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KATA PENGANTAR 
 
 

Assalamualaikum, Wr.Wb. 
 

Syukur  Alhamdulillah, bahwa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan 
Pedagogik Fakultas Ilmu Pendidikan–Universitas Pendidikan Indonesia dapat menyelenggarakan 
Seminar Internasional Membangun Pendidikan yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi yang ke-2, 
dengan tema, “Pedagogik Praktis dalam Perspektif Pendidikan Global” berkat kerja sama dengan  The 
University of Queensland Australia, Universiti Sains Malaysia, Universitas Terbuka, dan IMTGT 
(Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle). 

 
Seminar ini bertujuan: membangun persepsi tentang pedagogik teoritis dan pedagogik praktis 

dalam perspektif pendidikan global, membangun sinergi dan kemitraan secara nasional dan 
internasional, dan dihasilkan bahan rujukan sebagai rekomendasi perbaikan pelaksanaan pendidikan 
di Indonesia. 

 
Bahan rujukan ini berupa Proceeding meliputi Pedagogik Teoritis, Pendidikan Umum (Filsafat 

Pendidikan, Pendidikan Nilai, Pendidikan Karakter, Pendidikan Agama, dan Sosiologi Pendidikan), 
Pedagogik Praktis (Pedagogik Bahasa, Pedagogik PKn, Pedagogik Matematika, Pedagogik IPS, 
Pedagogik IPA, Pedagogik PAUD, Pedagogik BK dan Asessment Pedagogik). Proceeding ini terdiri 
dari dua buku. Buku satu meliputi Pedagogik Teoritis dan Pendidikan Umum. Buku dua meliputi 
Pedagogi Praktis. 

 
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: Bapak Rektor 

UPI, Dekan FIP UPI, Dekan PPIP Universiti Sains Malaysia, Dosen The University of Queensland 
Australia, Dosen Universitas Terbuka jajaran panitia, para penyaji dan peserta seminar atas 
partisipasi, bantuan serta dukungan yang tak terhingga sehingga seminar ini dapat terlaksana. 
 

Akhir kata semoga seminar ini mencapai tujuannya, memberikan ruang serta jalan 
penyelesaian bagi masalah pendidikan serta memberikan sumbangan keilmuan yang bermakna dan 
bermartabat bagi pendidikan di Tanah Air dan Kawasan Serantau. Amin. 
 
 
 
  
         Wassalam, 
            
 
             Ketua Panitia 
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KATA SAMBUTAN 
 

 
Assalamualaikum, Wr.Wb. 
  

Kami atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, sangat 
mengapresiasi penyelenggaraan Seminar Internasional Membangun Pendidikan yang Berkualitas dan 
Berdaya Saing Tinggi yang ke-2, dengan tema, “Pedagogik Praktis dalam Perspektif Pendidikan 
Global”. Semoga kegiatan seminar ini dapat mencapai tujuannya, yakni: membangun sinergi dan 
kemitraan secara nasional dan internasional, menemukan persepsi yang sama tentang pedagogik 
teoritis dan praktis dalam perspektif pendidikan global. 

 
Seminar ini amat penting, mengingat pendidikan berkualitas dan bertaraf dunia merupakan 

suatu keniscayaan dalam lanskap dunia yang telah mengglobal dan penuh tantangan. Untuk itu, 
izinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: Yth. Rektor 
UPI yang telah  mengizinkan sekaligus membantu kelancaran pelaksanaan seminar ini, para penyaji 
dan peserta dari Indonesia, Malaysia, Australia dan Thailand, dan seluruh panitia yang telah berusaha 
menyukseskan seminar internasional ke-2 ini. 

 
Sekali lagi, kami berharap, seminar ini dapat mencapai tujuannya dan dapat memberikan 

informasi terkini tentang upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing tinggi 
dalam rangka merealisasikan pendidikan unggul bertaraf dunia guna mempersiapkan generasi masa 
depan yang mampu mengatasi tantangan zamannya. Di samping itu, diharapkan terbangunnya 
jejaring akademik di peringkat nasional dan internasional yang berfokus pada pengajaran, penelitian 
dan pengabdian masyarakat di kawasan IMTGT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle) dan 
negara tetangga Australia. 
 
Sekian. Terima kasih. 
 
        Wassalam, 

 
 
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Pendidikan Indonesia 
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Abstrak 

Pembelajaran bahasa yang memikat berkaitan dengan motivasi dalaman bagi 
menyokong proses penguasaan kemahiran berbahasa oleh murid. Kertas ini 
membincangkan strategi bagi menyediakan pelajaran bahasa dalam persekitaran 
pembelajaran yang memikat hati dan perasaan murid berdasarkan model Malone dan 
Lepper (1987).  Berdasarkan model ini, motivasi dalaman pembelajaran terbahagi dua, 
iaitu motivasi individu dan motivasi interpersonal. Motivasi individu mempunyai 
taksonomi cabaran, rasa ingin tahu, kawalan, dan fantasi, manakala motivasi 
interpersonal pula meliputi taksonomi kerjasama, persaingan, dan pengiktirafan.  
Kertas ini turut membincangkan cabaran-cabaran bagi menyediakan persekitaran 
pembelajaran yang memikat dalam konteks pengalaman dan perkembangan terkini 
dalam pengajaran bahasa Melayu di Malaysia, khususnya yang berkaitan faktor guru, 
sistem pendidikan, dan masyarakat. 

 
 
1.  PENDAHULUAN 
 
Berdasarkan pengalaman Malaysia,  pandangan Malone dan Lepper (1987) masih relevan 
ketika ini apabila mereka mengatakan tumpuan utama bidang pengajaran dan 
pembelajaran sebelum ini lebih terarah kepada analisis proses kognitif yang terbabit. 
Tumpuan yang berlebihan terhadap aspek berkenaan telah menyebabkan perhatian 
terhadap isu-isu motivasi, khususnya dalam pendidikan bahasa tidak seimbang.  
Tumpuan yang tidak seimbang ini bakal meninggalkan kesan terhadap proses 
pembelajaran dan penguasaan bahasa, khususnya ke arah penguasaan kemahiran 
berbahasa tinggi yang melibatkan penghayatan dan kebanggan tulen ketika menggunakan 
bahasa berkenaan. Paling dirisaukan sekiranya bahasa yang diberi status bahasa 
kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini tidak menggambarkan jati diri warganegaranya. 
 
Bagi kes bahasa Melayu yang memainkan peranan bahasa kebangsaan dan bahasa 
pengantar utama pendidikan di Malaysia, terdapat rungutan ibu bapa yang mengatakan 
pembelajarannya di sekolah tidak memikat malah membosankan (The Star, 1 Julai 2008 
& 19 Oktober 2010).  Orang biasa mengaitkan hal ini dengan persekitaran pengajaran 
yang tidak menarik, termasuklah yang berkaitan dengan sukatan pelajaran yang terklalu 
tinggi dan luas, misalnya pada peringkat sekolah rendah yang memerlukan murid 
mempelajari  ayat yang terlalu kompleks, kosa kata yang sukar, pantun, syair, dan 
peribahasa yang jarang digunakan dalam aktiviti interaksi harian.  Keadaan ini ditambah 
dengan kaedah pengajaran yang tidak kreatif, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang 
kurang menarik dan tidak berkesan serta kurang minat membaca dalam kalangan murid. 
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Kertas ini membincangkan strategi bagi membina persekitaran pembelajaran bahasa yang 
memikat yang dikaitkan dengan motivasi dalaman berasaskan pengubahsuaian model 
Malone dan Lepper (1987). Selain strategi, perbincangan dalam kertas ini turut dikaitkan 
dengan cabaran bagi mengadakan persekitaran pembelajaran yang memikat, terutamanya 
berdasarkan pengalaman guru bahasa Melayu di Malaysia. 
 
 
2.  MOTIVASI PEMBELAJARAN 
 
Umumnya motivasi berkaitan faktor-faktor yang merangsang atau mendorong 
penglibatan seseorang dalam sesuatu tingkah laku, misalnya penyertaan dalam aktiviti 
berbahasa dalam pelajaran bahasa. Ramai pakar motivasi mengatakan motivasi yang 
tinggi untuk melibatkan diri dalam sesuatu tingkah laku biasanya berdasarkan dorongan 
dalaman berbanding dengan dorongan luaran.  Bagi Bruner (1966), hasrat untuk belajar 
itu sendiri merupakan motif dalaman daripada sumber dan ganjaran daripada aktiviti 
berkenaan.  Hasrat untuk belajar itu menjadi masalah apabila sesuatu pembelajaran 
(misalnya di sekolah), yang menyediakan pembelajaran berdasarkan kurikulum tertentu, 
murid dikelompokkan mengikut kumpulan, dan arah ditentukan. Walaupun pembelajaran 
berlaku, persekitaran sekolah ini tidak menggalakkan tenaga asli untuk mengekalkan 
pembelajaran spontan. 
 
Mengikut Malone dan Lepper (1987), motivasi dalaman ialah penjelasan mengapa 
seseorang itu melakukan sesuatu tingkah laku tanpa ganjaran luaran. Penglibatannya itu 
disebabkan minat dan kepuasan yang diperoleh tanpa sebarang ganjaran atau paksaan. 
Terdapat tujuh unsur dalam taksonomi motivasi dalaman yang mempengaruhi 
persekitaran pembelajaran yang meliputi aspek individu dan interpersonal. 
 
a)  Cabaran:  Bagi membina tahap cabaran yang optimal dalam persekitaran 
pembelajaran, persekitaran yang disediakan perlu menyediakan murid dengan a) tujuan 
yang bersesuaian dengan tahap kebolehan, b) maklum balas tentang prestasi tentang 
pencapaian tujuan, c) tahap ketidakpastian tentang hasil, d) tahap kesukaran yang sesuai, 
dan e) persekitaran yang menggalakkan harga kendiri positif. 
 
b)  Rasa ingin tahu:  Bagi merangsang rasa ingin tahu murid, persekitaran pembelajaran 
harus mempunyai unsur kejutan terhadap aspek deria dan kognitif.  Misalnya, 
kepelbagaian bentuk dan teknik persembahan bahan pandang-dengar dapat merangsang 
rasa ingin tahu deria, atau menunjukkan pertentangan antara maklumat yang sedia 
difahami murid akan menimbulkan rasa ingin tahu kognitif murid. Rasa ingin tahu juga 
dapat dirangsang melalui persekitaran yang interaktif dan penyediaan pelbagai topik yang 
bermakna kepada individu murid. 
 
d)   Kawalan:  Bagi menggalakkan kemahiran penentuan kendiri, persekitaran 
pembelajaran harus a) reponsif terhadap tindakan dan minat murid, b) menyediakan 
tahap-tahap pilihan, dan c) membolehkan murid membuat perubahan bagi menghasilkan 
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kesan yang menonjol. Rasa kawalan murid dapat dirangsang melalui pembinaan 
persekitaran mengikut sifat dan latar belakang murid. 
 
e) Fantasi:  Bagi menjadikan persekitaran pembelajaran menarik dan merangsang 
keinginan belajar, unsur fantasi harus dimasukkan ke dalam persekitaran pembelajaran. 
Unsur ini melibatkan penggunaan harapan dan kebimbangan murid, misalnya fantasi 
positif yang menunjukkan kepada murid tentang apa yang dapat mereka lakukan apabila 
sesuatu kemahiran dapat dikuasai.  Sebaliknya, fantasi negatif melibatkan pelbagai 
masalah besar sekiranya terjadi sesuatu peraturan gagal dipatuhi. 
 
f)     Kerjasama:  Kesempatan untuk bekerjasama dengan rakan atau murid lain juga 
berkaitan dengan motivasi dalaman.   Murid mendapat kepuasan apabila dapat membantu 
rakan / murid lain untuk mencapai matlamat. 
 
g)    Persaingan:  Murid memperoleh kepuasan sekiranya dapat mengatasi murid lain 
dalam perbandingan prestasi pembelajaran.  Persaingan yang sihat antara murid dalam 
aktiviti pembelajaran di dalam kelas merangsang murid untuk memberikan persembahan 
terbaik mereka. 
 
h)  Pengiktirafan:  Murid mendapat kepuasaan daripada pengiktirafan dan penghargaan 
oleh guru atau murid lain terhadap pencapaiannya.  Pengiktirafan sosial yang mendorong 
murid berusaha mempertingkat prestasi dalam pembelajaran harus dilakukan berterusan. 
 
 
3.  STRATEGI PENGAJARAN 
 
Menurut Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 2003), matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah 
adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi 
bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan dan pekerjaan.  Bagi 
membantu murid menguasai kemahiran berkenaan, sukatan seterusnya mencadangkan 
pelbagai strategi yang sepatutnya dimanfaatkan oleh guru, misalnya pendekatan 
berpusatkan murid, kepelbagaian teknik, kepelbagaian sumber, penggunaan tatabahasa 
yang tepat, bacaan luas, penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan, dan 
pengayaan.  Sementara semua strategi berkenaan yang melibatkan proses kognitif diakui 
sangat penting dikuasai dan dilaksanakan bagi mengubah tingkah laku murid ke arah 
penguasaan kemahiran berbahasa, penggunaan strategi pengajaran yang melibatkan 
motivasi dalaman seharusnya diseimbangkan bagi menyokong proses pembelajaran, 
mempertingkat kesan dan penghayatan ke arah pemupukan  kebanggaan tulen berbahasa. 
 
Berdasarkan model Malone dan Lepper (1987), berikut merupakan strategi yang 
diusulkan bagi membina persekitaran pembelajaran yang merangsang motivasi dalaman 
murid mengikut aspek individu dan interpersonal.   
 
a) Cabaran 
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-   Guru menetapkan matlamat pembelajaran

 

 yang bermakna kepada individu murid, 
sama ada matlamat jangka pendek atau jangka panjang, misalnya: 

1) Dalam pelajaran lisan pada hari ini, anda sepatutnya menguasai  cara untuk 
............. 

2) Teknik bacaan yang akan diperkenalkan pada hari ini akan membantu anda ..... 
....... 

3) Matlamat utama kita adalah ..... pelajaran pada hari ini akan membolehkan anda 
...... 

4) Video yang akan anda tonton nanti amat penting kerana ......   
 
- Guru meletakkan tahap ketidakpastian hasil

 

, iaitu cabaran yang merangsang murid, 
misalnya: 

1) Cikgu tahu masalah ini sukar, tetapi sekiranya anda memberi tumpuan, saya 
percaya anda ..... 

2) Cikgu rasa tajuk karangan ini tidak mudah seperti anda fikirkan .... 
3) Berikan tugasan yang agak mudah; kemudian susuli dengan tuagasan agak sukar 
4) Berikan tugasan yang agak sukar; kemudian bantu murid selesaikan tugasan 

tersebut 
 
- Guru memberi maklum balas tentang prestasi murid

 

 mengikut cabaran daripada 
matlamat yang ditetapkan.  Maklum balas yang jelas, kerap, membina, dan 
menggalakkan perlu diutamakan, misalnya: 

1) Bahagian pendahuluan karangan anda agak kurang berkesan, tetapi lebih baik 
daripada karangan sebelum ini ... 

2) Selepas menyiapkan karangan anda, semak semula dengan skema pemarkahan 
yang diedarkan ..... (lihat Hashim, 2009) 

3) Selepas aktiviti main peranan dilaksanakan, guru / rakan murid menilai ketepatan 
murid melakukan aksi 

4) Galakkan murid mengemukakan soalan-soalan yang menggambarkan tahap 
pemahaman mereka terhadap sesuatu topik yang dibincangkan 

- Guru membantu murid meneguhkan harga kendiri

 

 yang mengukuhkan motivasi 
dalaman melalui maklum balas berkaitan pencapaian matlamat, misalnya: 

1) Dengan mencapai matlamat ini, anda mempunyai potensi untuk menjadi ....... 
2) Kemampuan anda menyiapkan projek ini meyakinkan saya tentang kebolehan 

anda .... 
 
b) Rasa Ingin Tahu   
 
- Guru merangsang rasa ingin tahu deria melalui kepelbagaian suara atau  
memanfaatkan teknik kesan bunyi, bentuk dan persembahan alat pandang-dengar

 

, 
misalnya: 
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1) Gunakan kesan bunyi dalam video atau perakam 
2) Gunakan huruf berwarna terang bagi kata kunci dalam teks ppt 
3) Gunakan suara tekanan rendah bagi menerangkan sesuatu isi 
4) Gunakan animasi untuk menarik perhatian 

 
- Guru merangsang rasa ingin tahu kognitif

 

 murid dengan menunjukkan pertentangan 
maklumat dalam pemahaman mereka, misalnya: 

1) Kejadian rumah runtuh di lereng bukit yang mengorbankan nyawa dan harta 
benda nampaknya tidak mengurangkan permohonan .......... 

2) Archemedes lari berbogel di jalan .......... 
3) Pada pertandingan akhir Akademi Fantasia semalam, dua peserta yang dijangka 

menang telah tewas .......... 
4) Hidup ibarat pantai ..... 

 
c)  Kawalan  
 
- Guru menyediakan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan kemahiran 
penentuan kendiri dan kawalan terhadap bahan atau aktiviti, misalnya: 

  
1) Berdasarkan tajuk “Kaedah Pemuliharaan Alam Sekitar”, tulis sebuah karangan 

yang disertakan ilustrasi yang sesuai (lihat Hashim, 1997). 
2) Pilih sebuah cerpen dalam antologi komponen sastera yang telah anda baca dan 

cadangkan peleraian cerita mengikut kreativiti anda sendiri. 
3) Hasilkan sebuah brosur untuk mempromosikan bandar tempat tinggal anda 

sebagai sebuah destinasi pelancongan. 
4) Dengan menggunakan salah satu teknik bacaan yang sesuai, lakarkan sebuah peta 

minda yang mengandungi rumusan tentang teks yang telah anda baca (lihat 
Hashim, 1995). 

 
d)  Fantasi 
 
- Guru merangsang pembelajaran murid melalui kemahiran menggambarkan 
penglibatan individu yang melibatkan aspek emosi dan kognitif menggunakan 
pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam situasi seakan-akan benar.  Guru 
mungkin memilih pendekatan pembelajaran kontekstual yang melibatkan teknik drama 
seperti lakonan, main peranan, simulasi,  misalnya: 
 

1) Murid membayangkan diri sebagai salah satu watak utama dalam novel yang 
dibaca untuk memahami perwatakan, nilai atau sudut pandangan. 

2) Murid mengandaikan diri mereka memegang peranan tertentu dalam masyarakat 
dan berusaha menguasai kosa kata, gaya bahasa dan kecekapan berkomunikasi 
bagi melaksanakan tugas. 

3) Guru bahasa menggunakan strategi penyerapan bagi mengajarkan penggunaan 
kemahiran berbahasa. 
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4) Murid memegang peranan tertentu dan menggunakan kemahiran berbahasa yang 
sesuai bagi melaksanakan tugasnya. 

 
e)  Kerjasama 
 
- Melalui kerjasama, murid memperoleh kepuasan kerana dapat memberi sumbangan 
bagi mencapai matlamat kumpulan. 
- Antara strategi yang harus dimanfaatkan termasuklah pembelajaran berpasangan, 
berkumpulan (koperatif / kolaboratif), kerja projek dan sebagainya yang mengembangkan 
kemahiran interpersonal murid. 
 
f)  Persaingan 
 
- Melalui persaingan, murid memperoleh kepuasan serta meningkatkan harga kendiri 
kerana dapat mengatasi saingan rakan / murid lain. 
- Antara strategi yang dapat digunakan oleh guru termasuklah menjadikannya sebagai 
cabaran
 

 untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik. 

g)  Pengiktirafan 
  
- Pengiktirafan membantu meningkatkan motivasi dalaman melalui penghargaan oleh 
guru atau murid lain. Pengiktirafan memerlukan bukti yang dapat dicerap. 
- Antara strategi yang dapat digunakan ialah kata-kata pujian dan ulasan yang 
menggalakkan.  
 
 
4.  CABARAN 
 
Model Malone dan Lepper (1987) mengemukakan model motivasi dalaman dalam 
pembentukan pembelajaran yang memikat melalui banyak kajian yang berasaskan 
penggunaan bahan-bahan pengajaran berbantukan komputer.  Kajian-kajian berikutnya 
telah dijalankan oleh penyelidik mengikut bidang-bidang yang berbeza, misalnya yang 
berbentuk permainan dan perisian membina kemahiran menyelesaikan masalah 
matematik dan sains (Kidd, 2001; Bottge, 1999; Cardova & Lepper, 1996).  Dapatan 
kajian mereka menunjukkan persekitaran pembelajaran berkaitan teknologi semasa ini 
dapat membantu membina motivasi dalaman murid terhadap bahan-bahan pembelajaran 
berbantukan komputer. Taksonomi motivasi dalaman Malone dan Lepper juga turut 
digunakan oleh Perry (2007) daripada American Association of Museums bagi 
mewujudkan persekitaran pembelajaran yang memikat di muzium dengan tujuan menarik 
pelawat dan menggalakkan pembelajaran tak formal. 
 
Taksonomi motivasi dalaman Malone dan Lepper yang asalnya berasaskan persekitaran 
pembelajaran berasaskan komputer sepatutnya dimanfaatkan oleh guru bahasa bagi 
mengadakan persekitaran pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran ini. 
Perkembangan teknologi semasa yang amat pesat, khususnya berkaitan dengan pelbagai 
bahan dan perisian komputer seharusnya dapat membantu guru mempertingkat kesan dan 
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minat murid terhadap pelajaran bahasa melalui penggunaan yang terancang dan 
berterusan di dalam bilik darjah.  Namun, pelbagai cabaran menunggu guru bahasa yang 
berhasrat menerapkan idea berkenaan, khususnya dalam usaha menyeimbangkan 
tumpuan pembelajaran yang melibatkan proses kognitif dan motivasi dalaman.  
 
 
a)  Faktor guru 
 
Noraiskin dan Hashim (2006) telah mengubah suai model-model kecekapan guru Brown 
(1994); Tucken (1995); dan Arends (1998) bagi menghasilkan model kecekapan guru 
untuk panduan guru bahasa Melayu.  Model yang diubah suai ini mengandungi lima 
komponen, iaitu peribadi guru, pengetahuan, amalan pengajaran, kepemimpinan 
organisasi, dan amalan refleksi-penyelesaian masalah. 
 
Peribadi guru

 

 merangkumi sifat dalaman guru, termasuklah sikap, nilai dan 
kepercayaannya terhadap peranan masing-masing sebagai pendidik bahasa, kemahiran 
interpersonal dan kemahiran berkomunikasi yang dapat mendorong murid serta rakan 
sejawatnya untuk bekerjasama mencapai matlamat sebagai pendidik bahasa. 

Pengetahuan

 

 meliputi isi pelajaran yang harus dikuasai, termasuklah sistem bahasa, 
kemahiran bahsa, pelbagai disiplin ilmu lain, dan pedagogi. 

Amalan pengajaran bermaksud praktis guru yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran 
pedagogi dalam proses pembelajaran bahasa di dalam kelas.  
Kepemimpinan organisasi

 

 bermaksud kebolehan guru menyesuaikan diri dalam pelbagai 
situasi sehingga mampu mempengaruhi persekitaran, khususnya persekitaran tugasnya. 
Guru bahasa, khususnya harus bersedia menyumbangkan pengetahuan, kemahiran dan 
kepakaran dalam pelbagai konteks, mengurus kelas dan kokurikulum serta organisasi 
yang berkaitan. 

Amalan refleksi-penyelesaian masalah

 

 berkaitan dengan kebolehan guru mengamati 
pelbagai peristiwa pendidikan bahasa dalam konteksnya dengan memikirkan secara 
mendalam perkara-perkara yang pada mulanya difahami secara berlainan, termasuklah 
membuat jangkaan tentang sebab-akibat.  Kecekapan ini dapat membantu guru 
menyelesaikan masalah pengajaran-pembelajaran melalui kesediaan guru untuk terus 
belajar sepanjang hayat. 

Bagi meningkatkan kesan dan penghayatan dalam pembelajaran bahasa, kelima-lima 
komponen kecekapan guru di atas perlu beroperasi berdasarkan premis bahawa 
pembelajaran amat memerlukan sokongan motivasi dalaman murid.  Persoalan utama 
sekarang ialah adakah guru bahasa itu sendiri mempunyai keyakinan dan motivasi 
dalaman yang tinggi untuk melaksanakan idea ini?  Persoalan-soalan lain yang akan 
muncul adalah berkaitan kesediaan guru, kesediaan prasarana, dan latihan. 
  
 
b)  Sistem pendidikan 
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Murid pada peringkat sekolah rendah dan menengah mengikuti pelajaran mengikut 
kurikulum kebangsaan yang seragam (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2003).  Mereka 
biasanya mengikuti sejumlah mata pelajaran yang ditetapkan sebagai persediaan untuk 
dinilai dalam peperiksaan kebangsaan pada penghujung persekolahan. Berdasarkan 
sistem ini, pengurusan sekolah dan sistem pengajaran digerakkan untuk memastikan 
semua murid menghabiskan sukatan pelajaran yang ditetapkan bagi setiap mata pelajaran 
untuk menyediakan murid menduduki peperiksaan.  Sukatan pelajaran setiap mata 
pelajaran yang luas serta saiz kelas yang besar mempengaruhi tugas pengajaran guru.  
Hasratnya untuk menyeimbangkan aspek kognitif dengan aspek afektif dalam 
pengajarannya mungkin terhalang. Akibatnya, guru mungkin memilih pendekatan 
berpusatkan guru melalui kaedah penerangan bagi menghabiskan sukatan pelajaran. 
Seterusnya, murid mungkin tidak berpeluang belajar dalam persekitaran menarik dan 
memikat kerana guru tidak menggunakan teknologi semasa, pelbagai bahan autentik, dan 
pelbagai teknik penyampaian  dalam pengajarannya. Bagi kelas bahasa,  pembelajaran 
mungkin lebih tertumpu pada kemahiran mengambil peperiksaan berbanding 
keterampilan berbahasa bagi memenuhi tujuan komunikasi dalam bidang pendidikan, 
pekerjaan dan urusan sosial  harian. 
 
c)  Masyarakat 
 
Pada setiap kali keputusan peperiksaan awam, misalnya Ujian Penilaian Sekolah Rendah 
(UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil 
Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) diumumkan, media perdana biasanya membuat 
liputan yang luas.  Murid yang memperoleh pencapaian cemerlang berdasarkan bilangan 
A yang diperoleh, termasuklah ibu bapa atau guru yang terlibat mendapat sanjungan 
semua pihak.   Kecenderungan ini berterusan hingga ke peringkat pengajian tinggi.  
Keadaan ini sebenarnya mengukuhkan tanggapan masyarakat bahawa kejayaan murid 
dalam proses pendidikan yang dilalui oleh mereka diukur melalui kejayaan dalam 
peperiksaan.  Persoalannya, ialah adakah tanggapan ini tepat.  Adakah terdapat bukti-
bukti yang menyokong tanggapan bahawa murid yang mencapai keputusan cemerlang 
dalam peperiksaan dapat membuktikan pencapaian yang seimbang antara aspek kognitif 
dan afektifnya? Adakah trend ibu bapa berlumba-lumba menghantar anak ke pusat-pusat 
tuisyen bagi menyediakan murid untuk menghadapi peperiksaan menyokong idea 
mewujudkan persekitaran pembelajaran bahasa yang memikat? 
 
5.  KESIMPULAN 
 
Motivasi dalaman lahir apabila aktiviti pembelajaran dan persekitarannya dapat 
merangsang murid untuk terlibat tanpa paksaan atau ganjaran.  Penyediaan persekitaran 
pembelajaran yang memikat menurut Malone dan Lepper (1987) perlu mempunyai unsur 
cabaran, rasa ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan dan pengiktirafan yang 
melibatkan aspek individu dan interpersonal (sosial) murid. Bagi menyediakan 
persekitaran pembelajaran bahasa Melayu yang memikat mengikut aspek individu, 
matlamat pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang perlu difahami dengan jelas 
oleh murid, bahan dan aktiviti merangsang rasa ingin tahu deria dan kognitif, murid 
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merasai kemahiran penentuan kendiri dan memilih bahan, dan murid merasai pengalaman 
menggunakan penegetahuan dan kemahiran dalam situasi seakan-akan benar.  Dari aspek 
interpersonal, persekitaran pembelajaran bahasa yang disediakan membolehkan murid 
mendapat kepuasan, harga kendiri dan penghargaan melalui aktiviti-aktiviti yang 
mempunyai unsur kerjasama, persaingan, dan pengiktirafan. Bagi menerapkan idea 
mewujudkan persekitaran pembelajaran bahasa yang memikat di sekolah, guru tidak 
sepatutnya menjadikan cabaran daripada  faktor guru, sistem pendidikan, dan masyarakat 
sebagai halangan untuk mencubanya.     
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ABSTRACT 
 
This paper presents the finding of an exploratory research on the students’ responses in 
listening to “short story” read aloud at the elementary level. It covers verbal and nonverbal 
responses. Students’ verbal responses can be categorized into a set of sub categories covering 
making comment and connection, repeating, translating, controlling or critiquing.  While 
students’ nonverbal responses can be categorized into a set of sub categories covering 
kinesics: body language, acting out, and facial expression; silence, drawing and writing. The 
responses are spontaneous and non-spontaneous. It can help children to build ownership, 
personal relationship, and have multiple interpretations. There are no significantly 
differences in the emerged responses between the students to whom the stories were read 
aloud and those to whom were not read aloud at home. This study is able to portray the 
children responses in order to promote their thinking skills to the higher level.  
Key Words: Students’ Responses, Verbal & Nonverbal, Stories, Read Aloud 
 
 
BACKGROUND 
Children love to listen to stories. For generations, in Indonesia, people are used to 
‘listen to dongeng’ or oral stories usually passed from generation to generation. The 
story could be in Indonesian, Sundanese, Javanese, or even in English. English as 
one of languages taught to a few elementary schools at the previous years. But since 
1994, English is one of language lessons officially taught in elementary level of 
Indonesian schools as local content curriculum (Murdibjono, 1997:179). One aspect 
of the language lessons at elementary schools is to give high priority in promoting 
positive attitudes toward learning target language (Halliwell, 1992 cited by 
Murdibjono, 1997:179). This study focuses on impact of read-aloud stories program 
toward students’ English language learning. 
 Reading aloud is one of techniques that can be used in introducing students to 
literacy. In context of Indonesian school, this technique is usually used only in 
English courses but not in school program. The information of the merit of this 
technique is not known yet for most of the teachers at the elementary level, when I 
had the opportunity to talk about it in informal discussion.  
 Reading ability in Indonesia today is still far from satisfactory. There are still 
lots of illiterate, they even do not know how to spell or write their own name. It does 
not only occur in suburb areas but also in big cities. The fact that most of them are 
adult, we as teachers should help our generation especially children to recognize 
words as early as possible. One exposure to do this is through reading stories aloud 
to children as this study is concerned. 
 Trelease (2003) mentions that reading aloud to children helps them develop 
and improve literacy skills – reading, writing, speaking, and listening. Murdibjono, 
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one of the English lectures in Indonesia (1997:180) supports the fact that children 
love stories. 
In addition to above information, Calkins (2001:51) mentions that after evaluating 
ten thousands research studies, the U.S. Department of Education’s Commission on 
Reading issues a report Becoming a Nation of Reader (1985), stating “The single 
most important activity building the knowledge required for eventual success in 
reading is reading aloud to children” (Anderson, Hiebert, and Wilkinson, 1985). The 
study finds “conclusive evidence” supporting reading aloud at home and in 
classroom, and claimed that adults need to read aloud to children not just when 
children cannot yet read on their own, but throughout all the grades.  
 According to NAEP IRPR (National Assessment of Education Progress, 
Integrated Reading Performance Record), reading is measured according to three 
different purposes – reading for literary experience, reading to gain information, and 
reading to perform task (1992 in Campbell, Kapinus & Beatty, 1995:81). Calkins 
(ibid:14) even says reading literature within a classroom community is powerful 
because literature can help us escape the boundaries of ourselves. By reading, we 
cross boundaries of time and space, we read words and live in worlds of people 
centuries ago, of people in faraway lands or in classes not touching our own and so 
on and so forth. Scott and Ytreberg (1990:49) also add that books open up other 
world to young children, and making reading an enjoyable activity is a very 
important part of language learning experience. 
 Finegan (1992) informs that any child who capable of acquiring some 
particular human language is capable of acquiring any human language. There are 
different ways usually used in reading program such as sustain silent reading, choral 
reading, personal reading or reading aloud.  This research is interested in using 
reading aloud as a technique used in learning process. 
 
RESEARCH FOCUS 
 This study was an exploratory research on an elementary school which has 
introduced English since the first grade. This research focused on the second graders, 
who can be described as concrete operational thinkers, as Piaget proposes (Huck, 
Hepler & Hickman, 1993:65).  
 The main study, ‘The Reading Aloud Program’, had been designed as an 
additional program on Saturday from 10.45-11.45 after the school program which 
was lasting about an hour for three months. English in this school was an imperative 
extracurricular. Thus, the school put it in the school time basis. The Reading Aloud 
program was added to one class of the second grade program, but not to substitute 
their English lesson at school. In this research, I used fable short stories read aloud in 
seeing students’ responses in ten meetings.  
 Reading aloud is an interactive process that helps children explore language 
and develop listening skills (Florida Institute of Education, 1993). It was the core 
programs in this research, which was used “The Shy Ostrich” storybook as a chosen 
story, written by June Woodman and illustrated by Ken Morton. It consists of 
thirteen pages. The story is not only juxtaposes with the colorful pictures, but the 
pictures are also big enough to be seen by students for Reading Aloud program. The 
fonts of the letters are 28. Therefore, the students were easily seeing the pictures as 
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well as the words related to the pictures. It printed in Portugal 1992, paperbacks 
edition. 
This study is intended to find out the students’ responses to short stories read aloud; 
their responses to events of story related to their literacy history, and to discover 
similarities or differences on the emerged responses between the students who were 
read aloud and those who were not read aloud at home. 
 
RESEARCH DESIGN 
Qualitative case study or approach is used in this research in collecting students’ 
responses to short stories read aloud. Qualitative data consist of “detailed description 
situations, events, people, interactions, and observed behaviors; direct quotations 
from people about their experiences, attitudes, believes, and thoughts; and excerpts 
or entire passages from documents, correspondence, records, and case histories” 
(Patton, 1980:22 in Merriam, 1988:68). These descriptions, quotations, and excerpts 
are “raw data from the empirical world,… data which provide depth and detail.” 
Qualitative case studies rely heavily upon qualitative data obtained from interviews, 
observations and documents.  
 Six students reveal as focal respondents. In qualitative research they are as 
panels “people who are uniquely able to be informative because they are expert in an 
area or were privileged witnesses to an event” (Maxwell, 1996: 70 cited from Weiss, 
1994).  In the intention of answering the research questions, some data were needed 
to be collected from those respondents. The main data were observations and 
fieldnotes, but seeing students’ responses of different respondents at the same time 
were not an easy task. For that reason, fieldnoters provide great assistance in 
observing and recording what was going on in the field. Recording and interviews 
were treated as another source of data.  First questionnaire was intended to decide 
focal respondents to be observed, whereas the second questionnaire was to see the 
students’ response in writing.  
 It involves focusing research in the students’ responses happened while the 
story read aloud as well as the products or documents they made as the students 
interacted with the story read aloud. In describing the products which were unclear, 
interview was held. We interview people to find out from them those things we 
cannot directly observed (Patton, 1980 in Merriam 1988:72). Other information can 
be gained through questionnaires. A well-planned and careful constructed 
questionnaire will increase the response rate and also will greatly facilitate the 
summarization and analysis of the data collected (Burns, 1995:351). Accordingly, the 
data from questionnaires was as important as other resources.  
In collecting the data, the phases and the techniques used will be described on the 
following table: 

Table 1 
Research Agenda of Data Collection 

Instruments Time Activities 
Questionnaire 1 2 weeks before the 

Program 
Asked the students Literacy history in order to choose the 
observed respondents. 

Observation, 
fieldnotes, recording. 

Week 1  
August 2nd

Observed the classroom. Wrote down the notes and collected 
the fieldnotes as well as transcribed the recording.  2003 

Observation, 
fieldnotes, recording, 
products (pictures), 

Week 2 
August 9th

Observed the classroom. Wrote down the notes and collected 
the fieldnotes as well as transcribed the recording. Arranged 
to have follow up interview (August 13

 2003 
th & 14th 2003) to get 
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interview 1. some description on their pictures. 
Observation, 
fieldnotes, recording. 

Week 3 
August 16th

Observed the classroom. Wrote down the notes and collected 
the fieldnotes as well as transcribed the recording.  2003 

Observation, 
fieldnotes, recording. 

Week 4 
August 30th

Observed the classroom. Wrote down the notes and collected 
the fieldnotes as well as transcribed the recording.  2003 

Observation, 
fieldnotes, recording. 

Week 5 
September 6th

Observed the classroom. Wrote down the notes and collected 
the fieldnotes as well as transcribed the recording.  2003 

Observation, 
fieldnotes, recording. 

Week 6 
September 6th

Observed the classroom. Wrote down the notes and collected 
the fieldnotes as well as transcribed the recording.  2003 

Observation, 
fieldnotes, recording, 
products (a pocket 
book) 

Week 7 
September 20th

Observed the classroom. Wrote down the notes and collected 
the fieldnotes as well as transcribed the recording. Collected 
students’ pocket book for further work. 

 
2003 

Observation, 
fieldnotes, recording, 
questionnaire 2. 

Week 8  
September 27th

Observed the classroom. Wrote down the notes and collected 
the fieldnotes as well as transcribed the recording. Collected 
student’ paper work for further analysis. 

 
2003 

Observation, 
fieldnotes, recording, 
products (a pocket 
book) 

Week 9 
October 4th

Observed the classroom. Wrote down the notes and collected 
the fieldnotes as well as transcribed the recording. Collected 
students’ pocket book after matching it story and the suitable 
picture. 

 2003 

Observation, 
fieldnotes, recording, 
products (a pocket 
book) 

Week 10 
October 11th

Observed the classroom. Wrote down the notes and collected 
the fieldnotes as well as transcribed the recording. Collected 
students’ pocket book for further analysis. 

 2003 

Interview 2 Within 2 weeks 
after the Program 

Interviewed (October 14th – 21st 2003) the students about 
their responses related to the story aloud, especially retelling. 

 
RESULT AND DISCUSSION 
From the students’ responses across ten weeks, all students’ responses consist of two 
major parts: verbal and nonverbal. Their responses could be analyzed under the 
following categories: 

Table 2 
Data Analysis Categories for Students’ Responses 

VERBAL NONVERBAL 
1. Making Comment: 

a. Evaluating 
b. Recalling  
c. Retelling 

2. Repeating 
3. Translating 
4. Making Connection: 

a. To personal life 
b. To other story 
c. To its own story 

5. Controlling or Critiquing: 
a. Characters 
b. Plot 

1. Kinesics: 
a. Body Language 
b. Acting out 
c. Facial Expression 

2. Silence  
3. Drawing 
4. Writing 

 
 
VERBAL RESPONSES 
The range of verbal responses covered evaluating, recalling and retelling when they 
were making comments; relating to personal life, other stories, and to the same story 
when they were making connections. It encourages students to make multi 
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interpretations related to their literacy history or background knowledge, thus making 
personal connection. 
The following summarized the description on how students verbally respond to the 
story: 
1) Making Comment 
 All students made comments in responding to the story read aloud in the 
classroom. Atwell (1984:241, ibid) suggests “we links books with our own 
knowledge and experiences, and generally get inside written language”. By doing 
these, students easily involve with the story and they will live through the story and 
not afraid to make any comment.  Specifically some students gave comment 
differently as follows: 

a. Evaluating 
 The following example showed that R#1 responded by recognizing different 
color showed on the Ostrich’s face which meant the shy feeling can be described by 
red chicks as he said:  
R: The Shy Ostrich 
R#1: Pipinya merah [the chicks are red]  
(FN 30/08/03, W4) 

b. Recalling 
 All students could recall their previously obtained knowledge. Besides, 
children love the sounds of words and enjoy repeating them over and over (Huck, 
Hepler and Hickman, 1993:17). There is no ‘right’ or ‘wrong’ response (ibid:85), so 
children should be appreciated whatever response they give. In this case the students 
related their knowledge to the animals, numbers, body parts, fruits, toys, party and 
size. Related to the students’ knowledge of animals, the reader asked question by 
pointing to the picture:  
R: What is this? (I was pointing to the cover of the book…) 
R#4: Ostrich (slowly sound with correct pronunciation) 
(FN 02/08/03, W1) 

c. Retelling 
 All the students performed retelling the story. They simply recount, 
summarize or abstract what happened in the story. In having to retell, they need to go 
beyond spontaneous “think-aloud” to organize their thoughts about what happened. 
They highlight events and relying on their knowledge of narrative structure. By 
focusing on the central acts and complications, they often begin to move towards 
understanding of the point of a narrative. (Beach & Marshall, 1991:104) 
The data were taken after the Reading Aloud Program in different times, whether on 
their break time or free time because of the limited time in the classroom. One of 
them showed their retelling of the story Read Aloud below: 
R#4: The Shy Ostrich 
Kan ceritanya gini, apa… binatangnya teh lagi pada main baseball… 
R: trus… 
Terus sama si Kangguru si Ostrichnya diajak… diajak main… cuman malu. Terus 
ketemu monyet lagi, lagi ngambil buah jeruk….terus pas…. (he..he..) ..lupa 
R: Liat aja gambarnya kalau lupa, lagi ngapain… 
E… ambil ..terus ngambil buahnya yang jatuh terus… Ostrichnya nakut-nakutin. 
Nakut-nakutin si monyet. Terus e… ini …nangis. Terus burung Beo dateng. 
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R: Ngmongnya apa? 
Ngomongnya apa sih? 
R: Ga tau…., terus ngapain burung Beonya? 
I know. I know. (with correct pronunciation-wcp) 
I saw it all. I saw it all. (wcp) 
It was monkey. It was monkey. (wcp) 
I told everyone. I told everyone. (wcp) 
Terus ini, yang ini kan monyet itu ngilikitik Singa yang lagi tidur. Terus ini, terus 
semuanya pesta… Eh pesta itu asyik, tapi Ostrichnya nggak ikutan soalnya malu. 
R: Pestanya buat apa sih? 
Pestanya…. 
R: Pestanya buat siapa sih? 
Buat… buat Ostrich karena udah bantuin… 
R: Ok, thank you. 
(Intrvw: 18/10/03) 
 
2) Making Connection 
Every story provides a point of comparison for our own lives (Huck, Hepler and 
Hickman, 1993:12). The connection can be compared to our personal life, to other 
stories and even between characters from the same story.  

a. To personal life 
 Relating to personal life, each student has different memories. As students 
began to move the story into their own lives and relate it to their own experiences, 
the stage becomes a set for understanding the universality of literature (Kristo cited 
by Holland, Hungerford and Ernst, 1993:63). Students responses related to their 
personal lives can be seen below. R#1 and R#5 has experienced related to something 
scary in their life. 
R: Adik2 pernah lihat sesuatu yang “menakutkan” nggak? (refers to the page when 
Ostrich pretending like a monster) 
R#5: Pernah 
R#1: Aku mah pernah… 
 (VCD & FN 02/08/03, W1) 

b. To other story 
 In making relation to others story, the response can be gathered from the 
students interview related to their opinion that “The Shy Ostrich” story book was 
good, then they can mentioned another story book which was as good as this one. 
Five of them could mention the title of the book: 
R: Judulnya apa?  
R#1: Bambi 
R#2: Captein Fatz 
R#3:  Gak inget… [I forget it…] 
R#4: Sang Pelopor 
R#5: Dumbo 
R#6: Si Rusa Kecil  

c. To the same story 
 Piaget (in Huck, Hepler and Hickman, 1993:63) has had great influence on 
educator’s understanding of children’s intellectual development. In his view, children 
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are participants in their own learning. Making connection to its own story exhibited 
through guided exercise that was done altogether on the eight week. Some excerpts 
of the examples can be seen below: 
24.33 
R: Let’s take a look page 4! 
R: He stamps on the floor!!! 
R#2: MONSTER… (He recognize who stamp on the floor) 
(FN: 20/09/03-11.23, W7) 
 
3) Repeating 
 Repeating words, phrase, or sentences were an interesting part because the 
sound production sometimes miscues. Most of them did repeating based on their 
interest and their literacy background. Mimicking of unique words or sound, and 
questions or statements about the meaning of specific words was offered by Kristo 
(Holland, Hungerford and Ernst, 1993). They were also introduced to new words or 
concepts through exposure at reading aloud. For example: 
R: Can you see the picture? (Show the picture on the book where monkey is running) 
R#6: Picture (smiling & scratching his hand, then ask someone who run) 
R: “Oooeraah!” she booms. It sounds just like elephant. 
R#1: Elephant (while sleeping on the floor).  
R: …Oh dear! 
R#4: …Oh dear! (following the reader) 
(FN 02/08/03, W1) 
 
4) Translating 
 Few students were courageous to translate certain words, e.g.: bucket – ember 
(Indonesian). By rereading the story, the students would gain the meaning of any 
word read aloud related to the story. Children who questioned the reader and 
answered questions while being read produced more extensive and comprehensive 
vocabulary than those who passively listened to stories (Senchal, 1995 in Neuman 
and Dickerson, 2001). Translating from English to Indonesian and vice versa as 
another of the students’ responses revealed as follows: 
R: What is the bucket? (pretending carrying a bucket) 
R: Have you ever seen the bucket? (Pernah ngeliat bucket?) 
R#1: Ember(Indonesian) 
(FN 02/08/03, W1) 
 
5) Controlling or Critiquing 
 Even though controlling or critiquing seemed impossible, but the children 
were actually capable of doing so. According to Sipe (2002:478), children suggest 
alternative in plot, character or setting. Here, they built ownership of the story. These 
responses show that the children thought there was room on the stories for them – 
their personalities, choices, and capabilities. It was one way of personalizing the 
stories, of drawing the stories, to themselves; more important, it allowed them to 
control and manage plots and characters. They thought of themselves as authors, 
with ideas as valid as the book they were discussing. 
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 In critiquing or controlling the story, the data illustrated that the students 
thought that they could insert their ideas related to character and plot. 

a. Character 
 Students’ choice of character while the story read aloud – they thought that 
they could become a part of the story, and they said: 
R: Spider is coming. 
R#1: Aku mah spidernya. (I am the spider.) 
(FN-16/08/03, W3) 

b. Plot 
 From the interview, four of them gave their responses to the following 
questions: At the end of the story, do you want to change it or not? If you want to 
change, what will you do? Those who wanted to change the end of the story said that 
at the end of the story, it will be: 
R#2: Nasehatin Otrich supaya jangan malu [Advice the Ostrich, not to be shy.] 
R#3: Berbahagia, ucing-ucingan [Happy, playing hide and seek] 
R#5: Main besbol [Playing baseball] 
R#6: Main [Playing] 
 
NONVERBAL REPONSES 
On the other hands, parents and teachers of young children recognize nonverbal 
behaviors as sign of response. For instance, young listeners almost always show their 
involvement in body postures and facial expression (Huck, Hepler and Hickman, 
1993:86). It meant they engaged to the story read aloud. Students responses emerged 
through nonverbal can be categorized into a set of sub categories covering kinesics 
(Jandt, 1998:105): body language, acting out, and facial expression; silence, drawing 
and writing.   
1) Kinesics 

a. Body Language 
 Reece and Walker (1997:388) mention that knowledge of body language is 
vital for every teacher. A teacher need to be able to ‘read’ students’ body language 
and aware of his/her own. By nodding the head, it meant that the students agreed 
with the reader’s questions or comments, and the contrary was by shaking the head. 
The excerpt is as follows: 
R: Do you know the meaning of SHY? 
R#6: Yes (nodding his head) 
R: Are you a shy person? 
R#4: Yes 
R#6: (shaking his head) 
R: Kamu malu-malu? 
R#4: (shaking her head) (FN 02/08/03, W1) 

b. Acting Out 
 Acting out a scene from the work may help the sense of feelings of the 
characters more clearly than they otherwise would (Probst, 1988: 62). Students 
response in acting out could appear spontaneously and not spontaneously.  The 
students’ participation in acting out is described as follows: 
R: What is the Ostrich do in the Story? (Ostrichnya ngapain di dalam cerita) 
R#2: (covering the face by hands, while walking out from the chair) 
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R: How about Lion? 
R#2: (walking pretending like a lion on the floor) 
(FN-16/08/03, W3) 

c. Facial Expression 
 Facial expressiveness (Levine & Adelman, 1993:104) carry meaning that is 
determined by situation and relationships. According to Reece and Walker 
(1997:389) the face is sometimes called the window of our feelings. Something 
funny can be described as the excerpts below:  
R: “Spider is coming!” yells Monkey. (sounds differently like screaming) 
R#4: (Smiling to her friend and then covering her mouth while laughing) 
(VT & FN 02/08/03-11.16, W1) 
2) Silence 
 Silence in communication can communicate agreement, apathy, confusion, 
contemplation, disagreement, embarrassment, obligation, regret, repressed hostility, 
respect, sadness, thoughtfulness, or any number of meanings (Jandt, 1998:112). 
Active listeners often indicated their participation throughout story time by 
responding in ways that did not interrupt the flow of the story. These responses are 
so personal, attest to the active meaning making occurring during a story.  
 There were lots of silence responses, and the excerpts can be seen below: 
R: Do you have toys at home? (after reading baby kangaroo toys) 
R#5: (He just looked at the reader.) 
(VCD & FN 02/08/03) 
 
3) Drawing 
 Children think drawing as a kind of play behavior (Thomas and Milk, 
1990:59). Some students might need to take notes or sketch during the read aloud. 
The sketch might be what they are visualizing as they listen. So, a child’s drawing is 
a commonplace of everyday life and yet introduces complexities such the experts 
cannot agree on exactly what the drawing is. It is usually a representation of 
something. 
 Some of the respondents drew while listening, but others made pictures after 
reading aloud program. All respondents made pictures, but the one example of the 
pictures on week two can be seen below: 
 

 
Figure 1 
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R#1 picture related to The Shy Ostrich Story 
 
 
From the follow up interview (14/08/03) R#1 told his picture as follows:  
R#1: “Ini di hutan. Ada bayi diatas batu, Buaya, labalaba, Kangguru dan anaknya, 
Ayam, Singa dan Si Pemalu . Nanti kalau masuk ke dalam cerita mau jadi Singa.” 
R: “mana singanya?” (I did not see it).  
R#1: “Ini diatas batu. Karena mau ngatur.”   
 
(R#1: “It is in the jungle. There is a Baby on the rock, Alligator, Spider, Kangaroo 
and his cub, Chicken, Lion and the Shy {A chicken covers with a wing}. If I were in 
the story I wanted to be a Lion.” 
R: “Where is the Lion?” (I did not see it).  
R#1: “Here, on the top of the rock… because he wants to lead...”  ) 
 There is also a picture of turtle. The alligators’ picture is completed with his 
teeth.   
 
4) Writing 
 The role of literature is significant to the development of writing. For “…  the 
development of composition in writing cannot reside in writing alone, but requires 
reading and being read to. Only from the written language of others children can 
observe and understand convention and idea together (Huck, Hepler and Hickman, 
1993:19). Like other skills, writing is about meaning (Slattery and Willis, 2001). 
Early writing activities such as copying, tracing and making letter shapes are 
handwriting practice. Children always have to think about the meaning of what they 
are writing.  
 All students wrote something that was seemed unconsciously controlling the 
characters. They wrote as follows: 
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Figure 2 

Students’ Writing 
 
 The students writing were collected on the eight week. To make it clear, their 
hand writing is rewritten verbatimly below: 
 
R#1wrote: aku pengen jadi lion soalnya dia raja… 
[R#1: …I want to be a lion, because he is a king…] 
 
R#2 wrote: aku ingin jadi parrot bisa terbang… 
[R#2: I want to be a parrot, can fly…] 
 
R#3 wrote: Beibi kangguru karna mau duduk saja… 
[R#3: Baby Kangaroo, because just want to sit…] 
 
R#4 wrote: mau jadi kangguru, soalnya bisa melompat.. 
[R#4: …want to be a kangaroo, because it can jump…] 
 R#5 wrote: mau jadi spider karena bisa jalan di tembok dan bisa mengeluarkan 
jaring 
[R#5: …want to be a spider because it can walk on the wall and can spin web…] 
 
R#6 wrote: … karena bisa meluncurkan jarind (he meant jaring) dan bisa menolong 
teman 
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[R#6: … because can spin web and be able to help friend.] I think he wanted to be a 
spider. 
 
 Last but not least there are no significantly differences observed in the 
emerged responses between the students who sometimes be read aloud and not read 
aloud at home. Their responses did not cover all aspects of verbal but it covered on 
nonverbal. Huck, Hepler and Hickman (1993:56) support that few differences 
between the interests of boys and girls are apparent before age 9. 
 
RECOMENDATION 
 From the emerged issues, theories, methodology and findings, there are some 
suggestions need to be taken into consideration in doing reading aloud activities 
because each student is unique, so one has to be treated personally in special ways. 
 Stories should be considered as one of EFL teaching and learning materials 
which will not make boredom to students. By accompanying the reading aloud 
activity with other activities, students will live through the story. 
 Providing specific time and place for reading corner will promote students to 
be ready for activities related to reading aloud program, besides applying good 
intonation, appropriate reading pace and good pronunciation by the reader in order to 
bring about the message of the story. 
 When recording is impossible especially on going activities in the reading 
aloud program, it is suggested to jot down observation of each respondent by two or 
more fieldnoters in order to triangulate the emerged responses. In addition to that, 
further research is suggested, whether in similar research or after the reading aloud 
program. 
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This research aims at finding out how and to what extent detailed reading 
strategy influence students’ writing achievement. This research applied quasi-
experimental design. Questionnaire was also administered to the experimental group 
to have the students’ perspectives. The research findings showed that there were 
significant differences between the pretest and the posttest result of the two groups. 
Moreover, the data resulted from questionnaire and document study showed that 
detailed reading strategy improved writing achievement. 
 

 

Background 
That reading and writing do have a strong connection is not a new issue in the world of 

language learning. Smith (1988: 177) said that by reading, people could learn to write. They can 
see and learn punctuation spelling, paragraphing, and style through reading. This idea is in line 
with Wisconsin State Reading Association (2004:164) which said that reading and writing are 
mutual processes. Writers can learn much about writing by reading, and readers can learn much 
about reading by writing. Robert Tierney and Margie Leys (Stevens, 2005) found in their research 
of students of all ages that writing and reading are interrelated activities. They found complex 
evidence for the interconnectedness on multiple levels. As the equipment for keeping information, 
invention and consideration, communication, and pleasure, reading and writing cooperate in many 
ways. 

 These are conclusions Tierney and Leys (Stevens, 2005) made about how and when 
reading and writing relate to each other: 

• Selected reading experiences definitely contribute to writing performance; likewise, selected 
writing experiences contribute to reading performance. 

• Writers acquire certain values and behaviors from reading and readers acquire certain values 
and behaviors from writing. 

• Successful writers integrate reading into their writing experience and successful readers 
integrate writing into their reader experience. 

 
It seems that many people agree that reading will do so much to the development of 

writing skill. This supposition becomes interesting for the writer because based on her own 
experience, the writer believes that what people need to be able to write well is a good reading 
comprehension skill that can be improved through detailed reading strategy. 
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Theoretical Foundation 
The Nature of Reading 

To read is to feed – feed our hunger for knowledge. While reading, we position ourselves as a 
glass ready to be filled. However, we are not empty glasses; as we read, we bring our prior knowledge 
along with us and use it to build our understanding toward the text we read. Prior knowledge works as 
schemata (the plural of “schema”) that represents our beliefs about objects, situations, events, sequences 
of events, actions and sequences of actions (Rumelhart, 1977 in Celce-Murcia (1991)). Schemata are the 
“building blocks of cognition” and therefore become the fundamental elements upon which all 
information processing depends.  Brooks (1988) stated that when someone is reading, he is actually 
guessing, constructing meaning and making effort to make sense of the text. As we surf the words, we 
guess what the text will tell us, where it will take us, will we be affected by it, will we agree or disagree 
with it, or what was the author’s intention in writing it. Because of the questions and guesses a text 
might attack us with, Goodman (1967) called reading as “Psycholinguistic Guessing Game.” Woodson 
(as cited by Hedge: 2000) viewed that in this game, a dialogue between the reader and the text or even 
between the reader and the author takes place. It means that reading is not merely an activity where 
someone looks at a text, recognizing the words and moving his sight from one sentence to another. 
There is more than just “reading” in reading.  

Interaction is what actually happens in the process of reading. Calling it “interaction” means that 
reading is not a one, but two-way communication instead. It involves the reader as the first party and the 
text/author as the second. The former, with his knowledge and values already present in his mind, 
struggle to make sense of what the later gives. As the reading process takes place, the engagement 
between the two parties begins. The reader absorbs, sorts, and processes the information gained from the 
text. This particular chain of action is what we know as cognition. 

Cognition in reading involves the abovementioned knowledge that we bring as we read or what 
is called “prior knowledge”. What knowledge that we actually referred to is a set of understandings we 
already have prior to our reading. Hedge (2000) revealed at least six types of knowledge that help us to 
make sense of what we read. They are: 
a. Syntactic knowledge: knowledge about words structure, articles, prepositions, tenses, and sentence 

construction. 
b. Morphological knowledge: e.g. there seems to be a relationship between ‘farm’ and ‘farmer’. The 

latter is derived by affixing the morpheme ‘-er’ at the end. So possibly, it could be ‘mill’ – ‘miller’, 
or ‘baker’ – ‘bakery’, or some similarly related items. 

c. General world knowledge: e.g. a knowledge of the structure of desks and of what can be locked 
that would be suitable for keeping treasures in might suggest ‘box’ or ‘drawer’. 

d. Sociocultural knowledge: e.g. a knowledge of the architecture of churches might suggest ‘tower’ or 
‘steeple’. 

e. Topic knowledge: e.g. a knowledge of rural life might suggest the possibilities of the father’s 
employment. 

f. Genre knowledge: e.g. the information given that the text is from a science fantasy novel might help 
a reader to realize that the setting is the future.  

The first two are known as linguistic knowledge and the rest are often referred to as schematic 
knowledge. With the help of that knowledge, a reading process becomes more that just “reading”, it is 
also a process of understanding. 

Now we come to a point where it is revealed that reading is understanding. It thus involves the 
process of “thinking”. A reader thinks about what he is reading, what it means to him, how it relates to 
the things that he knew or read before (Alderson: 2005). From this point of view, we can say that 
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reading is a reflective process. It gives the reader an experience to think and contemplate what the text 
offer him. Someone can be so absorbed by his reading and ignoring what is happening around him. His 
eyes move from one sentence to another, from one page to another and forgot that stop reading is a 
choice he can make.  

Different readers, with different prior knowledge, will have different understanding and different 
reaction toward the same text. It indicates that reading has a power not only to give information to the 
readers, but also to influence their behavior. Reading can do so much to someone’s life – it can enrich 
him, motivate him, and even change him. 

 
 

 Reading in Second Language Learning 
In second language learning, reading is positioned as one of the four skills and together with 

listening, it is classified as the input skills.  Through reading, a student gain knowledge about language 
like vocabulary and grammar and how to use them appropriately in written form. Getting knowledge 
from reading can be very beneficial since it involves written language. Written language possesses 
characteristics that enable students to get the most of it. Written language is permanent, and therefore the 
reader has a chance to go back again and again, if necessary, to a word or even the whole text (Brown, 
2001). With that characteristic, readers can absorb knowledge from the text as much as possible. 

In attempt to find the best way to teach reading, there are approaches that underlie it. One is the 
bottom-up approach, and the other is the top-down approach. According to Alderson (2005), bottom-up 
approaches are serial models, where the reader starts with the printed word, recognizes graphic stimuli, 
decodes them to sound, recognizes words and decodes meanings. While top-down approaches 
emphasize the importance of schemata and the reader’s contribution toward the incoming text. As cited 
by Alderson (2005), this approach owes much to the work of Smith (1971) and Goodman (1969, 1982). 
They emphasized in their writings the importance of the contribution made by the reader to the reading 
process, and who downplay the importance traditionally put down to the printed word. The two 
approaches are used to meet different purposes or style of reading. 

In Hedge (2000), various styles of reading were explained according to Pugh (1978) and Lunzer 
and Gardner (1979): 
a. Receptive reading is, for example, when a reader wants to enjoy a short story, or follow a line of 

argument in a newspaper editorial. 
b. Reflective reading involves episodes of reading the text and then pausing to reflect and backtrack. 
c. Skim reading is used to get a global impression of the content of a text. 
d. Scanning involves searching rapidly through a text to find a specific point of information. 
e. Intensive reading involves looking carefully at a text. 

It is now standard practice in ELT methodology to consider real purposes for reading. In 
Alderson (2005), Rivers and Temperley pointed out that from the very beginning, reading activities 
should have some purpose and we should focus on the normal purposes of reading. The purposes can 
be to get information, to respond curiosity about a topic, for pleasure, amusement and personal 
enjoyment, etc. Having the purposes set, teachers and students then can work together to perform 
effective reading activities.  

 
2.1.3 Detailed Reading Strategy 

One of the methods in applying intensive reading is Reading-to-Learn method. This method 
was developed by Prof. David Rose of Sydney University through numbers of studies together with 
other researchers like James Martin, Helen De Silva Joyce and Sue Hood. According to Joyce, Hood 
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and Rose (2008), the success of this method depends on both careful attention to the relationship 
between words and their meaning within text and to scaffolding processes with students. The method 
comprises six stages: 
Stage 1: Preparing before reading—students are given the background to the selected text, told what 
it is about and the sequence of events explained. 
Stage 2: Detailed reading—students are supported by the teacher as they read each sentence in a 
short passage. 
Stage 3: Preparing for writing—students plan what they are going to write, based on what they’ve 
just read and understood. 
Stage 4: Joint rewriting—the teacher supports the class to write a new text, based on the original 
text. 
Stage 5: Individual rewriting—students practice writing a new text based on the original and the 
joint writing exercise. 
Stage 6: Independent rewriting—students write completely new texts using what they have learned 
from previous stages. 

One of the stages in Reading-to-Learn mentioned above is detailed reading. Detailed reading 
strategy in this stage is used to guide the students in discussing the text phrase by phrase, rephrasing 
it if necessary, relating it to the overall meaning of the text, and drawing attention to the author’s 
patterning of language for possible later use by the students (Rose & Avecedo, 2006). Detailed 
reading strategy enables students to comprehend and interpret the text’s subject matter in a great 
detail, and to recognize the patterns of language. It involves three phases: 
a. Text marking 

This first phase aims to identify key information in each paragraph. Students read the text and 
then find important information that becomes the focus of the text. 

b. Note making 
This second phase is aimed to highlight some words or information found in the text and clarifies 
the meaning. Students take turns to scribe the wordings that have been highlighted. At this point, 
the students take over control, as the class dictates wordings and spellings that they can all read, 
prompted by the teacher where necessary. This stage provides many opportunities to practice 
spelling (and pronunciation), and to further discuss the field and organization of the text. 

c. Rewriting 
On the third phase, students point out patterns and key elements in the notes. They are asked to 
articulate new ways of saying the key idea by drawing attention to notes, suggesting alternative 
words and or phrases, and further discussing the topic. 
 

The Nature of Writing 
Writing involves a number of activities: setting goals, generating ideas, organizing information, 

selecting appropriate language, making a draft, reading and reviewing it, then revising and editing. For 
many second language writers, the process of writing is not easy. Not only they have to think about the 
content of their writing, they also have to consider the language aspect like vocabulary and appropriate 
grammar to use in their writing. The process of writing is not just lengthy it is also very complex. 

In Alderson (2000), early and influential model of the writing process was the one proposed by 
Hayes and Flower (1980). This model emphasizes that writing is a recursive and not a linear process. 
Hayes and Flower described the writing process in terms of the task environment, the writer’s long-term 
memory and a number of cognitive processes. The updated version of this model is the Hayes model 
(1996) which attempts to outline the various influences on the writing process, particularly those coming 
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from the writer. In this model, writing process consists of two main parts: the task environment and the 
individual. The task environment can be divided into the social environment, which consists of the 
audience, and the physical environment, which includes the text written so far. The central focus of the 
Hayes model is the individual aspects, which involve interactions among four components: working 
memory, motivation and affect, cognitive processes, and long-term memory. Hayes conceptualizes that 
working memory is composed by three components: phonological memory, visual-spatial sketchpad and 
a semantic memory. Motivation together with affect plays important roles in Hayes’ model. It includes a 
writer’s goal, tendency, beliefs and attitudes, and cost/benefit that may influence the way a writer do the 
writing task and the efforts that will be put into it. The cognitive processes in the Hayes’ model include 
text interpretation, reflection, and text production.  

Another influential model of writing is that of Bereiter and Scardamalia (1987). Bereiter and 
Scardamalia proposed a two-model description of writing that addresses an apparent in writing: the fact 
that on the other hand, virtually everyone in a literate society can learn to write as well as they can 
speak, while on the other hand, expertise in writing involves a difficult, labor-intensive process that only 
some people master. To resolve this contradiction, Bereiter and Scardamalia proposed a distinction 
between knowledge telling and knowledge transforming. Knowledge telling involves very little planning 
or revision, while knowledge transforming involves much more effort and skills, and is not achieved 
without many practice. In knowledge transformation, the process of writing involves not just putting 
one’s thoughts to paper as they come about, but actually using writing to create new knowledge.  

 
Reading-Writing Connection 

Traditionally, reading and writing were disconnected from each other in education. In the 1950s 
and 1960s, they were taught as separate components of a curriculum in the school systems in the United 
States (Nelson & Calfee, 1998). In the 1970s and 1980s, researchers and educators were eager to find 
out the impact of the relationship between reading and writing. Most of the studies about the connection 
between reading and writing were conducted throughout the 1980s and the 1990s. These studies 
appeared in numerous journals, not only of education and psychology, but also of other disciplines. 
Scores of research on reading-writing connection revealed that when reading and writing collaborate, 
both thinking and learning were enhanced. As Tierney (1992) put it, reading is connected to writing, and 
together the two work in synergy. 

 If it is said that reading and writing are connected to each other and work in synergy, then the 
implication is that reading and writing have something in common – both are processes of making 
meaning (Kurcer, 1985). Other implication is that both reading and writing have power to support each 
other. The general statement is that those who read well usually write well and those who write well 
usually read well (Smith and Dahl, 1984).  

Reading is an integral part of writing process. During reading, the reader transacts with the text 
to construct meaning, makes predictions, and struggles to understand the text (Rosenblatt, 1994; Brooks, 
1988). As he reads, he is gaining insight and knowledge of language aspects and the general knowledge 
of the world. The more one reads, the more knowledge he gains. One of the knowledge gained is 
language knowledge. With detailed reading activity, a person absorbs conventions of how ideas can be 
transformed into written form in appropriate way using the suitable grammar. He also learns that 
choosing the right words will make a significant difference to the whole text. If one performs detailed 
reading strategy to read texts with various genres, he will be able to distinguish the features of each 
genre and furthermore produce a good writing of any genre with his own style.  
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So important the reading-writing connection is that Smith (1983) stated that in order for children 
to learn to write, they must read to gain the conventions of writing that could not be taught in formal 
instructions.  

“Students need to read various genres in order to gain knowledge of the author’s intention. 
Student must also learn to read like a writer in order to write like a writer and be able to see 
themselves as readers and writers.  Teachers need to teach the students how to write through the 
use of literature instead of teach them about writing (Smith, 1983).” 

 
 
Results and Discussions 
 

Based on the statistical calculation, it was found that the writing achievement of experimental 
group in posttest, after given the treatment, was higher than control group. It means that detailed 
reading strategy was proven effective in improving students’ writing achievement. 

In addition, the result of index gain of total scores belonging to both groups showed that the 
writing achievement of the experimental group improved significantly higher than the control group. 
It means that the treatment that was given to the experimental group did give significance 
differences in the improvement of students’ writing achievement. This statement was also 
strengthened by the result of index gain calculation from each writing aspects (content, organization, 
vocabulary, grammar and mechanics). It was revealed that all aspects were improved. Although the 
distribution of the aspects’ improvement varied, the bottom line stood still – the improvement of 
students’ writing achievement was significant.  

The data from the questionnaire also revealed deeper information about how students responded 
to the treatment given. Most of them said that the treatment was interesting since it broaden up their 
horizons about many things. During the treatment in this research, the students were given various 
texts that offered them a wide range of knowledge. They were also encouraged to conduct critical 
discussions based on the texts they read. These discussions stimulate them to think critically and to 
state their opinion toward a certain topic. The students found the freedom to speak their mind was 
very enjoyable. They included their own prior knowledge to support their opinion or to compare it 
with the information found in the text. They used their prior knowledge and the new information 
they got from the text to build their understanding toward the whole text and the issue that it brought 
to the surface (Rumelhart (1977), in Celce-Murcia (1991)). 

From the questionnaire, it was found that before the treatment, the students faced difficulties in 
English writing. They stated that they found it hard to write because they were confused about how 
to use tenses, choosing the right words, or constructing words into sentence appropriately. These 
difficulties often prevented them from trying to write what was in their mind even when they had a 
good topic to write. Having limited knowledge about how to use language appropriately, the students 
often hesitated to write (Alderson, 2005). 

The students said in the questionnaire that they felt the effect of the treatment and it was proven 
by their writing quality that was improved. During the treatment in this research, detailed reading 
strategy helped the students to get the most of the text. They slowly and carefully extracted meaning 
from the text (Brown, 2001). They were able to absorb knowledge offered by the text and use the 
knowledge to construct the meaning of the whole text.   

The questionnaire results discovered that most of the students like reading the texts given and by 
in doing detailed reading activities, they absorbed a great amount of knowledge, both language 
knowledge and the general knowledge of the world. Consequently, they said that they felt easier to 
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write because they felt confident for having so much knowledge in their mind. The students found 
that from reading, they could lean to write (Smith, 1988). 

The result of document study made the things revealed from questionnaire even stronger and 
more detail. From this analysis, it was realized that the students gain knowledge from the texts given 
during the treatment period and applied the knowledge into their writings. The students adapted the 
style in writing so it was seen clearly on their posttest result that the style was not old-fashioned 
anymore. Some of the students even used the new words they got from treatment to enrich their 
writing on posttest. When it comes to grammar aspect, not much of significant difference found, but 
it can be concluded that the document showed there were some effort put in order to be consistent in 
using past tense. In general, from detailed reading, students learned conventions of writing that could 
not be taught in formal instructions. It means that teachers should teach their students how to write 
through reading because reading provided them with a set of knowledge that gave them both reader 
and writer points of view (Smith, 1983). 

This study gave good implications for the development of teaching and learning strategies, 
especially in improving writing skill. Most of the students involved in this study enjoyed detailed 
reading strategy, which also included critical discussion in it, and were happy with the benefit that 
the treatment gave them. Through the treatment, the students belonged to the experimental group 
gaining knowledge provided by the texts and discussions based on the texts. The treatment 
stimulated them to activate their prior knowledge and to think critically. The texts given during the 
treatment period and series of discussion held in relevance to the topic of the texts had enhanced 
their writing achievement in five aspects; content, organization, vocabulary, grammar and 
mechanics. It was shown by the data collected and analyzed that these aspects increased. The 
increase of these five aspects were varied, the most significant ones were organization and content. 
The mechanics aspect did not increase too significantly, and this was because mechanics aspect 
takes a lot of practice to be able to increase significantly while in this research, there were only two 
writing performances. 

The data resulted from this research appeared to support the theories underlying it. From the 
research, it was found that students gained knowledge from the texts given during treatment and it 
made them more confident in producing their own text. During reading, students interact with the 
text to construct meaning, make predictions and try to understand the text (Rosenblatt, 1994; Brooks, 
1988). The students brought their own prior knowledge, struggle to communicate with the text, make 
sense of it and eventually posses more understanding. As they understood things better, they feel 
more secure in thinking and putting their thinking into written form. Eventually, the students 
experienced reading and writing worked in synergy (Tierney, 1992). 
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ANALISIS RELEVANSI MATA KULIAH ENGLISH FOR YOUNG 
LEARNERS DENGAN KEBUTUHAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS 

DI SEKOLAH DASAR 
 

Ika Lestari Damayanti 
Iyen Nurlaelawati 

 
Despite the fact that English teaching to primary school students has been endorsed by the 
government since 1993, the practice has not been executed appropriately by school. This is 
partly due to school’s inability in providing competent teachers to handle English classes. In 
the light of this matter, this study investigates the English for Young Learners (EYL) course 
materials taught at the department of English education in UPI, as a teacher-training 
institution, and its relation to the demands of teaching English in primary schools.  
Interpretative approach is employed in this study to help investigate the uniqueness of a 
context, i.e. teaching English to young learners in Bandung, and catch the paticipants’ 
thougths and perceptions (Ernest, 1994, in Mynard and Almarzouqi, 2006).  Ten Primary 
English Language Teachers (PELTs) in Bandung Kulon sub-district agreed to participate in 
the study.  The data involved in the study covered such documents as EYL course syllabus, 
sample of teachers’ lesson plans, transcripts of teachers’ sessions in the classroom and that 
of interview sessions.  The findings show that teachers’ beliefs about children’s characteristics 
did not match the teaching process they conducted in their classrooms.  They needed more 
information and practice of designing child-centered instructions as well as implementing 
them in their classrooms. When conformed to the EYL Course syllabus, some of these needs 
had been accommodated. However, materials related to the improvement of teachers’ 
proficiency, child-centered lesson planning, teaching media, and textbook selection need to 
be considered to be included in the syllabus. By taking those aspects into account, hopefully 
graduates of English department of UPI are more ready to teach English in primary school.     
 
Keywords: EYL, course materials, teaching practices  

 
 

I. PENDAHULUAN 
Meskipun mata pelajaran bahasa Inggris boleh diajarkan di sekolah dasar sebagai 
muatan lokal (Keputusan Mendiknas no. 060/U/1993), banyak sekolah dasar 
memasukan bahasa Inggris sebagai pelajaran muatan lokal wajib (Suyanto, 2004).  
Keputusan di tingkat sekolah ini merupakan reaksi positif mereka terhadap pengajaran 
bahasa Inggris yang dirasakan penting mengingat fungsi bahasa Inggris sebagai 
bahasa komunikasi global.  Selain itu, tuntutan dari orang tua dan masyarakat 
berkontribusi besar terhadap keputusan tersebut (Chodidjah, 2007).  Sayangnya, 
reaksi positif ini tidak diiringi dengan kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan 
pembelajaran bahasa Inggris (Suyanto, 2004; Chodidjah, 2007).  Padahal bila ditelaah 
lebih seksama, SK Mendiknas tersebut menyarankan pelaksanaan pembelajaran 
bahasa Inggris di sekolah dasar yang memang sudah siap dengan guru dan fasilitas 
pendukungnya. 
 
Ketidaksiapan guru dalam mengajar bahasa Inggris dapat berakibat buruk pada 
pembelajaran itu sendiri karena guru merupakan ujung tombak pelaksanaan proses 
pembelajaran di kelas yang menentukan keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris di 
sekolah dasar. Ketidaksiapan yang dihadapi guru bahasa Inggris di sekolah dasar di 
antaranya dalam hal penguasaan bahasa Inggris dan metode pengajaran bahasa yang 
sesuai dengan karakteristik anak.  Kalaupun mereka memiliki kemampuan berbahasa 
Inggris, guru-guru tersebut tidak dipersiapkan untuk mengajar bahasa Inggris untuk 
anak-anak. Atau sebaliknya, ada guru yang memiliki keterampilan mengajar untuk 
anak-anak, tapi kurang menguasai bahasa Inggris dengan baik.  
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Asumsi ini diperkuat oleh survai yang dilakukan oleh Chodidjah (2007) tentang latar 
belakang guru bahasa Inggris di sekolah dasar di DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan 
bahwa banyak sekolah menyelengarakan pembelajaran bahasa Inggris dengan kurang 
memperhatikan latar belakang dan keterampilan yang dimiliki guru. Beberapa sekolah 
memilih mempekerjakan mahasiswa jurusan bahasa Inggris dengan alasan ekonomis. 
Sementara sekolah lainnya memutuskan untuk menugaskan guru kelas atau guru 
bidang studi seperti guru agama dan olah raga yang dianggap memiliki keterampilan 
bahasa Inggris lebih baik daripada rekan-rekannya yang lain karena mereka diyakini 
lebih mengetahui karakter siswa-siswanya secara memdalam ketimbang menyewa 
guru bahasa Inggris dari luar sekolah. 
 
Fenomena yang terjadi diatas sebetulnya juga terjadi di kota lain, misalnya Bandung 
(Defianty, 2007). Bahkan bukan hanya di Indonesia, British Council telah melakukan 
survai di beberapa negara Asia, seperti Vietnam dan Thailand, mengenai 
pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak. Hasil yang ditunjukkan adalah guru bahasa 
Inggris untuk sekolah dasar kurang cakap dalam mengajar bahasa Inggris, serta 
kurang terampil dalam berbahasa Inggris (Grassick, 2007). Tantangan ini dirasakan 
agak berat oleh Vietnam karena sejauh ini belum ada universitas yang mempersiapkan 
guru untuk mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar (Anh, 2007). 
 
Namun di Indonesia permasalahan ini sudah mulai ditanggapi secara positif, salah 
satunya oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Melalui program studi 
pendidikan bahasa Inggris, mata kuliah English for Young Learners  (EYL) 
dimasukkan ke dalam kurikulum sejak tahun 2006, dengan tujuan untuk 
mempersiapkan calon guru bahasa Inggris untuk anak usia dini.  
 
Selama dua tahun berjalan, evaluasi keberhasilan mata kuliah EYL dalam menjawab 
tantangan yang terjadi selama ini belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, perlu 
diadakan penelitian yang mengkaji kebutuhan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 
dasar untuk dapat diakomodasi oleh program studi pendidikan bahasa Inggris. Dengan 
demikian diharapkan program studi pendidikan bahasa Inggris dapat menghasilkan 
lulusan yang kompeten, baik dalam berbahasa Inggris maupun mengajar bahasa 
Inggris kepada anak-anak sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan selama ini.  
Mempertimbangkan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Aspek-aspek apa saja yang dibutuhkan oleh guru bahasa Inggris untuk 

melaksanakan proses pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar?  
2. Kesulitan apa yang dialami oleh guru bahasa Inggris tersebut dan bagaimana 

mengatasinya? 
3. Apakah program yang ada dalam mata kuliah English for Young Learners sudah 

sesuai dengan kebutuhan di lapangan?  
 
2 TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Ciri-ciri Guru Bahasa Inggris untuk Anak-anak 
Vale dan Feunteun (1999) mengklasifikasikan tiga tipe guru yang mengajar bahasa 
Inggris untuk anak-anak. Pertama, guru yang berlatar belakang bahasa Inggris, namun 
tidak memiliki keahlian dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Kedua, 
guru yang memiliki keahlian mengajar untuk anak-anak, tapi tidak memiliki 
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kecakapan dalam bahasa Inggris. Sedangkan yang ketiga, guru yang sedang mengikuti 
pendidikan bahasa Inggris.   
 
Idealnya, guru yang mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar adalah guru yang 
berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris dan memiliki keahlian dalam 
mengajarkannya pada anak-anak. Namun sayangnya, sebagaimana yang telah 
disebutkan di atas, kebanyakan guru bahasa Inggris yang mengajar di sekolah dasar 
adalah guru kelas yang belum memiliki keahlian berbahasa Inggris yang mencukupi.  
Kalaupun sekolah mampu menugaskan guru bahasa Inggris, seringkali guru tersebut 
kurang memiliki keahlian dalam mengajar anak-anak. Oleh karena itu, dalam upaya 
meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Inggris di sekolah dasar, Jurusan 
Pendidikan Bahasa Inggris UPI mengembangkan matakuliah English for Young 
Learners yang dapat menyiapkan calon guru bahasa Inggris yang terampil dalam 
menangani anak-anak usia dini. 
 
2.2 Aspek-aspek Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Anak-anak 
1. Kefasihan berbahasa Inggris 
Sebagai seorang model, guru harus dapat menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris 
dengan baik. Guru mencontohkan penggunaan bahasa yang baik sesuai dengan kaidah 
penggunaan bahasa Inggris yang berterima. Kemampuan berbahasa Inggris tersebut 
meliputi kejelasan dalam pelafalan, akurasi berbahasa dan kelancaran berbahasa.  
 
2. Karakteristik pembelajar anak 
Cara belajar anak berbeda dengan cara belajar orang dewasa. Dengan demikian 
mengajar anak-anak memerlukan keahlian khusus. Guru harus mengenal karakteristik 
anak. Harmer (2002) menyebutkan beberapa karakteristik belajar anak. Anak-anak 
belajar dari sekeliling mereka, dan dapat merespon apapun, bahkan meskipun mereka 
tidak memahami kata-kata yang mereka dengar. Panca indera mereka bekerja dengan 
aktif sebagai bagian dari proses belajar mereka. Misalnya, mereka belajar dengan 
melihat, mendengar, dan menyentuh, sehingga membuat mereka menjadi explorer 
(Paul, 2003). Namun, meskipun mereka mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 
anak-anak memiliki daya perhatian yang terbatas. Akibatnya, mereka cepat bosan dan 
tidak dapat bertahan lama dalam menjaga motivasi mereka. Dalam proses 
pembelajaran sulit menjaga motivasi mereka, terutama ketika mengerjakan tugas yang 
mereka pikir sulit (Cameron, 2001).  
 
3. Metode pengajaran bahasa Inggris untuk anak 
Metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris untuk anak 
di antaranya adalah Total Physical Response (TPR), permainan, bercerita dan lagu. 
Dalam metode TPR, yang dikembangkan oleh Asher (1972), siswa mendengar 
perintah dalam bahasa Inggris dan memberi respon dengan gerakan (Cameron, 2001). 
TPR menghubungkan pembelajaran dengan gerakan fisik. Diyakini bahwa dalam 
metode ini siswa akan mendengar banyak penggunaan bahasa Inggris secara natural 
dalam konteks yang bermakna tanpa harus merespon secara verbal (Pinter, 2006). 
 
Metode lain yang dapat digunakan adalah permainan. Metode permainan cocok bagi 
anak-anak karena menyenangkan dan pada dasarnya anak-anak suka bermain (Lewis 
& Bedson, 2004). Selain permainan, metode yang dapat digunakan adalah storytelling 
atau bercerita. Wright (1995) menjelaskan bahwa cerita merupakan sumber 
pengalaman menggunakan bahasa. Beberapa manfaat bercerita disebutkan oleh 
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Wright, di antaranya adalah: (1) meningkatkan keahlian mencari makna, memprediksi 
pernyataan, dan menebak pernyataan; (2) meningkatkan kesadaran terhadap bahasa 
asing; dan (3) memberi stimulus untuk berbicara dan menulis.  Terakhir adalah 
metode lagu. Lagu dapat menambah rasa dan irama dalam latihan berbahasa, sehingga 
dapat membantu anak-anak mengingat kata dan pola dalam bahasa Inggris dengan 
mudah, dan menarik perhatian anak terhadap materi pelajaran (Paul, 2003).  
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Sampel Penelitian 
Sekolah yang bersedia terlibat dalam penelitian ini adalah tiga sekolah dasar negeri 
yang berada di Bandung Kulon. Untuk keperluan kuesioner, sepuluh guru  bersedia 
untuk mengisinya sedangkan untuk observasi kelas hanya ada tiga guru yang bersedia 
untuk diamati. 
 
3.2 Desain Penelitian   
Bentuk penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan interpretasi (interpretative 
approach).  Menurut Ernest (1994) yang dikutip oleh Mynard dan Almarzouqi (2006) 
pendekatan ini dapat membantu menginvestigasi keunikan suatu konteks dan 
menangkap pikiran dan persepsi partisipan.  Selanjutnya Mynard dan Almarzouqi 
(2006) menjelaskan bahwa tujuan dari pendekatan ini bukan untuk menguji hipotesis 
atau model, ataupun membuat generalisasi namun menggambarkan sebuah konteks.   
 
Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data. 

1. Mendistribusikan kuesioner yang berkenaan dengan justifikasi pengajaran 
bahasa Inggris bagi anak usia dini; 

2. Melakukan observasi kelas; 
3. melakukan interview dengan guru untuk mengklarifikasi hal-hal yang menarik 

untuk dibahas lebih lanjut ataupun hal-hal yang kurang jelas;  
4. mereviu silabus dan SAP mata kuliah EYL berdasarkan data yang diperoleh 

dari kuesioner, observasi, dan interviu untuk dilihat kesesuaiannya dengan 
kebutuhan yang ada di lapangan; dan  

5. menganalisis data berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, pemerolehan 
bahasa, karakteristik anak, dll.   

 
4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN ANALISA DATA 
4.1 Persepsi guru mengenai pembelajaran bahasa Inggris 
Berdasarkan data yang dijaring dari kuesioner, guru-guru berpendapat  bahwa bahasa 
Inggris perlu diajarkan pada anak karena beberapa hal seperti: anjuran pemerintah 
untuk pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bagian dari muatan lokal.  
Selain itu, dengan adanya tren gobalisasi, bahasa Inggris menjadi penting karena 
digunakan sebagai alat komunikasi antar bangsa dan bahasa pengantar teknologi 
seperti computer dan internet. Guru-guru juga berkeyakinan bahwa dengan 
mempelajari bahasa Inggris sejak dini akan dapat mempersiapkan anak-anak untuk 
berfungsi dengan baik di dunia yang semakin mengglobal.   
 
Dalam menanggapi persaingan global di masa yang akan datang, guru-guru 
berpandangan bahwa pembelajaran bahasa Inggris perlu diarahkan pada kemampuan 
berkomunikasi dalam bahasa Inggris.  Seluruh responden (100%) percaya bahwa 
salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan membantu siswa menghapal banyak 
kosa kata. Dapat menulis ejaan/spelling dengan tepat serta membaca nyaring 
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merupakan luaran pembelajaran yang diharapkan berikutnya oleh responden guru 
(80%).  Data tersebut menunjukkan bahwa guru-guru masih berpandangan bahwa 
prioritas pengajaran bahasa Inggris terletak pada tataran kata (word level).  
 
Dalam hal pengajaran yang berfokus pada tataran teks (text level) seperti memahami 
isi teks, sebanyak 60% guru mengharapkan bahwa anak-anak dapat memahami isi 
cerita yang dibacakan oleh mereka, sedangkan pemahaman terdahap isi teks bacaan 
yang bukan berisi cerita sebanyak 50%.  Harapan akan kemampuan anak untuk 
menceritakan kembali isi cerita mendapat perhatian yang lebih sedikit yaitu 40%. 
 
Dari segi sikap, sebagian besar guru (80%) setuju bahwa melalui pelajaran bahasa 
Inggris, anak-anak dapat mengembangkan antusiasme positif terhadap penggunaan 
bahasa Inggris. Kesadaran guru akan pentingnya prioritas terhadap penggunaan 
bahasa Inggris ini ditunjukkan pula dengan ketidaksetujuan mereka (100%) terhadap 
luaran pembelajaran yang hanya menekankan pada penghapalan pola-pola kalimat 
dalam tenses tertentu.   
4.1.2 Pola pembelajaran bahasa Inggris di kelas 
Pengamatan proses pembelajaran bahasa Inggris dilakukan pada tiga sekolah berbeda 
yang bersedia untuk diobservasi. Hasil pengamatan ini dianalisis dengan 
menggunakan adaptasi framework yang dikembangkan oleh Jayne Moon (Primary 
Innovation Module, 2008), yaitu Topic, Activities, Language Focus, Situation dan 
Sequencing. 
 
Dalam hal topik, ketiga responden tidak memanfaatkannya secara maksimal dalam 
menghantarkan pembelajarannya, misalnya menggunakan topik tertentu yang dekat 
dengan keseharian anak.  Ketiganya memusatkan pembelajaran pada grammar atau 
fungsi bahasa, seperti: simple present tense, parts of speech, dan greeting.  
 
Fokus bahasa yang teramati dari pembelajaran ketiga responden adalah grammar dan 
vocabulary. Tidak satupun dari responden tersebut yang memberi perhatian pada 
pronunciation.  Dari segi keterampilan berbahasa, ketiga responden memusatkan pada 
keterampilan menyimak dan membaca. Namun, kegiatannya lebih pada 
pengakomodasian latihan-latihan grammar dan vocabulary, bukan pada kegiatan yang 
meningkatkan keterampilan anak untuk menyimak dan membaca yang sesungguhnya.  
 
Kegiatan yang dilakukan di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran kurang 
bervariasi.  Metode yang paling dominan dilakukan adalah jenis klasikal; guru lebih 
banyak menerangkan konsep grammar, pola kalimat, dan daftar kosakata yang ditulis 
di papan tulis.   
 
Metode lain yang kurang dominan muncul dalam pembelajaran adalah role-play, lagu 
dan permainan.  Dalam kegiatan role-play, anak-anak hanya diminta untuk 
menunjukkan hasil hapalan dialog mereka. Kegiatan ini sangat kurang menyediakan 
kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi atau bereksperimen dengan fokus 
bahasa yang sudah mereka pelajari.  
 
Permainan tampak dilakukan oleh salah seorang guru, namun tidak memiliki fitur 
yang dapat mendorong interaksi antar siswa tetapi lebih pada sebuah teknik agar anak 
dapat menghapal daftar kata di papan tulis tanpa melihatnya.  
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Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para resonden guru tersebut menunjukkan 
bahwa mereka masih sangat kurang memberikan situasi (Situation) yang relevan.  
Padahal untuk sebuah pembelajaran bagi anak, situasi atau konteks sangat penting 
keberadaannya.  Pola pembelajaran yang tidak kontekstual berakibat pada pola 
manajemen kelas yang tidak baik.  Anak-anak menjadi tidak terkendali dan tidak 
dapat berkonsentrasi terhadap pembelajaran. Hal ini terlihat pada kelas responden 2, 
ia hanya berinteraksi dengan sekelompok anak yang sedang tampil di muka kelas 
menampilkan hasil hafalan dialognya, dan membiarkan anak-anak lainnya tanpa tugas 
atau fokus pembelajaran. Akibatnya, kelas menjadi gaduh dan anak-anak berhilir 
mudik di kelas.  

Selain itu, urutan (Sequence) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ketiga responden 
hampir memiliki pola yang sama.  Anak-anak tidak dipajankan pada kesempatan 
untuk melatih keterampilan menyimak mereka (receptive) sebelum keterampilan 
berbicara (productive).  Pembelajaran lebih difokuskan pada aspek bahasa seperti 
grammar dan vocabulary saja tanpa diberi konteks yang jelas.   

Hampir seluruh kegiatan pembelajaran dikendalikan dan didominasi oleh guru. Secara 
keseluruhan pembelajaran terfokus pada konsep abstrak seperti pola kalimat dan 
kosakata yang terisolasi dari konteksnya sehingga sangat jauh dari pemaknaan 
kongkrit yang dapat dicerna oleh anak dengan mudah. 
 
4.2 Kesulitan yang Dihadapi Guru Bahasa Inggris 
Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, dalam pelaksanaan pembelajaran 
bahasa Inggris, guru-guru menghadapi beberapa tantangan.  Sebagian besar mereka 
merasa bahwa fasilitas yang ada di sekolah seperti alat peraga dan media kurang 
tersedia sehingga proses pembelajaran kurang berjalan secara maksimal.  Selain itu 
jam pelajaran yang dialokasikan dirasakan sangat tidak cukup untuk memenuhi target 
kurikulum dan untuk memfasilitasi anak untuk meningkatkan keterampilan 
berkomunikasinya.  
 
Kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggris dirasakan sangat penting oleh guru.  
Mereka merasa bahwa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas, guru 
dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa yang mencukupi.  
Itulah sebabnya, seluruh responden guru berkeyakinan bahwa mereka perlu untuk 
terus mengembangkan profesionalisme mereka.  
 
Salah satu cara yang diyakini dapat mendukung pengembangan profesionalisme 
adalah melalui pelatihan. Selama ini responden guru merasa bahwa pelatihan yang 
fokus pada pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini masih sangat kurang.  
Oleh karena itu mereka sangat mengharapkan dapat mengikuti pelatihan-pelatihan 
yang berfokus pada peningkatan pemahaman guru mengenai metode pengajaran 
bahasa Inggris yang sesuai  untuk anak-anak (100%), peningkatan kemampuan 
(proficiency) bahasa Inggris guru (80%), serta peningkatan pemahaman guru 
mengenai konsep asesmen yang ramah anak.  
 
Dapat disimpulkan, kesulitan atau pun tantangan yang dihadapi guru adalah 
bagaimana guru dapat mengembangkan profesionalisme mereka.  Data yang 
dihimpun dari kuesioner, interviu dan observasi menunjukkan bahwa mereka masih 
sangat kesulitan untuk melihat dan memanfaatkan potensi yang ada pada diri mereka 
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serta lingkungannya. Keterbatasan fasilitas dan media, misalnya, tidak perlu menjadi 
tantangan yang berarti kalau saja guru memiliki pengetahuan untuk menghadapinya. 
Pembelajaran yang efektif dengan fasilitas dan media terbatas dapat diciptakan 
seandainya guru memiliki pengetahuan untuk merancangnya secara sungguh-sungguh 
dalam lesson plan-nya dengan mempertimbangkan karakteristik anak dan bagaimana 
anak belajar.  
 
4.3 Kesesuaian Materi Ajar Mata Kuliah English for Young Learners (EYL) 
dengan Kebutuhan di Lapangan 
 
Bagian ini akan membahas kesesuaian materi ajar matakuliah EYL dengan kebutuhan 
dan kesulitan yang dihadapi guru yang telah teridentifikasi dan dibahas sebelumnya.  
Tabel 4.1 berikut ini menggambarkan aspek-aspek yang dibutuhkan guru dan materi 
ajar dalam matakuliah EYL yang berpotensi untuk mengantisipasinya.  
 Data yang ada pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa materi ajar yang diberikan pada 
matakuliah EYL belum memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan. Kebutuhan yang 
sudah terakomodasi adalah materi yang berkenaan dengan pengetahuan dan 
pemahaman mengenai karakteristik anak, cara belajar anak, pembelajaran bahasa 
asing yang berpihak pada anak, metode pembelajaran, dan assessment. Beberapa 
topik yang perlu diadakan dan dikembangkan dalam matakuliah EYL yaitu 
peningkatan proficiency guru, evaluasi buku ajar, media pembelajaran, manajemen 
kelas, lesson planning, dan observasi serta feedback.  
 
Kebutuhan Materi Ajar EYL 

Proficiency guru - 
Karakteristik anak Younger and older Learners, similarities and 

differences 
Cara belajar anak 
 

Theories of childhood: Piaget, Vygotsky, Bruner, 
Gardner 

Pembelajaran bahasa asing 
 

Child-centered learning 

Metode yang ramah anak 
 

Games and songs 
Learning through stories 
Teaching listening and speaking 
Teaching reading and writing 

Lesson planning - 
Media pembelajaran - 
Evaluasi buku ajar - 
Manajemen kelas - 
Assessment  Assessment 
Observasi dan feedback - 

Tabel 4.1 Kesesuaian Materi Ajar dan Kebutuhan di Lapangan 
 
5. SIMPULAN 
Identifikasi kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi guru bahasa Inggris untuk sekolah 
dasar di lapangan memberikan informasi yang berharga bagi program rumpun 
matakuliah English for Young Learners. Data yang diperoleh dapat dijadikan 
masukan untuk penyesuaian kembali materi ajar yang ada dalam matakuliah EYL. 
Dengan demikian mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris yang 
mengikuti perkuliahan ini dapat menjadi tenaga pengajar yang siap pakai yang paham 
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mengenai pembelajaran bahasa bagi anak usia dini dan dapat membantu rekan 
sejawatnya nanti dalam memenuhi kebutuhan dan menanggapi kesulitan yang mereka 
hadapi di kelas.  
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Abstract 

This paper will try to present a general overview of Senior High School learners: 
their characteristics, how they cope with their learning, and how teachers can 
explore their potentials to become good readers and writers through creating 
challenging learning activities. In this article, the writer has urged EFL teachers 
to take a big-picture movement of the paradigm in teaching and that the 
understanding of Senior High School learners’ characteristics is one of the key 
factors in providing challenging tasks to meet their needs in learning, especially 
to develop them to become good readers and writers. 
 
 
Preface  

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?”Asked Alice. 
“That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cheshire Cat. 
(Lewis Caroll (1963). Alice’s Adventures in Wonderland (p. 59). New York: 
Macmillan) 
 

he national development in Indonesia is aimed to improve the quality of 
human resources in order to achieve a better economic condition. One 
aspect to reach the objective is the improvement of the mastery of 
foreign languages, particularly English. English is the first foreign 
language to study by the students of junior and senior high schools. 
English is also recommended to learn by the students of elementary 

schools.  
 In Indonesian context, English is considered to be a means of communication 
in the spoken and written forms. In the whole context, the communicative 
competence is as well as the discourse competence that is the competences to 
understand and produce spoken and written texts which are realized into the four 
competencies: listening, speaking, reading, and writing. Hence, English is used to 
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develop all the competencies in order to prepare the graduates to be able to 
communicate and make the discourse at certain literacy level.  
 According to Wells (1987) the coverage of literacy levels are performative, 
functional, informational, and epistemic. At performative level, learners should be 
able to listen, speak, read, and write using the symbols. At functional level, learners 
should be able to use the language for daily lives, such as, readingi the newspaper, 
readng the manual or the instruction. At informational level, learners should be able 
to access knowledge with their language competences. And at epistemic level, 
learners should be able to express the knowledge using the target language.   
 This paper will try to present a general overview of Senior High School 
learners: their characteristics, how they cope with their learning, and how teachers 
can explore their potentials to become good readers and writers through creating 
challenging learning activities.  
 This paper is organized into four chapters, each of which develops the topic 
of the paper. Chapter One gives a brief overview of the characteristics of Senior High 
School learners. Chapter Two provides some explanation about teacher, teaching, and 
learning. Chapter Three explores the attempts of creating challenging learning 
activities for Senior High School learners to become good readers and writers.   
 

Chapter One: 
An Overview on Senior High School Learners 

 
All the world’s a stage, 
And all the men and women merely players, 
They have their exists and their entrances, 
And one man in his time plays many parts.  
 
  – WILLIAM SHAKESPEARE 
  As You Like It, Act II, Scene 7 
 

he development of a human being is a remarkable and dramatic saga. 
From before birth, through childhood, and as the individual matures 
into an adolescent and then the adult, development is characterized by 
ever-changing proportions, capacities, and circumstances (Turner and 
Helms, 1995).  
 The life of adolescents, in one way and another, are truly 

interesting and fascinating to learn and so worth investigating. As we shall see in 
this piece of writing, the life of an adolescent is quite complicated and unique.  
 Senior High School learners, based on their ages, are considered to be at the 
stage of adolescent learners. The term adolescence is commonly used to denote the 
period of transition from childhood to adulthood (Jersild, 1950). As learners enter 
adolescence, they undergo dramatic changes. A clear explanation about adolescence 
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delivered by DeHart et al (2004), stating that adolescence is the period from roughly 
age 12 through the late teens, is a time of dramatic and far-reaching change. It is 
characterized by an especially close connection between physical and psychological 
development.  
 
Chapter Two: About Teacher, Teaching, and Learning 

Teaching and learning are two men sawing down a tree. One pulls, and then the other. 
Neither pushes, nor neither could work alone, but cutting comes only when the blade is 
moving toward the learner. At least that’s how it should be. If the teacher pulls while the 
learner is still pulling they work against each other and waste their strength. In her zeal 
to help the learner, the teacher pushes, then the blade will buckle, rhythm will be broken, 
both will become disheartened … (Stevick, 1985). 
 

About Teacher and Teaching  

the lives of adolescents, teachers play an important role.  Teachers 
exert a considerable influence if adolescents find them knowledgeable 
and caring. If the relationship between teacher and learner is personal, 
and if communication is deep and extensive, there is strong evidence 
that teachers are significant others, are important role models, and can 
influence the formation of adolescents’ identity, self-concept, goals, and 

aspirations (Galbo, 1989 in Rice, 1996). 
  What do expert teachers know that allows learners to be so successful? How 
do they differ from beginners? Researchers are investigating how expert teachers 
think about their students, the subject they teach, and the process of teaching itself. 
The expert teachers are experienced and effective in developing solutions for 
common classroom problems. Their knowledge of teaching process and content is 
extensive and well organized. Woolfolk (1995) describes that the expert teachers not 
only know the content of the subject they teach, but also how to relate this content to 
the world outside the classroom and how to keep students involved in learning. 
 In line with Woolfolk, Schulman (1987), Reece and Walker (2004), describe 
the following characteristics of an ideal teacher: 

• Is expert in own subject, in the teaching role, well organized, and well 
prepared. 

• Is confident, open to suggestions, other viewpoints, is flexible and 
approachable, interested in individual students and spend time with them,  

• Is consistent in the treatment of everyone, consistent in behavior – always 
fair, always even tempered, and friendly with a sense of humor. 

• Shares with students the teaching aims and objectives. 
• Knows the students as individual – their strengths and their weaknesses. 
• Communicates well in a variety of modes, including non-verbal. 

In
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• Leads well in appropriate pace, flexible and willing to change the approach. 
• Gives feedback within an appropriate timescale. 
• Knows general teaching strategies that apply in all subjects (such as the 

principles of classroom management, effective teaching, and evaluation. 
• Knows the curriculum materials and programs appropriate for their subject 

and grade level. 
• Knows subject-specific knowledge for teaching: Special ways of teaching 

certain students and particular concepts, such as the best ways negative 
number to lower ability students. 

• Knows the characteristics and cultural background of learners. 
• Knows the settings in which students learn–pairs, small groups, teams, 

classes, schools, and the community. 
• Knows the goals and purposes of teaching. 

 From the statements above we can conclude that being a teacher is a hard 
work. A teacher is required to know many things related to her profession. She is 
expected not only to know about specific knowledge about her subject matter, but 
also the general knowledge about the principles of teaching and learning. 
About Learning 
Learning is about change: the change brought about by developing a new skill, 
understanding something new, changing an attitude (Reece and Walker, 2004). In 
line with Reece and Walker, Woolfolk (1995), defines learning as a process through 
which experience causes permanent change in knowledge and behavior.  
 Theorists tend to separate learning into three main groups or domains: the 
psychomotor, cognitive, and affective domain. Psychomotor domain relates to the 
skills which are concerned with physical dexterity, for example riding a bike, and 
giving an injection. Both of the tasks do need knowledge but, predominantly, they 
are physical skills which need practice. 
 The affective domain concerns with attitudes. For example ‘the need to eat a 
healthy, balanced diet,’ and ‘respect’. These deal with feelings and emotions. The 
understanding of the concepts is important in planning, conducting, and assessing 
learning. 
 
 
Chapter Three:  
Creating Challenging Learning Activities for Senior High 
School Learners to Become Good Readers and Writers 

The mediocre teacher tells 
The good teacher explains 

The superior teacher demonstrates 
The great teacher inspires. 
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–William Arthur Ward 

Planning Challenging Activities 

dolescents are often seen as problem students. Yet with their greater 
ability for abstract thought and their passionate commitment to what 
they are doing once they are engaged, adolescents may well be the 
most exciting students of all (Harmer, 2007).  
 In designing a curriculum, a teacher must select objectives, 
select and organize content, choose the appropriate learning 

experiences determine the most appropriate sequence for the learning activities, and 
determine how to assess the learners’ achievement and the program itself. She also 
must begin by thinking about the goals of the program. The program should set 
broad goals for development in all areas–physical, social, emotional, and 
intellectual–that will be the framework for the curriculum (Brewer, 2007). 
 When selecting the activities, the teacher should provide possible activities 
that will help children achieve the goals of the program. The teacher must decide the 
sequence of activities and experiences that will be most beneficial to the learners. In 
order to make learners enjoy the learning activities, one of the things to take into 
consideration is the selection of the theme. When we ask the learners to read or write 
something, give the topic of interest and relevant to them. Learners must find the 
learning applicable to their world outside of school. For example if learners have no 
experience with deserts, they will not be able to apply what they are learning to their 
lives outside of school. If learners live in the desert, and what they learn about the 
desert will be useful every day. 
 Besides giving interesting and relevant topic, the teacher must also provide 
opportunities for the application of skills the learners are learning. If the learners are 
learning to cut with scissors, to take research notes, or to write a poem, the theme 
study should allow them to use the skills they are learning. (Brewer, 2007).   
Learning to Read and Write: Helping Learners to Become Literate 
The word literacy is defined as the ability to read and write well enough to solve 
one’s problems, meet one’s needs, learn new information, and find pleasure in the 
written word. This means that to be literate today requires a great deal more skills 
than ever before in history.  
 Getting information from the internet, newspapers, magazines, blogs, and so 
on often requires very skilled reading skill level. To help learners to become literate 
means that teacher must develop learners’ literacy skills.  
 
 
Developing Reading  
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Reading, by definition, means gaining meaning from print, not just pronouncing the 
words. At the same definition, Wyse (2007) defines reading as the process of 
understanding speech written down.  
 As a reader tries to make sense of print, she predicts what the print will say, 
uses the cues from the print to confirm or reject her prediction, and moves on if her 
prediction is confirmed. If it is rejected, she must recycle through the prediction-
confirming or prediction-rejecting phase again, this time using more or different 
cues. At the same time, the reader is matching the meaning to what she knows about 
the topic. If what she knows matches, then she goes on; if it does not match, again 
she must reread. 
Developing Writing 
Reading plays an extremely important part in the development of writing ability 
((Byrne, 1995). Children construct their understanding of written language in a 
developmental sequence that is observable and very similar in all children. The 
stages of writing development have been described by Temple et al. (1993), Clay 
(1975), and Ferreiro and Teberosky (1982) in Brewer (2007). The stages are outlined 
in the following section: scribbling stage, linear repetitive stage, random-letter stage, 
letter-name or phonetic, writing, transitional spelling, and conventional spelling,  
 In adolescence education, the transition from elementary school to middle 
school has several benefits for students (Santrock, 2007). In middle school, they are 
likely to feel grown up, have more subjects from which to select, and have more 
opportunities to spend time with peers and to locate compatible friends. They enjoy 
increased independence from direct parental monitoring, and they may be more 
challenged intellectually by academic work. 
 By the end of high school, the focus of most students returns to academics. 
By this time unfortunately, many of the students with overwhelming behavioral 
problem have dropped out. Classroom management at this stage involves managing 
the curriculum, fitting academic material to students’ interests and abilities, and 
helping students become more self managing in their learning (Woolfolk, 1995).  
 
Conclusion  

eveloping Senior High School learners to become good readers and 
writers in EFL context will require a lot of work from the teacher. A 
deep understanding on the characteristics of the learners is sought. An 
advanced knowledge on the teaching of reading and writing is 
desired. Learning to read and write is more interesting when students 
are personally invested in the task. Even though there must be times 

when things don’t seem to go very well, but teachers have to be sure that by 
involving learners and provoking them with challenging activities in reading and 
writing tasks, the successful learning will be gained.  
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 To meet the aims of the teaching of English in EFL classrooms of Senior High 
School learners - to develop communicative competence in the spoken and written 
forms to achieve informational literacy – the challenging tasks meet with the 
characteristics of the learners are of important issues to address by the EFL Senior 
High School teachers.  
 In this article, the writer has urged EFL teachers to take a big-picture 
movement of the paradigm in teaching. The writer has argued that the 
understanding of Senior High School learners’ characteristics is one of the key 
factors in providing challenging tasks to meet their needs in learning, especially to 
develop them to become good readers and writers.  
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Abstract  

Along with its early teaching up to present, English in Indonesian Primary Schools raises 
different perspectives. The quality of learning materials, especially provided in textbooks, has 
been criticized.  Apart from a few available (good) textbook that support Indonesian literacy 
level, the present study aimed at finding out (1) what aspects the available textbooks aid, and 
(2) what contribution of those aspects to the students’ literacy development and teachers’ 
competence.  

Five English textbooks written by Indonesian writers ranging from 4-6 grades served as main 
data, and interviews supported the data collection. The data were analyzed by communicative 
textbook theory proposed by Grant (1987) and literacy theory of Kern (2001). The study showed 
that teachers consider the available textbooks support list of topic content, book map, sequence 
of learning activities, and illustration. Though the textbooks covered the four language skills in 
various topics, unfortunately the teachers found that only few textbooks concerned young 
learners oriented language skills. The sequence of learning activity did not seem to help much 
towards students’ literacy development. Only few provided a clear review of the materials 
presented. In some cases, the illustration did not help to bridge learners’ prior knowledge with 
new learning materials presented.  

To conclude, the textbooks in use may play a crucial role in developing students’ literacy. This 
can happen when teachers can facilitate their students to comprehend and practise the 
presented materials; otherwise, this might result in a high complexity or even confusion to 
students and teachers. 

Key words: textbooks, Primary School, teachers’ competence, literacy 

 

Background 

As input provider into classroom lessons in the form of texts, activities, illustrations, and 
explanations, the existence of textbooks (coursebooks, Nunan, 2003) play a crucial role. Since 
early introduction of English to Indonesia Primary Schools in 1990s, the use of textbooks has 
raised different perspectives on their quality and teachers’ competence in realizing them in their 
classes. As many teachers and educators and even parents consider they do not fulfill the 
needs and characteristics of their pupils/children, it seems that the textbooks produced are just 
the replicas of similar products for teens or even for adults. The teachers’ competence is in 
question despite most English teachers do not have certain qualification and/or trainings of 
teaching English to children and they are considered less qualified in realizing textbooks in their 
classrooms. Therefore, the learning materials presentation and the learning process undergone 
do not meet students’ needs and interests and do not reflect teachers’ pedagogic competence.  
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An investigation to as many 27 Primary Schools English textbooks conducted in East 
Java found that only seven were qualified good on coverage and language (Suyanto, 2004). In 
West Java, a research on readability (orthography), content coverage, and language to ten 
textbooks in use revealed that there were only three books were considered good (Sundayana 
et al., 2005). Meanwhile, 35 Indonesian English textbooks show gender bias (Damayanti, 2007 
dan Rahmani, 2009). The last study reported by Rahmani found that those textbooks were likely 
to follow patriarchal system of society (Rahmani, 2009). In addition, a study at a private high 
school in Bandung indicates that the students showed a misconception of using textbooks as 
means of learning.   This research indicated that this happens due to miscommunication 
between school management and its teacher and, moreover, teachers and their students 
(Yusuf, 2003). 

The present study investigated (1) what aspects the available textbooks aid teachers in 
practice, and (2) what contribution of those aspects to the students’ literacy development and 
teachers’ competence. 

Textbooks: Purposes and Characteristics 

Regardless the number of textbooks recently produced, it shows no sign of abolishment, even 
more blasting in fact than each new generation of textbooks. The next generation textbooks are 
more comprehensive and more highly systematic than the last (Hutchinson and Torres, 1994).  

Yet, this phenomenon—textbook choice—has been generally criticized.  Swan (1992 cf. 
Hutchinson and Torres, 1994) warns: 

The danger with ready-made textbooks is that they can seem to absolve teachers of 
responsibility.  Instead of participating in the day-to-day decisions that have to be made 
about what to teach and how to teach it, it is easy just to sit back and operate the system, 
secure in the belief the wise and virtuous people who produced the textbook knew what 
was good for us.  Unfortunately, this is rarely the case (p.33). 

 
In fact, no textbook is perfect (Ansary and Babaii, 2002).  Any textbook should be used 

judiciously, since it cannot cater equally to the requirements of every classroom setting.  
Therefore, there should be guidance for teachers, particularly, to select a good textbook. It 
should teach students to learn, that they should be resource books for ideas and activities, for 
instruction/learning, and that they should give teachers rationales for what they do. In order to 
function effectively, a textbook should bring about an effective learning situation (Alwright, 
1981).  

A good textbook can reach its students; it can serve different purposes. For teachers, it 
provides, among others, (a) a core resource, (b) a source of supplemental material, (c) an 
inspiration for classroom activities, and (d) a curriculum itself (Garinger, 2001).  

Most teachers choose a textbook for various reasons. Most of them consider that 
textbooks assist them in managing their lesson.  They consider using textbooks means saving 
time, giving a clear direction to lessons, providing guidance for discussion, facilitating in giving 
homework, making teaching ‘easier, better organized, more convenient’, and learning ‘easier, 
faster, better’, and most of all, it provides confidence and security (Hutchinson and Torres, 
1994). Whereas, students see the textbooks as a ‘framework’ or ‘guide’ that help them to 
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organize their learning both inside and outside the classroom.  It enables them to learn ‘better, 
faster, clearer, easier, more’ (Hutchinson and Torres, 1994). 

The Indonesian Book Center of National Education Ministry has classified and evaluated 
textbooks to usefully function in schools.  The textbooks should cover three aspects of good 
textbooks: coverage, materials presentation, and language (2003).  Of coverage, a textbook 
should include learning materials that should be correct, in line with discourse and linguistic 
aspects of English language.  The textbook should be specific, obvious, and accurate in 
accordance with the current curriculum and be up-to-date.  The language skills presented 
should be integrated and meaningful.  Vocabulary and sentence structure covered should 
accord students’ development and interest.  Illustration used should be educative, not merely 
decorative.  The textbook should also suit the topic of discussion and has high accuracy, but it 
should be understandable.  

Accordingly, learning materials presented in a textbook cover a hidden curriculum. They  
include attitudes toward knowledge, attitudes toward teaching and learning, attitudes toward the 
role and relationship of the teacher and students, and values and attitudes related to gender, 
and society (Littlejohn and Windeatt, 1989 cf. Kitao and Kitao, 1999). Their presentation is 
related to presenting learning objectives, materials arrangement.  They should be slightly higher 
in their level of difficulty than the students’ current level of English proficiency allowing them to 
learn new grammatical structures and vocabulary (Kitao and Kitao, 1999).  Tasks arrangement, 
relation between materials, relation between text and tasks, and how materials should motivate 
students, lead to communicative competence, recall prerequisite, give feedback, and provide 
self reflection (Ansary and Babaii, 2002 and Grant, 1987). 

Language of a textbook is related to readability in typography, space width and other 
graphic aspects, materials attraction relating to readers interest, ideational comprehensiveness, 
and writing style (Ansary and Babaii, 2002 and Grant, 1987).  Kitao and Kitao (1999) add 
English textbooks should have correct, natural, recent, and standard English.  It should not be 
biased and should reflect background cultures of English.  It should include visual aids to help 
students understand cultural information (Tucker, 1975; Ur, 1996). 

To sum, setting up a system of textbook evaluation mostly depends on one’s own 
priorities.  And as long as one’s specific requirements in a specific teaching situation have not 
been identified, one probably cannot exploit any already-available criteria to judge teaching 
materials. 

Methodology 

The present study took five English textbooks ranging from 4-6 grades written by Indonesian 
writer as main resource. They were used in primary schools in Bandung. Interviews conducted 
to teachers were aimed at revealing more information on the textbooks in use. Te data collected 
were analyzed using Grant’s theory on communicative textbook (1987) and literacy theory 
proposed by Kern (2001). Having identified the textbooks used, the analysis began from 
identifying the aims of the units, steps of the lessons (how the unit introduced, how the core 
materials presented, and how it concluded/reviewed), and supporting features.  

Findings and Discussion 

The study showed that the aspects of the observed textbooks (hence TB) covered are content 
topics, book map, sequence, and illustration. The textbooks covered the four language skills in 
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various topics, though only few units concerned on the intended skills, spoken skills, to develop 
young learners’ literacy. You can take a look in the following tables in detail. 

 

Table 1: Elements in the Textbooks in Use 

Textbooks 
(TB) Grade Content 

Map 
Units/ 
Topics 

No of Tasks in each Skill Total 
Tasks 

Illustra-
tion L S R W 

TB 1 6 No 7 22 46 44 71 104 Yes  

TB 2 5 No 12 46 46 30 37 146 Yes  

TB 3 4 No 12 25 11 61 34 151 Yes  

TB 4 4 No 14 21 21 37 24 81 Yes 

TB 5 4 No 12 25 11 61 54 151 Yes 

Note: L=Listening, S=Speaking, R=Reading, W=Writing 

The table shows all authors of the textbooks in use seem to be unaware of the importance 
of putting forward the objectives of each chapter/unit of their textbooks. The textbooks they 
produce do not supply content map. Meanwhile, the teachers interviewed suggest that the map 
can help them evaluate whether to use the textbooks or not. From the map, they can get early 
data of the textbooks to select. It is in line with some experts that the map can somehow provide 
users to see what the textbooks cover, what objectives set out, what topic they bring about, 
what language skills presented, and what language practices focus on. Therefore, they will 
enable their readers to get the intended target (Ansary and Babaii, 2002; Garinger, 2001; Grant, 
1987).  

Fortunately, all textbooks cover content topics. The highest is 14 units (topics) and the 
least is seven. Meanwhile, the highest number of learning tasks is 151 and the lowest is 81. All 
textbooks provide most learning tasks in written language. In addition, all textbooks observed 
provide illustrations. These data indicate that on one hand, the authors of the textbook are 
aware of comprehension supports by providing illustration and different content topics. But on 
the other hand, they don’t provide sufficient information of what to achieve and how to do so. 
The interview sessions reveal that it seems the teachers get difficulties of what they need to 
teach at first stage. They seem to be overwhelmed of physical aspects of the textbooks, and in 
some cases, they don’t have the authority to decide which to use in their classes. 

For young learners, spoken languages are considered more important than written ones. 
What has been presented is not in line with how young learners acquire a language. In general, 
they start acquiring a language through their hearing ability. Then, they begin producing aural 
language. At certain level, their physical development support their language acquisition and 
production.  They start learning to read and write. A sufficient preparation of learning tasks to 
this process will provide teachers with choices and enable them to organize the materials with 
regard to their preference which relevant to their students’ needs and wants. For students, the 
tasks may give them opportunity to practise designated language skills and aspects (Wada, 
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2005; Alwright, 1981). They will help them bridge their prior knowledge with the new skills and 
knowledge presented to them. Therefore, a well-guided tasks provision may facilitate both 
teachers and students toward the obtainment of the goals of the lesson (Hutchinson and Torres, 
1994, Richards, 1990).  

Regarding the composition of tasks, the table shows that only one textbook provides more 
tasks on spoken language. It indicates that the authors’ attention mostly pays on language skills 
that most textbooks for adults do. The teachers under investigation could not find relevant 
rationale from such resource for teaching. It may cause disorientation as the resource cannot 
combine the nature of language and the nature of learning of the students. Therefore, it may 
result in ineffectiveness. When the resource does not reflect its students’ needs and interests, it 
may not lead students to the right path of the language studies (Grant, 1987). It may not 
develop their communicative competence, recall prerequisites, give feedback, and provide self-
reflection (Kern, 2000; Kitao and Kitao, 1999). In other words, the resource may not help 
students improve their literacy level.  

Table 2: Illustration and Sequence of Tasks Relation 

Textbooks Grade Illustrations  Sequence of Tasks Review Units 

TB 1 6 Pictures, 
characters, symbols 

Gradual  Yes, related  

TB 2 5 Pictures, 
characters, tables, 

symbols 

Not gradual Yes, not related  

TB 3 4 Pictures, 
characters, symbols 

Not gradual No  

TB 4 4 Pictures, 
characters, symbols 

Not gradual No  

TB 5 4 Pictures, 
characters, symbols 

Gradual  Yes, not related  

Note: TB = textbooks 

Although three of the five textbooks under investigation provide review on related topics, 
the issue of relevance remains a barrier. It seems that the textbooks in use went through no 
sound evaluation as in some parts of the tasks the illustrations may not match the tasks 
discussed. The teachers found that the textbooks are not likely to provide clear contexts for the 
learning tasks given. They claim they have difficulties to present the learning materials provided, 
and did not find sufficient materials reviews or supplementary materials. In the mean time, 
image provision may lead to well organization of the materials for the teachers and makes 
students learn easier and faster (Ansary and Babaii, 2002; Ur, 1996; Grant, 1987). 
Supplemental materials in the review may provide students reminders of the key concepts and 
refresh them towards what the teachers emphasize. Furthermore, they can also give teachers 
ready-made test sections for each unit (Ansary and Babaii, 2002; Grant, 1987). 

Conclusions 
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Coverage, language, and presentation are the key issues in the textbook production. The 
inability to retrieve them explicitly may result in ineffectiveness and disorientation. Although it 
may need teachers’ role in realizing them, covering them may make classroom facilitated. 

 Teachers as a textbooks user may be considered the key player towards good textbook 
realization. Their competence may influence their role in grounding the ideas of the textbook 
authors. Towards literacy level, their knowledge and skills in presenting the concepts into tasks 
and activities may systematically develop the learners’ capability and capacity. 
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ABSTRAK 
 

Keterampilan menulis dalam pemerolehan dan pemakaian bahasa dianggap sebagai 
keterampilan yang sangat sulit dan kompleks. Namun, keterampilan menulis ini sangat 
penting untuk dikuasai siswa. Dengan menulis, siswa dapat mengungkapkan kompetensi 
linguistik, personal, dan sosial, sehingga mampu berkomunikasi tertulis. Seringkali siswa 
mengalami kesulitan untuk menulis. Hambatan penulis terletak pada cara mengungkapkan 
ide, organisasi bahan, linguistik, dan kaidah bahasa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum teknik reka cerita gambar diterapkan, 
kondisi aktual menulis karangan siswa sangatlah kurang. Kemampuan siswa mengalami 
peningkatan yang cukup baik setelah teknik Reka Cerita Gambar diterapkan dalam 
pembelajaran menulis karangan. Siswa mengalami peningkatan  dalam kemampuan 
mengemukakan imajinasi baik dalam bentuk isi/ gagasan, tata bahasa, kosa kata, dan tulisan. 
Siswa lebih percaya diri sehingga menumbuhkan aktivitas yang cukup baik. Perubahan 
peningkatan kemampuan siswa dalam menulis karangan, sebelum dan sesudah  teknik reka 
cerita gambar diterapkan sangat besar  Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata yang diperoleh 
sebelum teknik reka cerita gambar diterapkan adalah 59,8 sedangkan nilai rata-rata setelah 
teknik reka cerita gambar diterapkan adalah 68,6.  Nilai rata-rata yang cukup baik untuk 
pembelajaran keterampilan menulis. 

  
Kata kunci: pembelajaran, menulis, reka cerita gambar 
 
 
 
I. Pendahuluan 

Kemampuan menulis merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa yang 
diperoleh paling akhir dalam rangkaian proses perolehan kemampuan berbahasa manusia. 
Dikatakan perolehan terakhir karena kemampuan menulis ini hanya mungkin tercapai 
sesudah kemampuan lainnya diperoleh, yaitu kemampuan mendengar, berbicara, dan 
membaca.  Seperti halnya ketiga kemampuan berbahasa lainnya, maka kemampuan 
menulis membutuhkan keterampilan khusus. Hal ini berakibat langsung dalam 
pengajaran bahasa, yaitu kebutuhan persyaratan-persyaratan bahan dan penyajian yang 
tepat dalam arti yang sesuai dengan linguistik, psikologi, dan paedagogik. 

 Menulis artinya menyusun kalimat atau mengorganisasikan kalimat menjadi suatu 
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gagasan atau pendapat tentang pengalaman yang ingin disampaikan kepada pembaca. 
Tingkat kemudahan dan kesukaran pemerolehan keempat keterampilan berbahasa itu 
memang diakui oleh beberapa pakar bahasa. Salah satunya adalah Tarigan (1992:8) yang 
menganggap keterampilan berbahasa yang paling mudah adalah keterampilan menyimak 
dan keterampilan berbicara. Adapun keterampilan berbahasa yang paling sukar adalah 
keterampilan membaca dan menulis. Hal ini disebabkan keterampilan menulis harus 
melibatkan keterampilan berbahasa yang lainnya yang dipelajari secara teoritis dan juga 
melibatkan nalar (Syamsudin, 1993:5). 

 Pendapat senada seperti di atas dikemukakan juga oleh Akhadiat (1994:2), bahwa 

kemampuan menulis harus memiliki pengetahuan yang menyangkut aspek-aspek 
linguistik, isi karangan, dan teknik penulisan. Sementara itu, Nurgiyantoro (1987:271) 
mengemukakan pendapat yang kurang lebih sama, yaitu: 

“Dibanding tiga kemampuan bahasa yang lain, kemampuan menulis lebih sulit 
dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal ini 
disebabkan kemampuan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur 
kebahasaan dan unsur diluar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi karangan. Baik 
unsur bahasa maupun unsur isi haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga 
menghasilkan karangan yang runtut dan padu.” 

 

Meskipun keterampilan menulis dalam pemerolehan dan pemakaian bahasa dianggap 

sebagai keterampilan yang sangat sulit dan kompleks, namun keterampilan menulis ini 
sangatlah penting untuk dikuasai siswa. Dengan menulis siswa dapat mengungkapkan 
kompetensi linguistik, personal, dan sosial, sehingga dapat mengangkat derajatnya dalam 
berkomunikasi.  Seringkali siswa mengalami kesulitan untuk menulis. Sementara itu, 
Durachman (1991:31) memandang hambatan penulis terletak pada cara mengungkapkan 
ide, organisasi bahan, unsur linguistik, dan kaidah bahasa. Untuk lebih jelas, berikut 
pendapatnya: 

“Hambatan pertama dalam menulis yaitu mereka yang kesulitan mengungkapkan 
pendapatnya dalam bentuk tulisan. Hambatan kedua yaitu mereka pada umumnya 
sangat miskin dengan bahan yang akan mereka tulis. Hambatan ketiga yaitu kurang 
memadai kemampuan kebahasaan yang mereka miliki. Hambatan yang keempat 
yaitu kurangnya pengetahuan tentang kaidah-kaidah menulis. Dan hambatan yang 
terakhir yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya latihan menulis.” 

 

   Bila diperhatikan uraian di atas, tampak bahwa hambatan menulis itu terletak pada 

 aspek internal (diri siswa) yang timbul akibat penerapan metode dan teknik pengajaran 
yang kurang tepat dan variatif.  Untuk itu, upaya pertama yang harus segera dilakukan 
untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan menulis siswa adalah pembenahan 
dalam lingkup metode dan teknik pembelajaran, terutama teknik menulis. Pembenahan 
harus mencakup konsepsi dalam perencanaan dan aktualisasi konsep secara efektif dan 
efisien dengan mendayagunakan interaksi fungsional antara pendekatan, strategi, metode 
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dan teknik belajar megajar. Teknik pembelajaran dan teknik menulis yang dipilih dan 
diterapkan dalam kegiatan pembelajaran menulis harus diupayakan mampu menarik 
perhatian dan minat siswa, mampu mendukung siswa berkreasi dan berekspresi dalam 
mengemukakan iden secara tertulis, serta mampu memberi motivasi dengan rangsangan 
yang monoton. 

Berdasarkan studi awal diperoleh data tentang kendala dalam pembelajaran menulis 

terutama menulis karangan narasi.  Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam 
memgembangkan cerita yang lebih luas. Melihat kenyataan ini harus ada upaya 
menemukan teknik pengajaran yang dapat membimbing siswa menjadi gemar menulis 
(mengarang). Rumusan masalah yang muncul yaitu bagaimanakah menerapkan  teknik 
reka cerita gambar di sekolah dasar ? Bagaimanakah kondisi aktual menulis karangan 
siswa sebelum proses belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan teknik reka cerita 
gambar? Bagaimanakah kemampuan menulis karangan siswa setelah proses belajar 
mengajar dilakukan dengan teknik reka cerita gambar?  
 

 
 
 

II. Teknik Menulis Cerita Gambar 

 Tarigan (1991:56) memaparkan bahwa suatu gambar atau seri gambar pada 
hakekatnya mengekspresikan sesuatu hal. Gambar yang kelihatannya diam, sebenarnya 
banyak berkata atau mengandung pesan yang implisit. Pesan yang tersirat ini bisa 
diperjelas melalui pengubahan fakta gambar ke dalam bentuk kata – kata, kalimat – 
kalimat, paragraf – paragraf, dan wacana, atau bentuk bahasa. Penerjemahan pesan yang 
tersirat dalam bentuk visual ke dalam bentuk bahasa yang tersurat inilah yang dimaksud 
dengan reka cerita gambar. Konsep reka cerita gambar tidak hanya diartikan sebatas 
mereka-reka cerita atau pesan yang terdapat di dalam gambar saja, tetapi 
mengekspresikan kembali pesan dalam gambar ke dalam wujud bahasa, baik bahasa tulis 
maupun bahasa lisan. Jadi, reka cerita gambar adalah penerjemahan pesan dari bentuk 
visual ke dalam bentuk verbal yang bermakna. 
 Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana (1991:11) penerjemahan pesan visual ke 
dalam bentuk bahasa, membutuhkan keterampilan tersendiri. Pertama-tama, kita harus 
mengamati pesan visual; tersebut untuk ditafsirkan, diamati, dan dipahami. Kegiatan ini 
menuntut kemampuan kognisi atau imajinasi. Lalu kita menterjemahkannya dan 
menerapkannya dalam wujud bahasa tulis atau lisan untuk dikomunikasikan. Pada 
kegiatan ini, menurut kemampuan linguistik, non linguistik, logika, imajinasi dan 
konvensi penulisan atau penuturan. Kegiatan menterjemahkan pesan visual, pada intinya 
berlangsung pada dua tahap utama, yaitu menerima pesan visual, pada intinya 
berlangsung dalam dua tahap utama , yaitu menerima pesan  visual dan menyampaikan 
pesan-pesan visual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik reka cerita 
gambar adalah cara atau upaya dalam menyusun atau menulis suatu tulisan atau karangan 
dengan menterjemahkan isi pesan visual (gambar/seri gambar) ke dalam wujud atau 
bahasa tulis. 
 Tujuan utama teknik reka cerita gambar yaitu (1) membantu siswa dalam 
menemukan gagasan (bahan tulis) yang sistematik, yang dapat digunakan untuk 
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berekspresi dan berkreasi menulis, (2) membantu memudahkan guru dalam upaya 
menimbulkan dan menumbuhkan minat siswa dalam menulis, dan (3) agar pengajaran 
menulis lebih menarik dan bervariasi. Jadi, tujuan penerapan teknik reka cerita gambar 
ini berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan kemampuan siswa dalam menulis, 
kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya membantu peningkatan keampuan siswa 
dalam menulis, dan kondisi pengajaran menulis itu sendiri. Selain itu, tujuan penerapan 
teknik reka cerita gambar dalam perbaikan kualitas pengajaran keterampilan menulis 
yaitu untuk (1) mempertinggi kadar profesionalisme guru, (2) menanggulangi masalah 
dalam pengajaran menulis akibat kurang bervariasi, (3) membantu guru dalam 
keterampilan proses, (4) membantu guru agar pengajaran lebih terarah dan berhasil (5) 
menyeimbangkan penyampaian materi antara teoretis dan praktis, (6) membantu guru 
agar percaya diri. (7) mengembangkan pemahaman dan penampilan siswa terhadap 
materi pelajaran, dan (8) mempermudah guru dalam menyusun, melaksanakan, dan 
menilai program pengajaran. 
 Adapun manfaat teknik reka cerita gambar, dikemukakan oleh Tarigan (1991:57) 
sebagai berikut: (1) mengembangkan keterampilan melihat hubungan sebab akibat atau 
pesan yang tertsirat dalam gambar, mengembangkan daya imajinasi siswa; (2) melatih 
kecermatan dan ketelitian siswa dalam memperhatikan sesuatu; (3) mengembangkandaya 
interpretasi bentuk visual kedalam bentuk kata-kata atau kalimat; dan (4) merupakan 
hasil pengamatan ke dalam bentuk kalimat topik serta menggambarkannya ke dalam 
kalimat-kalimat pengembang.  
 Selain itu Sudjana (1991:2) mengemukakan manfaat teknik reka cerita gambar, 
yaitu (1) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan 
motivasi belajar; (2) bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih 
dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 
baik; (3) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 
melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 
kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran; dan (4) siswa 
lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, 
tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. 
 

 
III. Metode Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yamg akan dicapai, metode yang akan digunakan    adalah 
Teknik Reka Cerita Gambar dengan implementasi teknik Penelitian Tindakan Kelas 
(classroom action research). Penelitian tindakan kelas memiliki beberapa siklus dan hasil 
dari setiap siklus kemudian direfleksikan pada siklus berikutnya sehingga didapat 
pengaruh yang jelas dari penerapan teknik reka cerita gambar pada pembelajaran Bahasa 
Indonesia dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis. 
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IV. Hasil Penelitian 

Siklus I hasil tes awal menunjukkan dari 35 orang siswa, terdapat 2 siswa yang 
mendapat nilai sangat baik, 16 siswa dengan nilai baik, 14 siswa nilainya sedang, serta 3 
siswa mendapat nilai kurang. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa siswa belum 
memahami karangan secara baik dan kurang termotivasi untuk mengungkapkan sebuah 
karangan melalui tulisan. Setelah  pembelajaran menggunakan media reka cerita gambar, 
pada tes akhir diperoleh nilai sangat baik ada 3 siswa, nilai baik 17 siswa, yang mendapat 
nilai sedang 13 siswa, dan 2 yang mendapatkan nilai kurang, dengan rata-rata nilai 59,8. 
Hasil tersebut menunjukkan nilai rata-rata yang meningkat tetapi tidak menunjukkan 
peningkatan yang signifikan, dan jumlah siswa yang mendapat nilai sedang  jumlahnya 
masih tinggi. 

Nilai rata-rata pada tes akhir siklus II sudah ada perkembangan yang signifikan 
dibanding dengan nilai tes akhir pada siklus I. Ada 4 siswa yang mendapat nilai tinggi, 
yang mendapat nilai sedang ada 19 siswa , yang mendapat nilai sedang 12 siswa,dan 
sudah tidak ada yang mendapat nilai kurang. Pada siklus I  dengan nilai rata-rata 65,6 dan 
pada siklus II dengan nilai rata-rata 67,0. 

 Hasil pengamatan dan hasil proses kegiatan belajar mengajar, pada siklus III 

menunjukkan peningkatan kemampuan  siswa dalam membuat karangan sudah cukup 
baik. Rasa percaya diri pada siswa mulai tumbuh, dalam penulisan baik dalam isi, tata 
bahasa, kosa kata, tulisan ataupun ejaan, sudah ada perbaikan yang meningkat, hal ini 
ditandai dengan pencapaian nilai tinggi yang pada siklus I berjumlah 2 siswa dan nilai 
rata-rata 59,8 sedangkan pada siklus III berjumlah 6 siswa dan nilai rata-rata 68,6. Begitu 
pula dengan siswa yang mendapat nilai rendah pada siklus I sebanyak 3 siswa mengalami 
penurunan yang sangat baik hingga semua anak mendapat nilai di atas cukup.  Untuk 
mata pelajaran Bahasa Indonesia, nilai akhir yang demikian sudah cukup baik untuk 
pembelajaran menulis, karena penilaian dalam menulis teruatama menulis karangan 
hampir tidak pernah ada yang mendapatkan dengan nilai sempurna (100),  

Optimalisasi penggunaan Teknik Reka Cerita Gambar dalam penelitian ini 

menunjukkan adanya kemajuan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, terutama 
Keterampilan menulis, itu terlihat dari respon siswa dalam setiap pembelajaran, meskipun 
peningkatan keterampilan menulis ini tidak terlalu besar, namun setidaknya pada setiap 
siklus telah menunjukkan perubahan yang cukup baik bagi seluruh siswa. 

Untuk melengkapi hasil penelitian digunakan instrumen angket.Angket 
dimaksudkan untuk menjaring respon dari subjek penelitian terhadap penggunaan reka 
cerita gambar dalam keterampilan menulis. Angket dibagikan kepada seluruh siswa yang 
berjumlah 35 orang. Permasalahan pertama yang ditanyakan adalah : “ Apakah kamu 
menyukai pelajaran Bahasa Indonesia ?”. Hasil yang diperoleh dari pengisian angket 
adalah sebagian besar siswa dengan presentase 82,9% menjawab “ya”, sedangkan yang 
menjawab tidak 17,1%, ini berarti bahwa penggunaan Reka Cerita Gambar dapat 
memotivasi siswa untuk senang belajar Bahasa Indonesia terutama menulis.  

Pertanyaan kedua adalah “ Apakah kamu menyukai pelajaran menulis ?“, jawaban 
yang diperoleh ternyata yang menjawab “ya” sebanyak 71,4%, sedangkan yang 
menjawab tidak, sebesar 28,6%, ini berarti masih banyak siswa yang kurang menyukai 
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palajaran menulis, sehingga diperlukan suatu cara agar siswa  termotivasi untuk    mau   
belajar   menulis.  

Pertanyaan ketiga adalah       “ Menurutmu, pentingkah terampill menulis ?”, 
65,7% menjawab “ya”, dan 8,6% menjawab ragu-ragu. Dengan jawaban siswa tersebut 
berarti masih ada siswa yang belum mengerti pentingnya menulis bagi kehidupan sehari-
hari.  

Pertanyaan keempat adalah “ Apakah kamu senang bila mendapat tugas 
menulis?”, 65,7% menjawab “ya”, 25,7% menjawab “tidak senang “, dan 8,6% yang 
menjawab ragu-ragu. Hal ini membuktikan bahwa 34,3% siswa, tidak menyukai 
pembelajaran menulis.  

Pertanyaan kelima adalah “ Pernahkah kamu melakukan kegiatan menulis atau 
mengarang ?”, jawaban yang diperoleh dari siswa adalah seluruhnya menjawab “ya”. Hal 
ini membuktikan bahwa seluruh siswa pernah membuat karangan.  

Pertanyaan keenam adalah, “ Berdasarkan pengalamanmu selama ini, bagaimana 
kesan kamu dalam kegiatan menulis/mengarang ?”, jawaban siswa yang menjawab 
menyenangkan sebanyak 71,4%, yang menjawab menyulitkan 22,9%, dan yang 
menjawab membosankan ada 5,7%, hal ini membuktikan masih banyak siswa yang 
merasa kesulitan dan merasa bosan dalam membuat karangan.  

Pertanyaan ketujuh, “ Sebelum duduk di bangku kelas V, pernahkah kamu 
mendapatkan pelajaran mengarang ?”, jawabannya adalah 100%, atau seluruh siswa 
pernah mengarang.  

Pertanyaan kedelapan, “ Apakah gurumu suka menggunakan media/alat peraga 
dalam pelajaran mengarang ?”, jawaban yang diberikan siswa adalah sebanyak 28,6% 
menjawab tidak, dan 71,4% menjawab kadang-kadang. Hal ini membuktikan bahwa guru 
hampir tidak pernah atau jarang menggunakan atau memperkenalkan media atau alat 
peraga dalam pelajaran mengarang.  

Pertanyaan kesembilan dan kesepuluh “ Pernahkah gurumu memperkenalkan 
gambar seri?, dan bila pernah, apakah gurumu memintamu untuk mengarang melalui 
media tersebut?” jawaban siswa adalah 100% menjawab “ya”. Hal ini membuktikan 
bahwa guru pernah memperkenalkan gambar seri, dan meminta siswa untuk mengarang.  

Pertanyaan kesebelas, “ Apakah kamu tertarik dengan media gambar seri?”, siswa 
yang menjawab “ya” sebanyak 94,3%, dan 5,7% menjawab ragu-ragu. Hal ini 
membuktikan bahwa, dengan gambar seri dapat menarik minat siswa untuk menulis 
karangan. Pertanyaan keduabelas dan tigabelas adalah, “ Dengan bantuan gambar seri, 
apakah kamu merasa terbantu dalam menuangkan gagasan ketika mengarang, dan 
senangkah kamu bila media gambar seri menjadi salah satu media untuk pelajaran 
mengarang?”, dari dua pertanyaan terakhir terserbut, seluruh siswa atau 100% menjawab 
“ya” dan “senang”. Hal ini membuktikan bahwa gambar seri dapat membantu siswa 
dalam menuangkan gagasan ketika mengarang, dan siswa sangat senang membuat 
karangan dengan menggunakan media gambar seri. 
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 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap penulis dalam penelitian 
tentang penerapan Teknik Reka Cerita Ganbar Seri, berdampak positif  terhadap 
antusiasme siswa dalam pembelajaran bahasa terutama menulis karangan/cerita. Hal ini 
terbukti dari nilai rata-rata  tes awal pada siklus I, yaitu 59,48 yang membuktikan, bahwa 
siswa kurang dalam keterampilan menulis. 

 Pada Siklus II, nilai rata-rata yang diperoleh meningkat menjadi 67. Nilai yang 
dicapai mengalami peningkatan, tetapi siswa yang mendapat nilai rendah tidak ada hanya 
nilai terendah masih 50. Sedangkan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk naik ke 
tingkat selanjutnya tidak boleh kurang dari nilai 60. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 
rasa percaya diri siswa dalam keterampilan berbahasa sehingga belum mampu 
mengembangkan pikirannya ke dalam bentuk tulisan dengan lebih luas lagi. 

 Setelah dilakukan Siklus III, kemampuan siswa dalam menulis karangan 
meningkat dengan naiknya nilai rata-rata yaitu 68,6, dan siswa yang mendapat nilai 
rendah tidak ada lagi. 

 Perubahan yang terjadi sejak penelitian dari tindakan awal pada siklus I hingga 
Siklus III, mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal 
pengembangan isi gagasan, tata bahasa, kosa kata, dan ejaan. Dengan penggunaan teknik 
reka cerita gambar  kemampuan siswa untuk mengembangkan gagasannya lebih 
meningkat. 

 

V. Penutup 

Berdasarkan uraian, pengolahan data, dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 
dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Sebelum teknik reka cerita gambar diterapkan, kondisi aktual menulis karangan siswa 
sangatlah kurang, baik dalam  hal isi/ gagasan, tata bahasa, kosa kata, ejaan, dan 
tulisan. Hal itu terbukti dengan adanya nilai pada siklus I,  siswa yang termasuk 
kategori nilai sangat baik hanya berjumlah jumlah 2 siswa, yang termasuk  kategori 
nilai baik 16 siswa, dan yang termasuk kategori nilai sedang 14 siswa, dan yang 
mendapat nilai kurang sebanyak 3 siswa.    

b. Setelah teknik Reka Cerita Gambar diterapkan dalam pembelajaran menulis karangan, 
kemampuan siswa mengalami peningkatan yang cukup baik. Siswa mengalami 
peningkatan  dalam kemampuan mengemukakan imajinasinya baik dalam bentuk isi/ 
gagasan, tata bahasa, kosa kata dan tulisan. Siswa lebih percaya diri sehingga 
menumbuhkan aktifitas yang cukup baik. 

c.  Perubahan peningkatan kemampuan siswa dalam menulis karangan, sebelum dan 
sesudah  teknik reka cerita gambar diterapkan sangatlah besar, terbukti dari perubahan 
nilai yang diperoleh siswa, yang termasuk kategori nilai sangat baik mengalami 
peningkatan yang cukup yaitu dari jumlah 2 siswa menjadi 6 siswa, yang termasuk 
kategori nilai baik dari 16 siswa menjadi 25 siswa, yang termasuk kategori nilai 
sedang dari 14 siswa menjadi 4 siswa, dan yang mendapat nilai kurang dari 3 siswa 
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menjadi tidak ada. Nilai rata-rata yang diperoleh sebelum teknik reka cerita gambar 
diterapkan adalah 59,48 sedangkan nilai rata-rata setelah teknik reka cerita gambar 
diterapkan adalah 68,6 nilai rata-rata yang cukup baik untuk pembelajaran 
keterampilan menulis. 

Adapun saran untuk para guru sekolah dasar yang ingin meningkatkan aspek 
ketetampilan menulis siswa, maka teknik reka cerita gambar ini mampu dijadikan salah 
satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan keterampilan menulis siswa.  Para 
peneliti lainnya untuk mencoba melakukan penelitian selanjutnya bagi pengembangan 
metode pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya keterampilan menulis karangan. 

Bagi para pengambil keputusan di tingkat sekolah dasar yang berkaitan langsung 
dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan khususnya peningkatan kemampuan siswa 
dalam menulis karangan  yang sekiranya dapat memberikan dukungan pada 
pengembangan metode pembelajaran di sekolah dasar. 
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Abstract 
 

 The general problem that will be solved in this research is: how is the learning model of early 
reading through increasing phonology awareness? Specifically, the research problems can be 
formulated as follows: (1) is there any significance different between post-test and  pre-test results of 
experiment group on their awareness of alliteration, phonetic, blending, segmentation, isolation, and 
deletion? (2) is there any significance different between post-test and pre-test results of control group 
on their awareness of alliteration, phonetic, blending, segmentation, isolation, and deletion? And (3) ) 
is there any significance different in awareness of alliteration, phonetic, blending, segmentation, 
isolation, and deletion of students who are thought by using learning model of early reading through 
increasing phonology awareness by using song and poetry and they who are not thought? The general 
objective that can ba solved through this research is the development of learning model of early reading 
through increasing phonology awareness as a preparation to do the task of learning reading. 
Specifically, the empiric objective of this research are to know: (1) the existing of any significance 
different between post test and pre-test result of experiment group on their awareness of  alliteration, 
phonetic, blending, segmentation, isolation, and deletion? (2) the existing of any significance different 
between post test and pre-test results of control group on their awareness of  alliteration, phonetic, 
blending, segmentation, isolation, and deletion? And (3) the existing of any significance different in 
awareness of  alliteration, phonetic, blending, segmentation, isolation, and deletion of students who are 
thought by using learning model of early reading through increasing phonology awareness by using 
song and poetry and they who are not thought.  This research is done by using quantitative 
approach. The method used is pseudo-experiment. The subjects of this research are students of the first 
year of elementary school, which is located at Kentungan Depok Sleman Yogyakarta. The students are 
66, which consist of 34 students from 1A class and 32 students of 1B class. The experiment  is 
conducted at first quarter of academic year of 2001/2002. The treatment time is 10 times for 
experiment group. While for control group depends on the perception and custom of the teacher during 
the lesson. There is no treatment to the teacher of control group. To know weather the data gathered 
fulfilled statistic assumption, the normality and homogeneity variant test applied. Beside that, for the 
sake of developing research instrument, the correlation technique is used to test the validity and 
reliability of the instrument. In statistical analysis, SPSS program version 6.0 is used. 
 The result of this research shows that: (1) learning model of early reading through increasing 
phonology awareness is effective for developing students’ awareness of alliteration, phonetic, blending, 
segmentation, isolation, and deletion. (2) Phonology awareness, neither in alliteration, phonetic, 
blending, segmentation, isolation, and deletion does appear in the students who use conventional 
learning method of early reading. (3) Phonology awareness,  in alliteration, phonetic, blending, 
segmentation, isolation, and deletion of group that get treatment that uses learning method of early 
reading through increasing awareness of phonology by using song and poetry is significance different 
from the group that do not get treatment that uses learning method of early reading through increasing 
awareness of phonology by using song and poetry. 
 Base on the result and conclusion of the research, the recommendation that can be arranged 
are: (1) the curriculum arrangers for first year elementary school should in include phonology 
awareness in the curriculum; (2) the authors of books for first year elementary school should prepare 
material about phonology awareness first, before they teach reading to the students; (3) teachers should 
learn strategy of increasing phonology awareness, the result of this research, to be implemented at 
school; and (4) it is important that the result of this research is implemented at other population by 
means of study and discussion which is wider and uses references or other previous research result 
which is relevant. It is also important to take care and minimize the weaknesses of methodology 
applied by this research. 
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Abstrak 
 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) ada-tidaknya perbedaan yang signifikan antara 
hasil prates dengan pascates kelompok eksperimen  dalam kesadaran aliterasi, fonem, blending, 
segmentasi, isolasi, dan deletion siswa; (2) ada-tidaknya perbedaan yang signifikan antara hasil prates 
dengan pascates kelompok kontrol  dalam kesadaran aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, dan 
deletion siswa; dan (3) efektivitas model melalui indikator perbedaan kesadaran aliterasi, fonem, 
blending, segmentasi, isolasi, dan deletion siswa antara yang tidak dengan yang dibelajarkan dengan 
model pembelajaran membaca permulaan melalui peningkatan kesadaran fonologis melalui manipulasi 
musik dan sajak. Metode yang digunakan adalah eksperimen semu. Yang menjadi subjek penelitian 
adalah siswa kelas 1 SD Kentungan Depok Sleman Yogyakarta. Jumlah siswa sebanyak 66 orang, 
terdiri atas siswa kelas 1A sebanyak 34 orang (kelompok eksperimen)  dan siswa kelas 1B sebanyak 32 
orang (kelompok kontrol). Waktu perlakuan sebanyak 10 kali untuk kelompok eksperimen. Untuk 
kelompok kontrol bergantung pada persepsi dan kebiasaan guru selama pembelajaran berlangsung. 
Tidak ada perlakuan apa pun pada guru untuk kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
(1) model pembelajaran membaca permulaan melalui peningkatan kesadaran fonologis dengan lagu 
dan puisi terbukti efektif untuk megembangkan kesadaran fonologis, baik dalam aliterasi, fonem, 
blending, segmentasi, isolasi, maupun deletion; (2) kesadaran fonologis, baik dalam aliterasi, fonem, 
blending, segmentasi, isolasi, maupun deletion tidak muncul pada siswa yang menggunakan 
pembelajaran membaca permulaan secara konvensional; dan (3) kesadaran fonologis, baik dalam 
aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, maupun deletion pada kelompok yang diberi perlakuan 
melalui model pembelajaran membaca permulaan melalui peningkatan kesadaran fonologis dengan 
lagu dan puisi berbeda secara signifikan dengan kelompok yang tidak diberi perlakuan. 
 
 
Pendahuluan 

Membaca sebagai salah satu dari 3 "R"-nya Bavighurst, yakni reading, writing, dan 
arithmatics merupakan tugas perkembangan penting fase sekolah sebagai dasar bagi anak dalam 
mempelajari ilmu pengetahuan. Para ahli ekonomi membuat perkiraan bahwa kehidupan perekonomian 
akan menemukan sumber kekuatannya pada kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan sumber daya 
yang ada pada manusia. Sumber daya yang dimaksud adalah nalar, yang merupakan sumber potensi 
untuk memacu kehidupan dalam zaman teknologi canggih yang semakin berkembang (Harjasujana, 
1988:5).  

Johnson dan Medinus (1974) mengemukakan bahwa banyaknya stimulus informasi tentang 
membaca yang diberikan pada anak sebelum masuk sekolah lebih berpengaruh daripada pengaruh 
perkembangan aspek atau fungsi ontogenik. Salah satu stimulus informasi tentang membaca adalah 
kesadaran fonologis pada anak-anak sekolah dasar. Menurut Bryant, dkk. (1990) kesadaran fonologis 
pada anak sekolah dasar merupakan salah satu perolehan peningkatan keterampilan membaca yang 
dapat menjadi prasyarat atau fasilitator bagi keterampilan membaca selanjutnya. 

Bila dihubungkan dengan konsep dasar membaca, pernyataan dan temuan tersebut sangat 
relevan. Hirsh (Alsa, 1984:16) misalnya, mengemukakan bahwa membaca merupakan proses asosiatif 
antara huruf dengan bunyi-bunyi yang mewakili huruf atau kata-kata tersebut yang terutama akan 
tampak bila diamati pada individu yang sedang belajar membaca dengan berusaha menciptakan 
auditory-image terhadap simbol-simbol tersebut. Membaca adalah mengeja atau melafalkan sesuatu 
yang tertulis dan mengucapkannya (Moeliono, 1974:72). Salah satu butir yang dikemukakan Space 
(1967:26) adalah membaca merupakan perkembangan keterampilan yang bermula dari kata dan 
berlanjut kepada membaca kritis. Membaca juga merupakan suatu proses psikologis dan sensoris 
(Harjasujana dan Mulyati, 1997:5-25). Proses-proses yang menjadi dasar konsep membaca tersebut 
menurut Hirsh (Alsa, 1984:16) akan tampak jelas diamati pada individu yang sedang belajar membaca 
dengan berusaha menciptakan auditory-image terhadap simbol-simbol tersebut. 

Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran fonologis yang diperoleh anak 
sangat membantu anak dalam belajar membaca. Keterampilan kesadaran fonologis secara berulang 
telah dikaitkan dalam bermacam-macam penelitian korelasional, longitudinal, dan eksperimental 
terhadap keberhasilan  membaca pada tahap awal (Bradley dan Bryant; Share, dkk.; Vellutino dan 
Scanlon; William dalam Torgessen, dkk., 1989:364). Sensitivitas pada sajak dan aliterasi (purwakanti) 
yang didapatkan anak sebelum mereka sekolah, secara meyakinkan memainkan peranan kausal pada 
kemampuan membaca yang merupakan keterampilan pendidikan formal setelah beberapa tahun 
kemudian (Bryant, dkk., 1989:407). Didapatkan bukti secara substansial bahwa perbedaan individual 
dalam kesadaran fonologis sebelum permulaan pengajaran membaca mempengaruhi kecepatan dalam 
belajar membaca (Ehri dan Wilce; Morais, dkk., Perfetti, dkk. dalam Torgessen, dkk., 1992:364). 
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Berdasarkan pernyataan di atas, kesadaran fonologis perlu dilatihkan pada anak-anak sekolah 
dasar sebagai landasan bagi mereka ketika menyambut tugas belajar membaca permulaan pada awal 
pendidikan dasar. Namun, Kementerian Pendidikan Nasional tampaknya belum menyadari persoalan 
tersebut. Dalam buku Petunjuk Teknis Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar dijelaskan bahwa secara 
garis besar membaca terdiri atas dua jenis, yakni membaca permulaan dan membaca lanjutan 
(Depdikbud, 1991/1992:4). Pengajaran membaca permulaan diberikan di kelas 1 dan 2. Sesuai dengan 
perkembangan jiwa anak, pengajaran membaca permulaan di kelas 1 bertujuan agar anak terampil 
membaca; sedangkan di kelas 2 di samping agar anak terampil membaca, anak harus pula 
mengembangkan pengetahuan bahasa dan keterampilan berbahasa. Hal ini diperlukan anak untuk 
menghadapi pelajaran bahasa di kelas 3, yang jumlah dan jenis pelajarannya bertambah. 

Membaca permulaan di sekolah dasar merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebab 
hasilnya akan menjadi landasan untuk memahami ilmu-ilmu yang amat luas, lebih khusus lagi untuk 
pengajaran bahasa Indonesia (Soejono, 1984:19). Oleh karena itu, penyiapan peningkatan kesadaran 
fonologis pada anak usia sekolah dasar menjadi sesuatu yang amat bermanfaat bagi mereka pada saat 
membaca permulaan. Seperti dijelaskan Soejono (1984:19) bahwa keterampilan membaca permulaan 
merupakan salah satu kunci keberhasilan karena dengan cara seperti itu para siswa akan lebih mampu 
menggali informasi dari berbagai sumber tulisan. Membaca permulaan adalah dasar bagi kegiatan 
membaca lanjutan. Selain itu, membaca permulaan merupakan bagian pengajaran yang penting untuk 
ditekankan di kelas-kelas rendah (1 dan 2). Tujuan membaca permulaan adalah (1) mengenalkan pada 
siswa huruf-huruf dalam abjad, sebagai tanda suara atau bunyi; (2) melatih keterampilan siswa untuk 
mengubah  huruf-huruf dalam kata menjadi suara; dan (3) mengetahui huruf-huruf dalam abjad dan 
melatih keterampilan siswa untuk menyuarakan dan dalam waktu singkat dapat mempraktikkannya 
dalam membaca lanjut. 

Dalam proses pemerolehan bahasa dikenal adanya suatu keterampilan yang disebut 
pemrosesan fonologis (phonological processing), yakni penggunaan informasi fonologis (bunyi dari 
suatu bahasa) dalam pemrosesan bahasa tertulis atau lisan. Pemrosesan fonologis ini terdiri atas tiga 
bidang keterampilan, yakni: (1) kesadaran fonologis (phonological awareness); (2) perekaman 
fonologis petunjuk leksikal (phonological recording in lexical access); dan (3) ingatan verbal jangka 
panjang, yang masing-masing bidang telah dikembangkan secara terpisah (Wagner dan Torgessen, 
1987:192). 

Kesadaran fonologis diistilahkan dengan kesadaran linguistik (Mattingly dalam Wagner dan 
Torgessen, 1987:192); kesadaran fonemik (Lewkowicz, Rozin, dan Gleitman dalam Wagner dan 
Torgessen, 1987:192 dan Spector, 1992:353). 

Wagner, dkk. (1987:355) membatasi kesadaran fonologis sebagai pengetahuan yang 
menerangkan fonem. Namun, bersama dengan Torgessen, Wagner (1987:192) ia membatasi kesadaran 
fonologis sebagai struktur bunyi dari bahasa seseorang. 

Menurut Stanovich (Torgessen, dkk., 1992:364) kesadaran fonologis adalah sensitivitas atau 
kesadaran eksplisit seseorang terhadap struktur bunyi dari kata-kata dalam bahasanya. Sementara itu, 
Spector (1992:353) mendefinisikan kesadaran fonologis dengan kemampuan seseorang dalam 
merasakan kata-kata yang diucapkannya menjadi suatu rangkaian bunyi yang berurutan. Dengan 
demikian, kesadaran fonologis adalah kesensitifitasan yang dialami seseorang terhadap struktur bunyi 
dari kata-kata yang diucapkannya. 

Liberman, dkk. pada tahun 1974 dan 1977 dan Bruce pada tahun 1964 menemukan bahwa 
anak-anak biasanya mengalami banyak kesulitan dalam tugas-tugas deteksi fonem sebelum mereka 
mencapai usia sekolah dan mulai membaca. Kesulitan tersebut menurut Content, dkk. hanya dapat 
diatasi setelah mereka melakukan latihan yang memadai (Bryant, dkk., 1990:429). Pendapat ini 
didukung oleh hasil eksperimen Byrne dan Fielding-Bernsey yang disimpulkan oleh Vellutino 
(1991:437) bahwa pengenalan fonem serta ketetapan hubungan antara huruf-bunyi dapat dikuasai 
dengan baik oleh anak-anak sekolah dasar. 

Temuan yang berbeda didapatkan oleh Fox dan Routh (Wagner dan Torgessen, 1987:195-
196) bahwa kesadaran fonologis dapat berkembang lebih awal dari suai belajar membaca. Pada usia 3 
tahun, anak paling sedikit mampu memisahkan fonem permulaan dan fonem akhir beberapa kata, 
sedangkan anak usia 5 tahun mampu mengerjakannya lebih dari 50%. 

Ehri (Torgessen dan Wagner, 1987:183) menunjukkan empat kemungkinan hubungan antara 
kesadaran fonologis dengan kemampuan membaca (dalam hal ini kesadaran fonologis termasuk ke 
dalam kemampuan fonologis), yakni: (1) kemampuan membaca, (2) kemampuan fonologis spesifik 
dapat menjadi fasilitator dalam mempercepat pemerolehan keterampilan membaca anak, (3) kemampun 
fonologis spesifik kemungkinan berkorelasi dengan keterampilan membaca. 

Hubungan antara kesadaran fonologis dengan membaca permulaan sudah dilakukan sejak 
tahun 1970 (Adam, 1990). Kesadaran fonologis merupakan suatu kesadaran terhadap bunyi-bunyi dari 
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kata-kata yang diucapkan (bukan yang tertulis), yang ditampakkan (dinyatakan) melalui sejumlah 
kemampuan, seperti persajakan (rima), konsonan awal yang cocok, dan penjumlahan fonem dari kata-
kata yang diucapkan (Stahl dan Murray, 1994:221). Tugas-tugas ini dipandang sulit untuk beberapa 
anak, sebab kata-kata yang diucapkan tidak semuanya mengenal segmen-segmen yang berhubungan 
dengan fonem, seperti kata dog terdiri atas satu bunyi ujaran secara fisik. Dalam bahasa-bahasa yang 
alfabetis, huruf-huruf biasanya melambangkan fonem-fonem, dan untuk memperlajari hubungan 
antarhuruf dengan bunyi, anak harus mengetahui fonem-fonem dan kata-kata yang diucapkan. 

Teori-teori permulaan menunjukan bahwa kemampuan anak-anak menunjukkan bunyi-bunyi 
yang diucapkan diperlukan mereka untuk mempelajari pemetaan/pengenalan bunyi-bunyi huruf ke 
dalam bunyi-bunyi ujaran (Liberman, et.al., 1974). Karena bunyi-bunyi dari suatu kata yang diucapkan 
digabung ke dalam unit akustik (bunyi), bunyi-bunyi secara tersendiri dalam suatu kata tidak dengan 
mudah/cepat kelas kelihatan. Ditunjukkan bahwa anak-anak yang tidak mampu menunjukkan bunyi-
bunyi dari suatu kata dan yang tidak mampu memisahkan suatu kata yang diucapkan ke dalam 
komponen bunyi cenderung memiliki tingkat kesulitan dalam belajar membaca (Liberman, et.al., 1974; 
Savin, 1972; Stanovich, 1986).  

Kesadaran fonologis yang mendasari keterampilan membaca permulaan berasal dari studi-studi 
pelatihan. Bradley & Bryant (1983) mengajar pembaca permulaan untuk memilah kata-kata dari bunyi-
bunyi yang lazim/umum atau untuk memilih kata-kata dan mengeja bunyi-bunyi berdasarkan huruf, 
dan mereka memperoleh bahwa program penggabungan berakibat impresif pada pemerolehan 
membaca anak-anak, dengan menggabungkan kelompok membaca selama 9 bulan mendahului kontrol 
Howthorn dan selama 12,5 bulan mendahului kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan pada 
tingkat kedua akhir. Akibat-akibat pelatihan kelompok fonologis itu sendiri kurang impresif dan secara 
statistik tidak signifikan. Karena kelompok gabungan menerima kedua pelatihan tersebut, yakni 
pelatihan kesadaran fonologis dan nama huruf, tampak bahwa pelatihan kesadaran fonologis secara 
kuat dimudahkan melalui pelatihan mengeja. 

Behaviorisme (Skinner, 1957 & Bloomfield, 1933) memandang bahwa pemerolehan dan 
perkembangan bahasa anak-anak terjadi melalui interaksi-interaksi anak dengan lingkungannya, 
khususnya lingkungan bahasa, yang dikenal dengan S-R. Strateginya dikenal dengan tiruan dan uji-
coba. Namun, kebenaran pandangan Behavioris ini tidak seratus persen benar. Karena pembuktian 
berikutnya menunjukkan bahwa terdapat kelemahan mendasar, yakni anak-anak usia 3,0-5,0 sudah 
mampu memproduksi kalimat yang belum pernah didengarnya di lingkungannya. Di samping itu, jauh 
sebelumnya dia sudah dapat memahami ujaran-ujaran orang dewasa (Chomsky, 1965). 

Kaplan & Kaplan (1970) mengemukakan bahwa beberapa hari setelah lahir, bayi sudah 
mengetahui arah datangnya suara; usia 4 bulan suara pria dari suara wanita; 6 bulan sudah mulai 
memperhatikan intonasi dan ritme. Dengan kata lain, sejak lahir kemampuan anak untuk mengetahui 
perbedaan bunyi sudah tumbuh. Jacobson (1971) mengemukakan bahwa yang pertama-tama diperoleh 
anak adalah bunyi-bunyi yang paling besar perbedaannya (paling kontras), misalnya /a/-/i/, /p/-/m/, dan 
sebagainya. Dengan demikian, fonem-fonem akan diperoleh secara berjenjang sesuai dengan ciri-ciri 
pembedanya dari yang paling kontras hingga yang kurang kontras dan selanjutnya bunyi-bunyi itu, 
dalam arti pengujarannya, berkembang semakin sempurna sesuai dengan kematangan biologis anak. 
Pada umumnya para ahli sependapat  bahwa usia 6,0 tahun anak-anak sudah menguasai semua fonem 
bahasanya beserta kaidah-kaidah fonologinya termasuk intonasi, ritme, dan aksen. 

Berdasarkan teori yang dikembangkan, dalam penelitian ini alat ukur untuk menguji kesadaran 
fonologis mencakup 1) blending (penggabungan), 2 isolation (penghilangan), 3) segmentation 
(pemisahan), dan 4) deletion (penghapusan).  

Secara spesifik, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil prates dengan pascates kelompok 

eksperimen dalam kesadaran aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, dan deletion siswa? 
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil prates dengan pascates kelompok kontrol 

dalam kesadaran aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, dan deletion siswa? 
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kesadaran aliterasi, fonem, blending, 

segmentasi, isolasi, dan deletion siswa antara yang tidak dengan yang dibelajarkan dengan model 
pembelajaran membaca permulaan melalui peningkatan kesadaran fonologis melalui manipulasi 
lagu dan puisi? 

Tujuan umum yang akan dipecahkan melalui penelitian ini adalah pengembangan model 
pembelajaran membaca permulaan melalui peningkatan kesadaran fonologis sebagai persiapan dalam 
menyambut tugas belajar membaca. Untuk mencapai tujuan tersebut, mula-mula dikaji strategi-strategi 
yang digunakan dalam meningkatkan kesadaran fonologis secara teoretik dan empirik, kemudian 
diujicobakan secara eksperimental semu. Secara spesifik, tujuan empiris penelitian ini untuk 
mengetahui: 
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1. Ada-tidaknya perbedaan yang signifikan antara hasil prates dengan pascates kelompok eksperimen 
dalam kesadaran aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, dan deletion siswa. 

2. Ada-tidaknya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil prates dengan pascates kelompok 
kontrol dalam kesadaran aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, dan deletion siswa. 

3. Efektivitas model melalui indikator perbedaan kesadaran aliterasi, fonem, blending, segmentasi, 
isolasi, dan deletion siswa antara yang tidak dengan yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 
membaca permulaan melalui peningkatan kesadaran fonologis melalui manipulasi lagu dan puisi. 

Kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini secara garis besar terdiri atas dua bagian, 
yakni kontribusi teoretis dan praktis. Keduanya terfokus pada pendidikan bahasa, khususnya pada 
pemerolehan keterampilan membaca permulaan. 

Telah diakui secara luas, terutama di negara-negara maju, bahwa pemerolehan kesadaran 
fonologis menjadi prasyarat pemerolehan keterampilan membaca permulaan pada saat anak 
memasuki pendidikan formal di sekolah dasar. Kenyataan bahwa anak-anak sekolah dasar di 
Indonesia masih rendah kebiasaan dan kemampuan bacanya dibandingkan dengan anak-anak 
sekolah di negara lain, bahkan di negara berkembang sekalipun, memberikan indikasi bahwa 
mereka tidak memiliki skema yang mapan pada saat memasuki sekolah dasar dan menengah 
sehingga mereka tidak siap dalam menyambut tugas belajar membaca. Padahal, kesiapan ini 
menurut beberapa ahli merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh anak yang duduk di bangku 
sekolah dasar. Teori-teori tentang metode peningkatan kesadaran fonologis diharapkan diperoleh 
dari penelitian ini, khususnya bagi anak-anak sekolah dasar. 

 
Metode Penelitian  

Studi ini dikerjakan melalui pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah 
eksperimental semu (quasi-experimental). Proses penelitian diawali dengan studi pendahuluan di 
perpustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian, pelaksanaan penelitian berupa uji 
empiris terhadap model yang dikembangkan. 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa sekolah dasar yang berlokasi di SD Kembangan 
Depok Sleman Yogyakarta. Alasan pemilihan sekolah tersebut adalah karena guru belum menerapkan 
pembelajaran kesadaran fonologis pada siswa-siswanya karena mereka baru masuk caturwulan I. Di 
sisi lain, sekolah ini juga mudah dan bersedia untuk diajak kerja sama dalam pelaksanaan eksperimen.  

Berdasarkan alasan tersebut, kelas yang diambil adalah kelas 1A sebagai kelas eksperimen 
dan kelas 1B sebagai kelas kontrol. Pengambilan kelas ini didasarkan atas tingkat homogenitasnya. 
Menurut kepala sekolah dan dua orang guru siswa pada kedua kelas tersebut relatif homogen. Hal 
tersebut dilihat dari bahwa keduanya rata-rata sudah masuk TK.  

Jumlah siswa pada kelas 1A sebanyak 34 orang sedangkan pada kelas 1B sebanyak 32 orang. 
Secara keseluruhan jumlah tersebut sebanyak 66 orang. Eksperimen dilakukan pada caturwulan I. 
Waktu perlakuan sebanyak 10 kali untuk keleompok eksperimen. Untuk kelompok kontrol, perlakuan 
tergantung pada persepsi dan kebiasaan guru selama pembelajaran berlangsung. Tidak ada perlakuan 
apapun pada guru untuk kelompok kontrol. 

Materi yang digunakan untuk perlakuan adalah lagu anak-anak yang kasetnya berjudul "Libur 
Telah Tiba" karya A.T. Mahmud dengan penyanyi Tasya. Lagu yang diambil sebanyak 10 judul. Setiap 
judul digunakan untuk satu kali pertemuan. Di samping itu, syair-syair yang digunakan, selain 
disajikan dalam bentuk nyanyian yang diputar melalui tape recorder, juga dibacakan dalam bentuk 
membaca puisi (deklamasi) oleh guru.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Tes dimaksudkan 
untuk mengungkap data tentang kesadaran fonologis. Tes disusun dalam satu paket yang di dalamnya 
tercakup tes kemampuan menentukan bunyi melalui aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, dan 
deltion. Dengan demikian, instrumen yang perlu dikembangkan adalah tes. 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian butir 1, yakni apakah terdapat perbedaan yang 
signifikan antara hasil prates dengan pascates kelompok eksperimen dalam kesadaran aliterasi, fonem, 
blending, segmentasi, isolasi, dan deletion siswa; pertanyaan penelitian butir 2, yakni apakah terdapat 
perbedaan yang signifikan antara hasil prates dengan pascates kelompok kontrol dalam kesadaran 
aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, dan deletion siswa; dan pertanyaan penelitian butir 3, 
yakni apakah terdapat perbedaan skor perubahan yang signifikan dalam kesadaran fonologis dengan 
strategi aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, dan deletion antara kelompok siswa yang 
dibelajarkan dengan model pembelajaran membaca permulaan melalui peningkatan kesadaran 
fonologis (kelompok eksperimen) dengan yang tidak dibelajarkan dengan model pembelajaran 
membaca permulaan melalui peningkatan kesadaran fonologis melalui musik dan sajak (kelompok 
kontrol), uji hipotesis yang dilakukan adalah melalui teknik uji beda rata-rata melalui uji-t. 
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Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan deskripsi data tampak bahwa efektivitas perlakuan sangat mencolok dalam hasil 
perolehan skor pada kelompok eksperimen antara sebelum (prates) dengan setelah (pascates) 
pemberian perlakuan melalui model pembelajaran membaca permulaan melalui peningkatan kesadaran 
fonologis dengan lagu dan puisi terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan juga 
terdapat pada kesadaran fonologis jika setiap metode yang digunakan diukur satu persatu, yakni 
aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, dan deletion diukur secara tersendiri. Temuan ini 
menggambarkan bahwa tanpa adanya kelompok kontrol, model pembelajaran membaca permulaan 
melalui peningkatan kesadaran fonologis efektif untuk mengembangkan kesadaran fonologis. 

Temuan berkenaan dengan kelompok kontrol menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara hasil prates dengan hasil pascates dalam kesadaran fonologis. Hal ini tampak juga 
pada kesadaran fonologis jika setiap metode yang digunakan diukur satu persatu, yakni aliterasi, 
fonem, blending, segmentasi, isolasi, dan deletion diukur secara tersendiri. Keseluruhannya ternyata 
tidak signifikan. Dengan kata lain, kesadaran fonologis siswa, baik dalam aliterasi, fonem, blending, 
segmentasi, isolasi, dan deletion tidak muncul ketika mereka tidak diberi pembelajaran khusus. 

Temuan tentang skor perolehan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Temuan ini semakin memperkuat temuan-
temuan sebelumnya. Dengan kata lain, kesadaran fonologis, baik dalam hal aliterasi, fonem, blending, 
segmentasi, isolasi, dan deletion, akan mengalami peningkatan jika siswa diberi perlakuan khusus 
melalui model pembelajaran membaca permulaan melalui peningkatan kesadaran fonologis dengan 
lagu dan puisi. 

Interpretasi umum yang dapat dikemukakan adalah bahwa semakin baik atau semakin tinggi 
upaya peningkatan kesadaran fonologis semakin baik atau semakin tinggi pula kesadaran fonologis 
mereka. Secara logis dapat dikemukakan pula bahwa model pembelajaran membaca permulaan melalui 
peningkatan kesadaran fonologis dengan lagu dan sajak akan semakin dapat meningkatkan kesadaran 
fonologis siswa, baik dalam aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, dan deletion. 

Berdasarkan latar belakang masalah tampak bahwa kesadaran fonologis akan meningkat 
manakala mereka diberi perlakuan secara khusus melalui pembelajaran kesadaran fonologis. Bahkan, 
hasil-hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran fonologis muncul setelah mereka mendapat 
perlakuan khusus dan terdapat perbedaan antara siswa yang telah mendapat perlakuan khusus melalui 
kesadaran fonologis dengan yang tidak dalam hal kemampuan membacanya. Berdasarkan konsepsi-
konsepsi ini dapat dirumuskan bahwa nilai kesadaran fonologis sangat membantu siswa dalam 
kemampuan membaca pada tahap-tahap berikutnya. 

Dilihat dari sisi metodologi penelitian terdapat beberapa hal yang dapat didiskusikan. Hal 
pertama berkenaan dengan validitas internal dan eksternal disain penelitian eksperimen.  

Penelitian ini menggunakan desain nonequvalent control grou. Salah satu sumber kesulitan 
validitas internal disain ini adalah adanya perbedaan khas karena seleksi (Ary, et.al., 1982:369), yakni 
dalam disain ini pengelompokan sampel penelitian tidak dilakukan secara acak. Akibatnya, munculnya 
perbedaan-perbedaan di luar variabel eks-perimen tidak sepenuhnya dapat dikontrol. 

Hal kedua berkenaan dengan skor perolehan (gain score) prates dan pascates. Skor perolehan 
prates dan pascates dalam pengolahan data mengandung kelemahan yang mengancam validitas 
internal. Kelemahan pertama berupa plafon effect dari kebanyakan tes pendidikan (Ary, et.al., 
1982:371), yakni jangkauan prestasi pada setiap pertanyaan dalam tes itu terbatas. Perlu diketahui 
bahwa jumlah butir soal setiap variabel bervariasi. Namun, beberapa variabel jumlah butir soalnya 
relatif sedikit. Misalnya, ada variabel yang jumlah butir soalnya 4 atau 5 buah. Jika seorang siswa 
menjawab benar seluruhnya pada prates, berarti dia memperoleh skor total 4. Artinya, siswa tersebut 
tidak berpeluang menambah skor perolehan pada pascates. Bila seorang siswa menjawab benar 1 pada 
prates, maka ia berpeluang memperoleh skor tambahan setinggi-tingginya 3 poin pada pascates. Inilah 
kelemahan penggunaan skor perolehan dalam analisis data pada penelitian ini.  

Kelemahan kedua dari penggunaan skor perolehan ini adalah adanya asumsi yang dibuat skor ini 
bahwa semua titik dalam suatu tes itu memiliki interval yang sama (Ary, 1982:371). Padahal, suatu 
tambahan skor 3 poin dari 5 ke 8 tidak sama dengan skor tambahan 3 poin dari 1 ke 3. Untuk 
memperoleh skor tambahan 3 poin dari skor prates yang tinggi lebih sulit dibandingkan dengan untuk 
memperoleh skor tambahan 3 poin dari skor prates yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa skor 
perubahan antara skor prates dengan skor pascates biasanya kurang reliabel. Situasi ini merupakan 
kelemahan atau merupakan ciri khusus yang melekat pada data yang memiliki derajat pengukuran 
berskala interval daripada data yang berderajat pengukuran berskala rasio. 

Untuk mengatasi kelemahan pada skor perolehan, disarankan untuk menggunakan beberapa 
prosedur statistik, yakni menggunakan skor perubahan sisa (residualized change scores) berupa skor 
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dihitung dengan jalan meramalkan skor tes akhir atas dasar skor tes awal, dan hasilnya digunakan 
untuk mengurangi skor tes akhir yang sebenarnya (Ary, et.al., 1982:372). Berdasarkan langkah ini 
diperoleh skor “perolehan siswa”. Cara seperti ini akan menghilangkan pengaruh skor prates pada skor 
pascates. Uji signifikansi perbedaan rata-rata skor dengan kedua nilai sisa itu digunakan analisis 
kovarian. Namun, dalam penelitian ini cara itu belum dilakukan. 

Hal ketiga adalah berkenaan dengan situasi khusus yang dapat menjamin validitas internal 
penelitian yang menggunakan desain nonequivalent control group. Situasi khusus tersebut adalah 
sampel atau yang diberi perlakuan bersifat utuh. Situasi demikian mem-berikan pengaruh pada kecilnya 
peluang bagi subjek penelitian dan pihak-pihak eksternal yang terkait dengan penelitian ini adanya 
kesadaran bahwa mereka sedang diberi perlakuan (eksperimen). Kondisi demikian lebih 
menguntungkan karena akan mengurangi munculnya perilaku yang dibuat-buat dibandingkan dengan 
penggunaan sampel atau kelas yang tidak utuh (seperti melalui random atau pencampuran yang 
menyadari akan adanya perlakuan). Hal ini akan lebih meningkatkan kemampuan untuk melakukan 
generalisasi temuan penelitian atau validitas eksternal. 

Sekalipun hasil studi eksperimen terhadap penggunaan model pembelajaran membaca permulaan 
melalui peningkatan kesadaran fonologis dengan lagu dan sajak menunjukkan secara signifikan hasil 
yang efektif, namun masih dipertanyakan apakah model ini efektif pula bila diterapkan untuk populasi 
yang berbeda. Studi ini tidak sampai pada jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun, bila 
memperhatikan hasil-hasil studi terdahulu, peluang itu menjadi terbuka, yakni model ini dapat 
diterapkan pada populasi yang berbeda. 

Rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah penindaklanjutan atas studi ini terhadap populasi 
yang lain (external validity) sebaiknya dilakukan melalui studi dan diskusi yang luas dengan rujukan 
pustaka maupun temuan penelitian sebelumnya yang relevan dan dengan memperhatikan dan 
mengatasi kelemahan-kelemahan metodologis yang terdapat dalam studi ini.    
 
Simpulan dan Saran 

Studi tentang uji empiris secara eksperimental tentang model pembelajaran membaca permulaan 
melalui peningkatan kesadaran fonologis dengan lagu dan puisi, diperoleh beberapa simpulan sebagai 
berikut: 
1. Model pembelajaran membaca permulaan melalui peningkatan kesadaran fonologis dengan lagu 

dan puisi terbukti efektif untuk mengembangkan kesadaran fonologis, baik dalam aliterasi, fonem, 
blending, segmentasi, isolasi, maupun deletion. 

2. Kesadaran fonologis, baik dalam aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, maupun deletion 
tidak muncul pada siswa yang menggunakan pembelajaran membaca permulaan secara 
konvensional. 

3. Kesadaran fonologis, baik dalam aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, maupun deletion 
pada kelompok yang diberi perlakuan melalui model pembelajaran membaca permulaan melalui 
peningkatan kesadaran fonologis dengan lagu dan puisi secara signifikan dibandingkan dengan 
kelompok yang tidak diberi perlakuan.  
Beberapa saran dapat dikemukakan berdasarkan simpulan penelitian yang telah dikemukakan 

adalah sebagai berikut. 
1. Berdasarkan hasil bahwa model pembelajaran membaca permulaan melalui peningkatan kesadaran 

fonologis dengan lagu dan puisi efektif dalam meningkatkan kesadaran fonologis, baik dalam 
aliterasi, fonem, blending, segmentasi, isolasi, dan deletion, perlu upaya penyebarluasan penerapan 
model pada saat awal anak masuk sekolah dasar agar mereka siap menghadapi tugas belajar 
membaca berikutnya dengan baik. Untuk itu, para penyusun kurikulum SD untuk kelas 1 agar 
memasukkan masalah kesadaran fonologis pada kelas 1; para penyusun buku pelajaran kelas 1 
agar menyiapkan materi kesadaran fonologis terlebih dahulu sebelum tahap membaca berikutnya; 
para guru agar mempelajari strategi peningkatan kesadaran fonologis hasil peneitian ini agar 
mereka siap mengimplementasikannya di sekolah secara baik. 

2. Penindaklanjutan atas studi ini terhadap populasi yang lain (external validity) sebaiknya dilakukan 
melalui studi dan diskusi yang luas dengan rujukan pustaka maupun temuan penelitian sebelumnya 
yang relevan dan dengan memperhatikan dan mengatasi kelemahan-kelemahan metodologis yang 
terdapat dalam studi ini.    
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PENERAPAN MODEL BENGKEL SASTRA SEBAGAI UPAYA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MAHASISWA MENULIS SASTRA 

 
Yunus Abidin, M.Pd. 

 
ABSTRAK 

Some mistake are finding in teaching and learning literature at the schools 
until today. This condition happened because there is some mistake in teaching 
and learning literature at the university. Because of that, the process of teaching 
and learning literature at university must be change by using the effective models 
of teaching and learning which can improve student ability in appreciation and 
writing poetry. One of the models for teaching and learning writing literature in 
the university is bengkel sastra model. 

The problems of this research are (1) how to using bengkel sastra model in 
teaching and learning process of writing literature?; and (2) how can bengkel 
sastra model improve student ability in writing literature? The aims of this 
research are to know (1) the using of bengkel sastra model in teaching and 
learning process of writing literature; and (2) student ability in writing literature 
by using bengkel sastra model. 

Method of this research is classroom action research. The subject of this 
research is student in Indonesian Language concentration at PGSD Department, 
UPI Cibiru Campus. Measurement utilizes test and observation. The trigonometry 
analysis technique is using to analysis the date. 

Result of this research concludes that (1) bengkel sastra model can used in 
teaching and learning process of writing literature and (2) bengkel sastra model 
can improve student ability in writing literature. Bengkel sastra model can using 
to improving student ability in writing literature especially in diction, imagination, 
sense, and rime, but cannot optimal to  improve student ability in choosing theme, 
making message, tone, and felling.  
 
Keyword: Bengkel Sastra, Writing, Poetry, Prose, Drama 
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A. Pendahuluan 
Berbagai keluhan terhadap guru yang muncul saat ini perlu ditanggapi 

secara serius. Hal ini berarti tidak hanya cukup membicarakan guru, lebih jauh 
harus pula membicarakan bagaimana “sistem produksi guru” di perguruan tinggi. 
Kiranya cukuplah wajar bila dugaan yang muncul adalah semenjak para guru 
masih menjadi mahasiswa perguruan tinggi kependidikan, mereka tidak terlatih 
untuk memahami, menelaah, menginterpretasikan, menilai, dan membuat karya 
sastra secara langsung. 

Dugaan di atas diperkuat oleh pernyataan Endraswara (2003a: 15) yang 
menjelaskan bahwa di perguruan tinggi pun pengajaran sastra juga lebih terarah 
pada analisis dan telaah-telaah yang kering-kerontang. Mahasiswa hanya 
diharuskan menerapkan teori-teori yang kurang membumi. Pernyataan ini 
memiliki arti bahwa pengajaran sastra di perguruan tinggi masih belum mengajak 
mahasiswa untuk menghayati karya sastra secara mendalam. Pengajaran sastra 
yang demikian tentunya tidaklah mendorong terciptanya karya ilmiah, berupa 
makalah maupun skripsi sastra, yang baik, lebih jauh tidak mampu menghasilkan 
karya sastra dari para mahasiswanya yang sebenarnya bisa digunakan sebagai 
bahan kajian perkuliahan. 

Melihat kenyataan di atas, sudah sepantasnya ekologi pengajaran sastra 
di perguruan tinggi harus dirombak. Hal ini sejalan dengan harapan Hidayat 
dalam Sarumpaet (2002: 110) yang mengemukakan bahwa “Pembicaraan 
pengajaran sastra di sekolah harus pula melibatkan perguruan tinggi sebagai 
produsen guru sastra.”  Hal ini berindikasi bahwa dalam praktiknya, kegiatan 
perkuliahan sastra hendaknya lebih terarah pada usaha melibatkan mahasiswa 
secara langsung dengan karya sastra agar mahasiswa memperoleh pengetahuan 
dan pengalaman sastra yang sebenarnya. Usaha memberikan pengetahuan dan 
pengalaman bersastra juga tidak sekadar untuk mengapresiasi karya sastra tetapi 
lebih jauh mencapai taraf mencipta sastra.  

Usaha perombakan pengajaran sastra di perguruan tinggi selain 
ditekankan pada pelaksanaan berbagai kegiatan kesastraan juga harus ditekankan 
pada perubahan penggunaan model perkuliahan sastra yang selama ini masih 
dipandang monoton. Oleh sebab itu, dosen harus benar-benar mampu memilih 
model perkuliahan/ pengajaran yang tepat agar mampu mencapai tujuan yang 
diharapkan. Salah satu model pengajaran yang dapat memberikan pengetahuan 
dan pengalaman sastra yang kreatif bagi mahasiswa adalah model bengkel sastra. 
Sejalan dengan konsep tersebut, penelitian ini memilih model bengkel sastra 
sebagai variabel yang akan diteliti. 

Pemilihan model bengkel sastra dalam penelitian ini diperkuat oleh 
Endraswara (2003b: 194) yang mengemukakan bahwa “Salah satu model 
classroom action research yang segera diketahui hasilnya, yakni model bengkel 
sastra.” Sejalan dengan pendapat di atas, Abidin (2005: 352) melalui hasil 
penelitiannya  mengungkapkan bahwa “Model bengkel sastra dapat digunakan 
untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam berolah sastra khususnya dalam 
menulis cerita pendek. Model ini mampu meningkatkan daya kreatif penciptaan 
cerpen dari tingkat dasar hingga mencapai tingkat cukup baik”. Hal ini sejalan 
pula dengan kelebihan model  bengkel sastra yang juga diungkapkan Endraswara 
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(2005: 194) bahwa “Model bengkel sastra dipandang mampu meningkatkan 
kreativitas peserta didik dalam proses berolah sastra karena terlibat langsung 
dalam kegiatan pembuatan karya sastra”. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan sebuah 
penelitian berkenaan dengan proses pembelajaran sastra di perguruan tinggi 
khususnya dalam hal menulis sastra. Secara lengkap penelitian yang akan penulis 
laksanakan berjudul ”Penerapan Model Bengkel Sastra Sebagai Upaya 
Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Menulis Sastra”. 

Berdasarkan tingkat kepentingan, kompleksitas, dan cakupan masalah 
yang bertalian dengan berbagai aspek, penelitian ini difokuskan pada masalah 
utama yang akan penulis kaji yakni penerapan model bengkel sastra guna 
meningkatkan kemampuan mahasiswa menulis karya sastra.  

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan dapat tidaknya model bengkel 
sastra digunakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis 
sastra. 

 
B. Kajian Teoretis 
1. Pengertian Model Bengkel Sastra 

Konsep model pembelajaran di atas sering dipertukarkan dengan konsep 
desain pembelajaran. Padahal Gagne dan Briggs (1979: 18) menyatakan bahwa “A 
mayor distinction needs to be made between a model of teaching and an 
instructional system.” Perbedaan yang mendasar antara model mengajar dan 
desain instruksional ialah pada tujuannya. Sebuah desain instruksional bertujuan 
menyajikan produk pemaknaan untuk kepentingan meningkatkan semua tipe hasil 
belajar yang dituntut oleh kurikulum atau mata kuliah tertentu. Sebuah model 
mengajar bertujuan menyajikan hubungan konseptual antara hasil belajar yang 
diharapkan dengan metode atau sejumlah metode mengajar yang tepat.     

Model adalah model mengajar, seperti yang dijelaskan oleh Joyce 
dkk.(2001: 13) bahwa model mengajar ialah “A patters or plan, which can be 
used to shaped a curriculum of course to select instrucsional  materials, and to 
guide a teacher’s actions”. Rumusan ini diperjelas oleh karakteristik model yang 
harus ada sebagai unsur pada setiap model mengajar, yaitu 1) orientation to the 
model; 2) the model of teaching; 3) application; 4) instructional and nurturant 
effect. Pada butir kedua terdapat konsep unsur model mengajar, yaitu; syntax, 
social system, principal of reaction, dan support system. 

Pengertian  syntax merujuk pada penahapan model yang merinci fase-fase 
kegiatan model. Sebagai contoh, sintaksis ialah jenis dan urutan kegiatan yang 
harus ditentukan. Unsur yang kedua dari model mengajar ialah the social system, 
yang berarti hubungan yang harus tetap terjalin antara dosen dengan mahasiswa, 
dan macam-macam norma (prinsip) yang harus dianut dan dikembangkan untuk 
kepentingan model mengajar ini adalah principles of reaction (prinsip-prinsip 
reaksi), yang berarti sikap dan perilaku dosen untuk menanggapi dan merespons 
keaktifan mahasiswa dalam belajar. Unsur yang keempat dari model mengajar 
ialah support system, yang berarti unsur yang harus terkondisi tepat dan sesuai 
untuk menunjang pelaksanaan model mengajar.  Dengan demikian model 



445 
 

mengajar dapat disimpulkan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan 
untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pembelajaran, dan memberikan 
petunjuk kepada pengajar di dalam kelas berkenaan dengan proses belajar 
mengajar yang akan dilaksanakan. 
 Model bengkel sastra ini berorientasi pada teori William J.J. Gordon yaitu 
Synectic Teaching Models yang menurut pengelompokan Joyce dkk (2000: 19) 
termasuk ke dalam keluarga atau kelompok The Information Processing Family 
Of Models. Tujuan umum dari model ini ialah membantu mahasiswa untuk 
mengembangkan kreativitasnya terutama dalam hal peningkatan kemampuan 
menulis karya sastra dengan cara bongkar pasang karya. Oleh sebab itu, model ini 
selaras dengan strategi pertama yang dalam pelaksanaannya dilakukan dalam 
enam tahap yaitu (1) mendeskripsikan kondisi saat ini, (2) analogi langsung, (3) 
analogi personal, (4) penekanan konflik, (5) analogi langsung,  dan (6) meninjau 
tugas yang sebenarnya.  
a. Sintaksis 

Model bengkel sastra memiliki enam fase yaitu (1) penemuan masalah(2) 
respons karya (3) sharing pendapat tentang karya  (4) kontak argumen tentang 
karya (5) eksperimen karya (6) menulis kembali karya. Untuk lebih jelasnya 
sintaksis model ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sejalan dengan bagan di atas, model mengajar bengkel sastra menempuh 
strategi sebagai berikut.  
1) Fase kesatu: Mahasiswa menerima informasi tentang prosedur bengkel sastra. 

Setelah itu, mahasiswa dihadapkan karya problematik untuk menemukan 
masalah-masalah dalam karya sastra yang dibacakan tersebut. 

2) Fase kedua: Mahasiswa memberikan respons dan tanggapan terhadap karya 
sastra yang telah dibacakan. 

3) Fase ketiga: Pada tahap ini mahasiswa melakukan kegiatan bertukar pikiran 
dan sharing pengalaman sebagai langkah merumuskan berbagai alternatif 
perbaikan karya mahasiswa lain. 

4) Fase keempat: Pada tahap ini mahasiswa berkontak argumen berkenaan 
dengan alternatif yang ditawarkan pada tahap sebelumnya. 

5) Fase kelima: Pada tahap ini mahasiswa mulai bereksperimen untuk 
memperbaiki karya dengan jalan memilih berbagai argumen dan alternatif 
perbaikan karya seperti yang dibahas pada tahap sebelumnya. 

Fase 1 
Penemuan Masalah 

Fase 2 
Merespon Karya 

Fase 1 
Sharing Pendapat  

Fase 4 
Kontak Argumen  

Fase 5 
Eksperimen Karya 

Fase 6 
Menulis Kembali 

Karya 
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6) Fase keenam: Mahasiswa meninjau kembali karya yang ditulisnya 
berdasarkan masukan/pengalaman dibengkel. Pada tahap ini mahasiswa yang 
karyanya dibahas mempertimbangkan kembali perlu atau tidaknya melakukan 
perbaikan terhadap karyanya. 

b. Sistem Sosial 
 Model ini menuntut mahasiswa pembelajarnya untuk memiliki 
kemampuan kreatif dan terbuka menerima pendapat orang lain serta memiliki 
semangat bekerja sama.  
c. Prinsip Reaksi 
 Reaksi dari dosen terutama dibutuhkan pada fase kedua sampai fase 
keempat. Tugas dosen pada kedua fase ini adalah mengusahakan membangkitkan 
kemampuan respons kreatif mahasiswa sebagai alat proses berpikir. Dosen harus 
menerima semua respons mahasiswa agar mereka merasa diterima untuk lebih 
mengembangkan ekspresi kreatifnya. 
 Lebih khusus lagi reaksi dosen yang diperlukan dalam model bengkel 
sastra ialah:  
1) dosen tidak boleh menentukan responsnya kepada mahasiswa; 
2) dosen harus menciptakan suasana kooperatif bukan kompetitif;  
3) dosen harus meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk membuat rumusan 

hasil kajian yang terbuka untuk sebuah perbaikkan; 
4) dosen harus dengan bijaksana dapat menganjurkan kepada mahasiswa untuk 

mengubah hasil tulisannya. 
d. Sistem Penunjang 
 Penunjang yang secara optimal dapat berdampak pada pelaksanaan model 
ini adalah kelompok yang aktif dan kreatif dan karya mahasiswa yang sifatnya 
masih problematik.  
 
2. Konsep Menulis Sastra 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa. Banyak 
ahli mengungkapkan berbagai pandangan tentang pengertian ini. Akhadiah (1999:  
3) memandang menulis adalah sebuah proses, yaitu proses penuangan gagasan 
atau ide ke dalam bahasa tulis. Dalam praktiknya, proses menulis diwujudkan 
dalam beberapa tahapan yang merupakan satu sistem yang utuh. 

Memberikan definisi terhadap kata “sastra” tidak mudah. Untuk 
mendefinisikan sastra sama sulitnya dengan mendefinisikan kata hidup. Bahkan 
Bolinger (2005:1) menjelaskan bahwa “There is not definition of literature.” 
Namun demikian usaha mendefinisikan sastra telah banyak dilakukan para ahli. 
Hal ini tentu saja untuk lebih memahami secara jelas esensi  sastra itu sendiri. 
Definisi sastra yang telah ada tersebut tentu saja sangat beragam. Keberagaman 
definisi sastra yang dikemukakan para ahli dapat dipahami sebab sejalan dengan 
penggunaan sudut pandang pendefinisian yang juga beragam. 

Berdasarkan definisi menulis dan sastra di atas, penulis menyimpulkan 
bahwa menulis sastra pada hakikatnya adalah kegiatan menuangkan gagasan atau 
ide ke dalam karya yang menggunakan media utama bahasa yang isinya harulah 
memiliki sifat menyenangkan dan bermanfaat. 

Sastra dapat dibendakan atas jenisnya sebagai berikut. 
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a. Puisi 
Puisi merupakan karya sastra yang menekankan aspek kepadatan bahasa dan 
makna. Ini berarti puisi merupakan karya sastra yang menggunakan bahwa 
seefektif mungkin untuk mengungkapkan makna sebanyak mungkin. Oleh 
sebab itu, puisi dibangun atas unsur pembangun berupa tema, pilihan kata, 
pencitraan, kata imajinatif, rima, tipografi,  nada, rasa, dan amanat. 

b. Prosa Fiksi 
Prosa fiksi adalah karya sastra yang menekakan aspek penceritaan yang 
disajikan alam bentuk karangan bebas. Sejalan dengan hakikat ini, prosa fiksi 
dibangun atas tema, alur, tokoh, setting, sudut pandang, bahasa, dan amanat. 

c. Drama 
Drama adalah karya sastra yang menekankan aspek penceritaan yang disajikan 
alam bentuk dialog yang terbagi atas beberapa babak. Sejalan dengan hakikat 
ini, drama sama halnya dengan fiksi dibangun atas tema, alur, tokoh, setting, 
bahasa, dan amanat. 
 

C. Prosedur Penelitian 
Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Penelitian Tindakan Kelas. Model penelitian tindakan kelas yang akan 
digunakan adalah Model Mc. Kernan. Sejalan dengan tahapan yang terdapat 
dalam langkah-langkah pembelajaran dengan model bengkel sastra dan sejalan 
dengan model PTK yang digunakan penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa 
siklus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Tes, Wawancara, 
Observasi, Kuesioner. Sejalan dengan teknik yang digunakan, instrumen 
penelitian ini meliputi 4 instrumen yakni alat evaluasi, pedoman wawancara, 
pedoman observasi, dan angket. 

Sumber data penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester V Konsentrasi Bahasa Indonesia UPI 
Kampus Cibiru tahun akademik 2009/2010.  

Sejalan dengan metode penelitian yang digunakan, pengolahan dalam 
penelitian ini dilakukan selama proses penelitian dari tahap awal hingga akhir. 
Data kemampuan menulis sastra diolah setiap akhir siklus dengan menjumlahkan 
skor yang diperoleh dari tiap kriteria yang dinilai. Setelah diperoleh hasil akhir, 
selanjutnya data diolah dengan menggunakan teknik persentase dan klasifikasi 
sehingga dapat diperoleh gambaran baik dan tidaknya karya yang telah dibuat 
oleh mahasiswa. Khusus untuk data yang berasal dari kuesioner, wawancara, dan 
observasi diolah dengan menggunakan teknik klasifikasi. 

Data penelitian yang dikumpulkan akan diolah melalui tahapan               
(1) identifikasi data, (2) klasifikasi data, dan (3) membuat interpretasi. Secara 
khusus untuk menentukan ketercapaian tujuan penelitian data akan diolah dengan 
proses koding data meliputi kegiatan (1) pembuatan matriks data, (2) kategorisasi 
data, (3) pembacaan data, (4) pengelompokan data, (5) penyajian data secara 
ringkas dengan menggunakan metode statistik deskriptif persentase, dan (6) 
interpretasi data dengan membandingkan berbagai data yang dihasilkan dari 
berbagai instrumen penelitian (Wallace, M.J., 2000: 154). 
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D. Hasil Penelitian 
Penelitian yang dilaksanakan penulis membuahkan hasil yang sangat baik. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai hasil belajar mahasiswa. 
Sejalan dengan kenyataan bahwa penelitian ini terdiri dari tiga (3) penelitian 
minor yakni penelitian menulis puisi, menulis cerita pendek, dan menulis naskah 
drama, untuk melihat atau membuktikan adanya peningkatan nilai hasil belajar 
mahasiswa dapat dilihat dari perolehan nilai hasil belajar mahasiswa pada setiap 
siklus di setiap penelitian minornya.  

 Pada penelitian menulis puisi kenaikkan nilai hasil belajar mahasiswa 
tampak pada perolehan nilai rata-rata pada siklus II yakni 73,3 dari 55,6 pada 
siklus I. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada penelitian menulis cerita pendek kenaikkan nilai hasil belajar 

mahasiswa tampak pada perolehan nilai rata-rata pada siklus II yakni 81,5 dari 
56,83 pada siklus I. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 
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Pada penelitian menulis naskah drama kenaikkan nilai hasil belajar 
mahasiswa tampak pada perolehan nilai rata-rata pada siklus II yakni 78,2 dari 
53,5 pada siklus I. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan ketiga grafik di atas dapat dilihat adanya peningkatan nilai 

hasil belajar mahasiswa dari siklus I ke siklus II. Sejalan dengan hal tersebut maka 
hipotesis penelitian ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai hasil 
belajar mahasiswa tersebut. Artinya model bengkel sastra dapat meningkatkan 
kemampuan mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 
V Konsentrasi Bahasa Indonesia UPI Kampus Cibiru tahun akademik 2009/2010 
dalam menulis sastra.  

Selain dengan adanya peningkatan nilai siswa atau hasil pembelajaran 
siswa keberhasilan penelitian yang dilakukan penulis dapat dibuktikan dengan 
kenaikkan jumlah siswa yang lulus KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dari 
siklus I ke siklus II. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik di bawah ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa yang 

lulus KKM menulis puisi pada siklus I hanya sebesar 15% atau sejumlah 6 
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mahasiswa dari 40 mahasiswa. Jumlah tersebut mengalami kenaikkan pada 
pelaksanaan penelitian menulis puisi siklus II yakni jumlah siswa yang lulus 
KKM adalah sejumlah 40 siswa atau sebesar 100%.  

Pada penelitian menulis cerita pendek jumlah mahasiswa yang lulus  KKM 
menulis cerita pendek hanya sebesar 22,5% atau sejumlah 9 mahasiswa. Jumlah 
tersebut mengalami kenaikkan pada pelaksanaan penelitian menulis cerita pendek 
siklus II yakni jumlah siswa yang lulus KKM adalah sejumlah 40 siswa atau 
sebesar 100%.  

Pada penelitian menulis naskah drama jumlah mahasiswa yang lulus  
KKM menulis naskah drama hanya sebesar 12,5% atau sejumlah 5 mahasiswa. 
Jumlah tersebut mengalami kenaikkan pada pelaksanaan penelitian menulis 
naskah drama siklus II yakni jumlah siswa yang lulus KKM adalah sejumlah 40 
siswa atau sebesar 100%.  

Sejalan dengan adanya kenaikkan jumlah kelulusan KKM menulis sastra 
mahasiswa seperti apa yang telah diuraikan penulis, hal tersebut dapat 
membuktikan bahwa hipotesis penelitian ini adalah terbukti. Artinya model 
bengkel sastra dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester V Konsentrasi Bahasa Indonesia UPI 
Kampus Cibiru tahun akademik 2009/2010 dalam menulis sastra. 
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ARTIKEL PENELITIAN 
 

PENDEKATAN ANALITIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MEMBACA CERMAT PROSA FIKSI 

PADA ANAK TUNARUNGU 
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SLB BC Bina Kasih Bandung 

 
 
A.  ABSTRAK 
 

Dampak dari ketunarunguan berpengaruh pada keberhasilan empat aspek keterampilan 
berbahasa. Untuk itu hasil penelitian menggambarkan bahwa anak tunarungu memiliki 
keterbatasan kemampuan membaca cermat prosa fiksi terutama pada wacana yang tidak disertai 
gambar. 

Penelitian ini menggunakan metode Single Subject Research (SSR) yaitu penelitian yang 
terfokus pada variabel terikat (target behavior) “meningkatkan kemampuan membaca cermat prosa 
fiksi”, variabel bebas (intervensi) “pendekatan analitis”. 

 Intervensi dilakukan melalui penayangan VCD “Legenda Tangkuban Perahu”, gambar 
tokoh, dan kartu kalimat pada cerita yang dibaca. Adapun subyek penelitian terdiri dari dua orang 
siswa SMALB Negeri Cicendo di jalan Cicendo No. 2 Kota Bandung. Pada penelitian ini, peneliti 
berperan juga sebagai observer. 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang penggunaan 
pendekatan analitis terhadap peningkatan kemampuan anak tunarungu dalam membaca sehingga 
meningkatkan kemampuan anak tunatungu membaca cermat prosa fiksi di kelas XI SMALB 
Negeri Cicendo di jalan Cicendo No. 2 Kota Bandung. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini yaitu: (1) Memperoleh data tentang permasalahan yang dihadapi anak tunarungu 
dalam membaca cermat menganalisis unsur tokoh protagonis dan antagonis pada prosa fiksi yang 
dibacanya, (2) Mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kemampuan anak tunarungu dalam 
membaca cermat menganalisis tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada prosa fiksi yang 
dibacanya, (3) Memperoleh data tentang upaya guru dalam mengatasi permasalahan anak 
tunarungu dalam membaca cermat menganalisis unsur tokoh protagonis dan antagonis pada prosa 
fiksi yang dibacanya. 

Pendekatan analitis yang dipergunakan mengacu kepada konsep Aminudin (1995:44). 
Dalam hal ini peneliti menyederhanakan langkah-langkah pendekatan analitis disesuaikan dengan 
kemampuan anak tunarungu sebagai berikut: (1) siswa membaca wacana prosa fiksi secara 
keseluruhan dalam waktu yang telah ditetapkan, (2) siswa menggarisbawahi nama-nama tokoh 
pada wacana prosa fiksi yang dibacanya, (3) siswa menganalisis unsur tokoh protagonis dan 
antagonis pada prosa fiksi yang dibacanya. 

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa: (1) Kasus FPG pada base line tingkat 
pemahamannya baru memahami 1 tokoh, dan NAJ 2 tokoh dari 4 tokoh protagonis dan tokoh 
antagonis yang ditanyakan. Kedua kasus tersebut belum mencapai batas lulus yang ditetapkan 
yaitu minimal menjawab benar 3 dari 4 tokoh yang ditanyakan/mencapai nilai 6, untuk itu perlu 
diintervensi. (2) Pendekatan analitis dapat memaksimalkan pemahaman membaca cermat prosa 
fiksi dengan penggunaan media yang konkrit berupa VCD, gambar tokoh, dan kartu kalimat, (3) 
Guru memulai pembelajaran dari tahap yang mudah sampai dengan yang sulit. 

Dalam hal ini hasil intervensi menggambarkan bahwa anak tunarungu pun bila dibina 
secara rutin dalam hal membaca cermat prosa fiksi ternyata punya potensi. 
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B.  PENDAHULUAN 
 

Berdasarkan hasil studipendahuluan siswa kelas XI SMALB Kota ”Y” 

kesulitan memahami isi bacaan baik wacana sastra maupun non sastra yang tidak 

disertai gambar. 

Van Uden dalam Yuwati (1992:1) berpendapat bahwa anak tunarungu 
mengalami ”kemiskinan dalam bidang fantasi”. Anak normal mengalami 
masa dongeng pada umur 3-7 tahun. Fantasi mereka berkembang cepat 
melalui bahasa. Pada anak tunarungu perkembangan fantasinya lamban 
sekali, karena pada usia 3-7 tahun daya fantasinya tidak mungkin dirangsang 
oleh dongeng/cerita. Gambaran fantasi anak tunarungu melekat pada 
keadaan yang konkrit dan terpaku pada kompleks-kompleks tertentu oleh 
Nanning-Boon dinamakan ”Fixed Complexes”. 

 
Dalam silabus KTSP (2006:52) Sekolah Luar Biasa, proporsi kurikulum 

satuan pendidikan SMALB terdiri atas 40%-50% aspek akademik dan 50%-60% 

aspek keterampilan vokasional. Jumlah jam pembelajaran SMALB tunarungu 38-

39 jam/minggu. Untuk itu dilihat dari alokasi waktu jumlah jam Bahasa Indonesia 

per minggu 2 jam pelajaran. Pertatap muka 1 jam pelajaran itu 45 menit. 

Logis apabila pelajaran Bahasa Indonesia secara keseluruhan, yang di 

dalamnya ada pelajaran sastra secara khusus kurang terlaksana dengan baik 

karena berbagai faktor diantaranya: (1) Alokasi waktu yang sempit harus dibagi 

empat aspek berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, menulis), dengan jam 

pelajaran tersendiri, sedangkan materi sastra melebur dalam keempat aspek 

tersebut, (2) Keterbatasan kemampuan SDM, waktu dan penyusunan bahan, (3) 

Peranan orangtua, dulu sebelum tidur ada kebiasaan mendongeng (merende) 

kepada putra/putrinya, hal tersebut kini di zaman modern tidak dilakukan lagi, (4) 

Dari siswa itu sendiri, sebagai dampak dari ketunarunguan, sehingga mengalami 

keterbatasan berkomunikasi akan mempengaruhi pemahaman dalam 

mengapresiasi sastra, khususnya prosa fiksi. 

Dari keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut yang dominan harus 

dikuasai siswa adalah membaca. Oleh karena kegiatan membaca tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan kita melakukannya baik untuk 

keperluan memperoleh ilmu atau keperluan lainnya. Dalam hal ini kegiatan 
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membaca merupakan salah satu media untuk menumbuhkembangkan 

keterampilan bersastra atau berbahasa bagi anak tunarungu. Sehubungan dengan 

hal tersebut budaya membaca hendaknya ditanamkan sedini mungkin di SLB 

sejak kemampuan pelajaran membaca diberikan. Agar setiap individu memiliki 

wawasan yang luas dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi 

sekarang ini. 

Harapan peneliti melalui pendekatan analitis dapat mengatasi hambatan 

serta membina siswa agar kompetensi perkembangan berbahasa dapat 

berkembang optimal. 

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan analitis adalah ”suatu 

pendekatan yang bertujuan menyusun sintesis lewat analitis.” (Aminudin, 1995: 

44). Bahwa pelaksanaan kegiatan analisis itu tidak harus meliputi keseluruhan 

aspek yang terkandung dalam unsur intrinsik prosa fiksi. Dalam hal ini pembaca 

dapat membatasi diri pada analisis unsur tokoh, tema, alur, latar, gaya bahasa, 

watak para tokoh dari prosa fiksi yang dibacanya.  

Pendekatan analitis yang dipergunakan mengacu kepada konsep Aminudin 

(1995:44). Dalam hal ini peneliti menyederhanakans langkah-langkah pendekatan 

analitis disesuaikan dengan kemampuan anak tunarungu sebagai berikut: (1) siswa 

membaca wacana prosa fiksi secara keseluruhan dalam waktu yang telah 

ditetapkan, (2) siswa menggarisbawahi nama-nama tokoh pada wacana prosa fiksi 

yang dibacanya, (3) siswa menganalisis unsur tokoh protagonis dan antagonis 

pada prosa fiksi yang dibacanya. 

Upaya untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam membaca, 

maka teknik dalam membaca pun perlu disesuaikan dengan kompetensi dasar 

yang hendak dicapai, metode, pendekatan pembelajaran, dan alokasi waktu yang 

tersedia. Sugono (2003:143) membedakan teknik membaca, yakni: membaca 

cepat, membaca sepintas, dan memba cermat.  

Dalam hal ini membaca cermat dilakukan untuk memperoleh pemahaman 

terhadap isi bacaan pada prosa fiksi. Maka anak tunarungu pun perlu 

pembelajaran membaca cermat agar memperoleh pengalaman apresiasi sastra. 
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Sehubungan dengan hal tersebut peneliti termotivasi untuk melakukannya sebagai 

topik penelitian. 

C.  METODE PENELITIAN 
 

Penelitian yang penulis lakukan merupakan “penelitian kasus tunggal 

modifikasi perilaku”. Dengan menggunakan metode SSR (Single Subject 

Research). Rosnow dan Rosenthal dalam Sunanto (2006:41) mengatakan bahwa 

“Desain kelompok memfokuskan pada data yang berasal dari kelompok individu, 

sebagai sampel penelitian.” 

Untuk itu SSR dikembangkan pada penelitian yang mengarah kepada 

perubahan perilaku subjek secara individu, melalui seleksi dari pola desain 

kelompok yang sama, dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan antara 

intervensi dengan perubahan tingkah laku. 

Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa unsur yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan Single Subject Research, yaitu: 

a.  Subyek Penelitian 

Dari lima orang siswa SMALB tunarungu, yang berlokasi di jalan Cicendo 

No. 2 Bandung. Dalam hal ini yang dijadikan subjek penelitian yaitu dua orang 

siswa yang terdiri atas satu orang siswa perempuan dan satu orang siswa laki-laki. 

Adapun alasan peneliti memilih subjek penelitian sebanyak dua orang 

karena: (1) Kedua orang tersebut ditinjau dari hasil pretest skor jawaban benar 

yang didapatnya rendah, (2) dari hasil observasi pada saat mengerjakan Lembar 

Kerja Siswa dalam menentukan unsur tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada 

cerita yang dibacanya masih dibantu guru, (3) kedua orang subyek tersebut 

menarik untuk diteliti karena memiliki hambatan dalam membaca cermat, (4) 

lokasi SLB tersebut ada di dalam kota mudah dijangkau dari tempat kerja peneliti. 

 
b. Variabel Penelitian 

Pada Single Subject Research ada dua variabel yang harus diperhatikan 

yaitu variabel terikat dan variabel bebas. 

1. Variabel Terikat 



456 
 

Variabel terikat disebut juga target behavior yaitu perilaku sasaran yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas, atau perilaku yang akan diperbaharui 

(diintervensi) sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang 

menjadi target behavior yaitu: ”Kemampuan membaca cermat prosa fiksi”, dalam 

hal ini anak tunarungu yang belum memiliki kemampuan dalam menentukan 

ungkapan dan unsur tokoh pada cerita yang dibacanya. Ketidakmampuan tersebut 

bisa dilatih atau ditingkatkan melalui intervensi pendekatan pembelajaran.  

Untuk itu peneliti mencoba melalui pendekatan analisis agar dapat 

meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam membaca cermat. Dan yang 

menjadi tolok ukur dalam perubahan perilaku tersebut yaitu: (1) selama 45 menit 

siswa membaca teks wacana secara keseluruhan, kemudian mampu menentukan 

unsur tokoh protagonis dan tokoh antagonis yang ada pada cerita tersebut, (2) 

proses mencari unsur tokoh protagonis dan tokoh antagonis itulah yang 

diobservasi dan diintervensi oleh peneliti, bila menjawab benar dengan melakukan 

sendiri mendapai skor 2, dapat melakukan dengan bantuan guru skornya 1, dan 

tidak dapat melakukan skornya 0.  

Dalam hal ini agar siswa termotivasi ketika diintervensi maka bila 

menjawab benar mendapat reward verbal, seperti ”pujian bagus, pintar, atau ayo 

coba lagi ... nanti kamu bisa”. 

 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas disebut juga intervensi yaitu, ”pendekatan analitis” 
merupakan suatu proses yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang 
dimaksud dengan pendekatan analitis menurut Aminudin (1995:164) adalah suatu 
pendekatan yang berusaha memahami unsur-unsur intrinsik dalam suatu cipta 
sastra, serta melihat bagaimana hubungan antara unsur yang satu dengan lainnya 
serta peranan unsur-unsur tersebut. 

Untuk itu yang menjadi variabel bebas adalah pendekatan analitis dalam 
pembelajaran membaca cermat prosa fiksi dilakukan secara berulang dengan 
menggunakan beberapa media agar menarik berupa kartu kalimat, gambar-gambar 
tokoh dalam bacaan tersebut dan penayangan VCD. 
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Dalam hal ini penggunaan pendekatan analitis dengan berbagai media 
diharapkan dapat membantu pemahaman siswa pada isi bacaan yang dibacanya. 
Maka agar siswa termotivasi ketika diintervensi bila menjawab benar diberi 
reward verbal seperti pujian bagus/pintar, dsb. 
c. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian A-B dalam Sunanto 

(2006:42), menjelaskan bahwa pada desain A-B selama kondisi intervensi 

perilaku sasaran (target behavior)  secara kontinu dilakukan pengukuran sampai 

mencapai data yang stabil. 

Prosedur desain A-B digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.2 
Prosedur Dasar Desain A-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan observasi dan penyebaran angket kepada guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di SMALB Negeri Cicendo Bandung, sebagai studi 

pendahuluan analitis dalam membaca cermat prosa fiksi. Dengan urutan kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Baseline (data awal) sebagai target behavior diperoleh dari hasil pretest, 

pembelajaran dan postest membaca cermat prosa fiksi pada pertemuan ke-1, 

2, 3 dan 4. 

2) Pembelajaran membaca cermat sesuai dengan urutan langkah-langkah 

pendekatan analitis, yang telah disederhanakan peneliti sebagai berikut: 
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(1) Siswa membaca wacana prosa fiksi secara keseluruhan dalam waktu 

yang telah ditentukan. 

(2) Siswa menggarisbawahi nama-nama tokoh pada wacana prosa fiksi yang 

dibacanya. 

(3) Siswa menganalisis unsur tokoh protagonis dan antagonis pada prosa 

fiksi yang dibacanya. 

3) Pada sesi ke-5 dan ke-6 siswa diintervensi ketika pembelajaran membaca 

cermat pada prosa fiksi sesuai dengan langkah-langkah pendekatan analitis 

melalui penayangan VCD cerita ”Legenda Tangkuban Perahu”. 

4) Pada sesi ke-7 dan ke-8 siswa diintervensi ketika pembelajaran membaca 

cermat pada prosa fiksi sesuai dengan langkah-langkah pendekatan analitis 

melalui media kartu kalimat dan gambar tokoh protagonis dan antagonis 

paada cerita ”Legenda Tangkuban Perahu”. 

5) Bagi siswa yang menjawab benar diberi reward verbal seperti ”pujian” dan 

bagi siswa yang menjawab salah dimotivasi untuk membaca kembali wacana 

tersebut. 

Pertemuan ke-1 s.d pertemuan 4 

1) Pretest 10 soal pilihan ganda. 

2) Langkah-langkah pembelajaran pendekatan analitis pada membaca cermat 

prosa fiksi. 

(a) Siswa membaca wacana prosa fiksi secara keseluruhan selama 45 menit. 

(b) Siswa mampu membedakan tokoh protagonis dengan tokoh antagonis 

pada cerita yang dibacanya. 

3) Postest 10 soal pilihan ganda. 

4) Lembar kerja siswa dan lembar observasi membaca cermat prosa fiksi, 

menganalisis tokoh protagonis dan tokoh antagonis ”terlampir”. 

 
Pertemuan ke-5 s.d pertemuan 8 

Sesi ke-5 intervensi pembelajaran sesi ke-1, sesi ke-6 intervensi 

pembelajaran sesi ke-2 melalui penayangan VCD. Sedangkan pada sesi ke-7 
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intervensi pembelajaran sesi ke-3, dan sesi ke-8 intervensi pembelajaran sesi ke-4 

melalui penayangan VCD kartu kalimat dan gambar tokoh. 

1) Pretest 10 soal pilihan ganda. 

2) Siswa membaca wacana prosa fiksi secara keseluruhan selama 45 menit. 

3) Siswa dapat membedakan tokoh protagonis dengan tokoh antagonis, untuk itu 

siswa diintervensi melalui kartu kalimat dan gambar tokoh protagonis/ 

antagonis pada cerita ”Legenda Tangkuban Perahu”. 

4) Bagi siswa yang menjawab benar diberi reward verbal seperti pujian dan bagi 

siswa yang menjawab salah dimotivasi untuk membaca kembali wacana 

tersebut. 

5) Postest. 

6) Lembar kerja siswa dan lembar observasi membaca cermat prosa fiksi 

menganalisis tokoh protagonis dan tokoh antagonis. “terlampir” 

Penelitian ini menggunakan metode Single Subject Research (SSR) dengan 

kondisi baseline (A), dan kondisi intervensi (B). subjek penelitian dua orang siswa 

SMALB Kota ”Y” terdiri atas 1 orang siswa perempuan dan 1 orang siswa laki-

laki. Variabel terikat (target behavior) yaitu ”meningkatkan kemampuan membaca 

cermat prosa fiksi” dan variabel bebas (intervensi) adalah ”pendekatan analitis” 

melalui kartu kalimat, gambar tokoh, penayangan VCD. 

Prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) angket 

buat guru mata pelajaran bahasa Indonesia, (b) baseline dari hasil pretest-postest 

pembelajaran sesi ke-1, 2, 3 dan 4, (c) intervensi pembelajaran membaca cermat 

prosa fiksi melalui pendekatan analitis sesi ke-5 dan 6 dengan VCD. Sesi ke-7 dan 

8 intervensi dengan gambar tokoh serta kartu kalimat. Dalam penelitian ini 

menggunakan desain A-B. 
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D.  HASIL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian A-B dalam Sunanto 

(2006:42), menjelaskan bahwa pada desain A-B selama kondisi intervensi 

perilaku sasaran (target behavior)  secara kontinu dilakukan pengukuran sampai 

mencapai data yang stabil. 

Prosedur desain A-B digambarkan sebagai berikut: 

Tabel  
Perolehan Data Penelitian 

Pada Disain A-B 
 

Baseline Sesi Nama 
Siswa 

Jumlah Jawaban Benar Nilai 
Akhir Pretest LKS 

TP 
LKS 
TA Postest 

A 1 FPG 3 2 2 5 3 
NAJ 4 4 4 5 4,25 

2 FPG 4 2 2 5 3,25 
NAJ 5 4 4 6 4,75 

3 FPG 4 4 4 5 4,25 
NAJ 5 2 6 6 4,75 

4 FPG 4 2 4 5 3,75 
NAJ 5 4 4 6 4,75 

Intervensi Sesi Nama 
Siswa 

Jumlah Jawaban Benar Nilai 
Akhir Pretest LKS 

TP 
LKS 
TA Postest 

B 5 FPG 5 6 6 6 5,75 
NAJ 6 8 8 7 7,25 

6 FPG 6 6 8 7 6,25 
NAJ 7 8 6 8 7,75 

7 FPG 7 4 6 8 6,25 
NAJ 7 6 6 8 6,75 

8 FPG 7 2 4 8 5,25 
NAJ 8 4 6 9 6,75 

 
Keterangan 
 
LKSTP : Lembar Kerja Siswa Tokoh Protagonis 
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LKSTA : Lembar Kerja Siswa Tokoh Antagonis 
 

Pada tabel di atas menunjukkan perolehan jumlah jawaban benar dan nilai 

akhir siswa dalam pertemuan 1, 2, 3 dan 4 (baseline) serta pertemuan 5, 6, 7 dan 8 

(intervensi). Dalam hal ini standar nilai minimal yang harus dicapai siswa yaitu 

6,0 (enam koma nol).  

Temuan dari penelitian menyatakan bahwa anak tunarungu dalam 

membaca cermat prosa fiksi harus dibantu media gambar sebagai ilustrasi dari 

wacana yang dibacanya. 

Untuk itu dalam pembelajaran membaca cermat prosa fiksi pada data 

baseline (A) masih lemah dalam menentukan tokoh protagonis dan tokoh 

antagonis. Hal tersebut terbukti dari hasil lembar kerja siswa mengenai tokoh 

protagonis dari 4 tokoh yang ditanyakan pada sesi 1, 2 dan 4 menjawab benar 1 

tokoh protagonis. Demikian halnya dengan NAJ pada sesi ke-3 menjawab benar 1 

tokoh dari 4 tokoh yang ditanyakan. Selain itu mengenai tokoh antagonis pada 

sesi ke-1 dan 2 FPG menjawab benar 1 tokoh. Kemudian NAJ pada sesi ke-1, 2 

dan 4 menjawab benar 2 tokoh. 

Kedua kasus tersebut belum mencapai batas lulus yang telah ditetapkan 

yaitu minimal menjawab benar 3 tokoh dari 4 tokoh yang ditanyakan (mencapai 

nilai 6). Untuk itu perlu diintervensi melalui pendekatan analitis menggunakan 

VCD, gambar tokoh dan kartu kalimat. 

Adapun kesamaan perolehan data FPG dan NAJ pada analisis tokoh 

protagonis yaitu pada sesi 5 dan 6 adanya kenaikan pemahaman isi bacaan 

mengenai tokoh protagonis dan tokoh antagonis, dengan perolehan jawaban benar 

sebagai berikut: FPG mencapai nilai 8 dan NAJ memperoleh nilai 6. 

Dari hasil intervensi tersebut menunjukkan bahwa anak tunarungu pun bila 

dibina secara rutin dalam hal membaca cermat dengan media yang tepat ternyata 

punya potensi. Selain itu perolehan jawaban benar dari analisis tokoh antagonis, 

pada baseline (A) baik FPG maupun NAJ skor yang didapat belum stabil. Untuk 

itu diintervensi pada sesi ke-5 dan 6 dengan menggunakan VCD dari cerita yang 

dibacanya menunjukkan perkembangan hasil yang lebih baik. Dikarenakan siswa 

selain membaca teks yang ada pada cerita itu juga didukung oleh penayangan 
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dialog antar tokoh dan hasilnya lebih bagus. Kemudian di sesi ke-7 dan 8 

diintervensi dengan gambar dan kartu kalimat namun terjadi penurunan 

pemahaman isi bacaan dalam hak ini FPG menjawab benar 3 di sesi ke-7 dan sesi 

ke-8 menjawab benar 2 dari 4 tokoh yang ditanyakan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ilustrasi gambar pada wacana 

proses fiksi yang dibaca atau penayangan VCD dari cerita tersebut akan 

membantu anak tunarungu dalam berimajinasi melalui daya visualnya dapat 

meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan menganalisis tokoh protagonis 

dan tokoh antagonis. 

Perbedaan perolehan jawaban benar dari LKS pada sesi 1, 2, 3 dan 4 

mengenai analisis tokoh protagonis, dan tokoh antagonis. 

Pada baseline menunjukkan bahwa kemampuan FPG dalam memahami isi 

bacaan ada penurunan daya capai jawaban benar pada sesi 3 di level 4, sedangkan 

NAJ stabil di sesi 3 pada level 4. 

Untuk itu kedua kasus tersebut perlu diintervensi agar mencapai nilai 

minimal batas lulus yang telah ditetapkan yaitu 6,0. Pada sesi 5 dan 6 diintervensi 

melalui penayangan VCD. Kemudian di sesi 7 dan 8 diintervensi dengan gambar 

tokoh dan kartu kalimat. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca anak tunarungu 

perlu dibantu dengan adanya ilustrasi gambar dari bahan bacaan yang dibacanya. 
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E.   PEMBAHASAN HASIL TEMUAN PENELITIAN 

Grafik  
Perolehan Nilai Akhir 

Membaca Cermat Prosa Fiksi 
Analisis Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesi 
 

Keterangan 
 
1. Nama siswa FPG : warna hijau 
2. Nama siswa NAJ : warna merah 
 

Grafik di atas menunjukkan perolehan nilai akhir dari pretest pembelajaran 

sesi 1, 2, 3 dan 4 sebagai baseline. Sedangkan hasil nilai akhir pembelajaran 5, 6, 

7 dan 8 berfungsi sebagai intervensi. 

Pada grafik menunjukkan perolehan nilai akhir dari jawaban benar pada 

membaca cermat prosa fiksi menganalisis unsur tokoh protagonis dan tokoh 
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antagonis pada cerita Legenda Tangkuban Perahu. Untuk itu nilai yang diperoleh 

dari hasil pretest dan pembelajaran dan protest melalui pendekatan analitis pada 

pertemuan 1, 2, 3 dan 4 berfungsi sebagai ”baseline”. Sedangkan pada sesi 5, 6, 7 

dan 8 berfungsi sebagai intervensi. 

Pada sesi ke-1 dari 10 soal PG pada pretest terjawab benar 3 oleh FPG, 

sedangkan NAJ menjawab benar 4. Sesi ke-2 FPG menjawab benar 4, NAJ 

menjawab benar 5. Lalu pada sesi ke-3 dan ke-4 FPG menjawab benar 4 

sedangkan NAJ menjawab benar 5. Skor yang dicapai kedua ditetapkan (6,0). 

Oleh karena itu, perlu adanya intervensi pada saat pembelajaran agar anak 

tunarungu mampu memahami isi bacaan. 

Ketika pembelajaran berlangsung sebanyak 4 sesi menunjukkan jawaban 

benar pada lembar kerja siswa tidak stabil. Untuk analisis tokoh protagonis FPG 

pada sesi 1 menjawab benar 1 tokoh seharusnya 4 tokoh, lalu pada sesi ke-2 

menjawab benar 1, pada sesi ke-3 menjawab benar 2 dan sesi ke-4 menjawab 

benar 1. Sedangkan NAJ menjawab benar 2 pada sesi ke-1. Sesi ke-2 menjawab 

benar 2, sesi ke-3 menjawab benar dan sesi ke-4 menjawab benar 4. 

Pada analisis tokoh antagonis pun mengalami hal yang sama perolehan 

jawaban benar belum stabil. Pada sesi ke-1 dan 2 FPG menjawab benar 1, sesi ke-

3 menjawab benar 2 dan sesi ke-4 menjawab benar 2. Sedangkan NAJ pada sesi 

ke-1 menjawab benar 2, sesi ke-2 menjawab benar 2, sesi ke-3 menjawab benar 3, 

dan sesi ke-4 menjawab benar 4. 

Lalu hasil postest FPG pada sesi 1, 2, 3 dan 4 menjawab benar 5, 

sedangkan NAJ pada sesi 1 menjawab benar 5, sesi 2, 3 dan 4 menjawab benar 6. 

Adapun nilai akhir yang diperoleh FPG pada sesi 1 mendapat nilai 3, pada 

sesi 2 yaitu 3,25, kemudian di sesi 3 mendapat nilai 4,25, dan pada sesi 4 nilai 

menjadi 3,75. Sedangkan NAJ pada sesi 1 mencapai nilai 4,5, pada sesi 2 dan 3 

mencapai nilai 4,75, kemudian pada sesi 4 mencapai nilai 4,75. 

Hal tersebut menunjukkan perlu adanya intervensi dalam pembelajaran 

membaca cermat pada prosa fiksi agar anak tunarungu mampu memahami isi 

bacaan. Melalui pendekatan analitis peneliti berharap dapat meningkatkan 

kemampuan anak tunarungu dalam membaca cermat, maka pada tahap intervensi 
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sebanyak 4 kali pertemuan, sesi ke-1 dan 2 diintervensi melalui penayangan VCD 

”Legenda Tangkuban Perahu”. Sedangkan pada sesi ke-3 dan 4 diintervensi 

melalui penayangan gambar tokoh protagonis dan tokoh antagonis yang ada pada 

cerita yang dibacanya dan kartu kalimat. 

Dari hasil intervensi menunjukkan peningkatan kemampuan membaca 

cermat yang lebih baik. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut: 

Hasil pretest sesi 5 FPG menjawab benar 5, sesi 6 menjawab benar 6, sesi 

7 dan 8 stabil stabil di level 7. Sedangkan NAJ pada sesi 5 menjawab benar 6, sesi 

6, 7 stabil di level 7, pada sesi 8 naik ke level 8. 

Kemudian hasil lembar kerja siswa analisis tokoh protagonis FPG di sesi 6 

mencapai nilai 6 dan di sesi 6 mencapai nilai 6, sesi 7 mencapai nilai 4 dan sesi 

ke-8 memperoleh nilai 2. Kalau NAJ di sesi 5 mencapai nilai 8, sesi 6 mencapai 

nilai 8, pada sesi 7 mencapai nilai 6 dan sesi ke-8 memperoleh nilai 4. 

Pada lembar kerja siswa tentang analisis tokoh antagonis adanya 

peningkatan perolehan jawaban benar sesi 5 FPG menjawab benar 6, sesi 6 

mencapai nilai 8, sesi 7 mendapat nilai 6 dan sesi ke-8 memperoleh nilai 4. 

Sedangkan NAJ pada sesi 5 mencapai nilai 8, pada sesi 6 mencapai nilai 6, 

sedangkan pada sesi 7 dan 8 stabil di level 6. 

Kemudian dari hasil postest pun ada peningkatan jawaban benar yang 

diperoleh FPG pada sesi 5 mencapai 6, sesi 6 mencapai 7, sesi 7 dan 8 stabil di 

level 8. Sedangkan NAJ menjawab benar 7 pada sesi 5, kemudian menjawab 

benar 8 pada sesi 6,  dan sesi 8 adanya peningkatan di level 9. 

Adapun nilai akhir yang diperoleh FPG di sesi 5 yaitu 5,75, sesi 6 

mencapai nilai 6,75, sesi 7 mencapai nilai 6,25 dan sesi ke-8 mendapat nilai 5,25. 

Sedangkan NAJ di sesi 5 mencapai nilai 7,25, pada sesi 6 mencapai nilai 7,75 di 

sesi 7 mencapai nilai 6,75 dan di sesi ke-8 mencapai nilai 6,75. 

Dari perolehan jawaban benar pada baseline FPG mendapat nilai rata-rata: 

pretest 3,75, pembelajaran tokoh protagonis 2,5, pembelajaran tokoh antagonis 3, 

dan postest 5. Adapun nilai rata-rata FPG hasil intervensi: pretest 6,25, 

pembelajaran tokoh protagonis 4,75, pembelajaran tokoh antagonis 6 dan postest 

7,25. Sedangkan NAJ pada baseline memperoleh nilai rata-rata: pretest 4,75, 
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pembelajaran tokoh protagonis 3,75, pembelajaran tokoh antagonis 4,5, dan 

postest 5,75. Kemudian hasil intervensi memperoleh nilai rata-rata: pretest 7, 

pembelajaran  tokoh protagonis 6,5, pembelajaran tokoh antagonis 6,5, dan 

postest 8.  

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca 

cermat prosa fiksi pada anak tunarungu dalam menganalisis tokoh protagonis dan 

tokoh antagonis, apabila didukung media yang konkrit. 
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Universitas Pendidikan Indonesia 
 
Abstract 

 

Indonesian language instruction at all grade are more focused on mastering at four 
aspects of language skills: listening, speaking, reading and writing. Managing is no 
longer discrete, the language skills must integrate. The integration is not only into the 
surrounding aspects of the basic “Competence’s Standard and Basic Competence” 
within the field of study itself internally, but also the integration out with various other 
subjects beyond the Indonesian language. Therefore, in the management of learning is 
known and used in a variety of learning approaches that can accommodate the 
achievement of this purpose, such as thematic approach, communicative, integrative, 
cross-field of study, cooperative approaches, collaborative approaches, and others. 
Because of the Indonesian language also serves as a communication tool and the tool of 
thought, then language learning should not only oriented towards the achievement of the 
four aspects of language skill, but also oriented towards the improvement of critical and 
creative thinking skills of students for their life skills. One alternative is Indonesian-
based learning problem-solving. 

 

A. Pendahuluan 
 Dalam sejarah perjalanan kurikulum (khususnya kurikulum bahasa) di Indonesia, 
dari beberapa pergantian kurikulum itu, paling tidak terdapat dua orientasi pembelajaran 
bahasa yang dapat didikotomikan secara tegas. Garis pemisahnya adalah Kurikulum 
1984. Sampai dengan masa pemberlakukan kurikulum tersebut, orientasi pembelajaran 
bahasa masih diwarnai oleh pendekatan struktural yang lebih mengutamakan   
penguasaan struktur bahasa ketimbang  keterampilan berbahasa. Sejak Kurikulum 1984 
itulah, kurikulum bahasa (Indonesia) secara tegas mulai diorientasikan kepada 
keterampilan berbahasa.  Orienatasi  pembelajaran bahasa yang menekankan aspek 
tererampilan berbahasa ini dikukuhkan terus dalam setiap kurun kurikulum berikutnya, 
seperti kurikulum 1994, 2004/KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan bahkan 
hingga Kurikulum 2006/KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang dewasa ini 
tengah kita gunakan, 
 Peran sentral bahasa Indonesia dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 
emosional siswa tidak diragukan lagi. Pembekalan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah  
merupakan penunjang keberhasilan studi dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena 
itu,  pembelajaran bahasa diharapkan dapat membantu peserta didik mengenal dirinya, 
budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi 
dalam masyarakat, dan menemukan serta menggunakan kemampuan berpikir analitis, 
imaginatif, kritis, dan kreatif. Proses pembelajaran yang bertumpu pada falsafah “what 
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is” hanya menggiring mereka pada kemampuan menghafalkan fakta-fakta. Sebaiknya 
proses pembelajaran berlandaskan pada falsafah “what can be”, yang dapat 
mengantarkan peserta didik untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh dan mandiri 
 Untuk menjadi manusia untuh dan mandiri, para siswa harus dilatih untuk berpikir 
kritis dan kreatif. Materi-materi Bahasa Indonesia, bukan saja harus terpilih sesuai 
dengan urgensi kebutuhan siswa dan konteksnya, melainkan juga perlu dipikirkan 
kemasan pembelajarannya yang dapat mengantarkan mereka pada pencapaian tujuan 
tersebut. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat merespons secara positif setiap 
kesempatan dan tantangan yang ada serta mampu mengelola resiko untuk kepentingan 
kehidupan pada masa sekarang maupun mendatang. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak 
hanya sekedar membekali siswa untuk terampil berbahasa, baik lisan maupun tertulis, 
namun juga mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam 
memecahkan berbagai persoalan kehidupan yang lebih riil dan lebih luas 
 Kemasan pembelajaran Bahasa Indonesia yang bagaimanakah yang dapat 
mendongkrak kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa? Penulis menawarkan 
ancangan pembelajaran bahasa Indonesia  berbasis pemecahan masalah.  Konsep ini 
diadopsi dari konsep  problem based-learning.    
 
B. Hakikat Pembelajaran Berbasis Masalah  
 Pembelajaran berbasis masalah merupakan terjemahan dari Problem-Based 
Learning, selanjutnya disebut PBL. PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 
menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks  bagi siswa untuk belajar 
tentang cara berpikir kritis  dan keterampilan memecahkan masalah, serta untuk 
memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 
PBL digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi dalam situasi yang 
berorientasikan masalah, termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. Menurut Boud 
& Felleti (1997), lihat juga Fogarty (1997), PBL merupakan suatu pendekatan 
pembelajaran melalui penciptaan dan pembangunan konfrontasi dengan siswa lewat 
masalah-masalah praktis, baik berupa ill-structured atau open-ended sebagai stimulus 
dalam belajar. 
 Dalam Ensiklopedia (Wikipedia) dijelaskan bahwa Problem-based learning (PBL) 
merupakan strategi pembelajaran yang bersifat student-centered di mana para siswa 
secara kolaboratif memecahkan masalah-masalah dengan merefleksikan pengalaman-
pengalamannya. Pendekatan ini telah dirintis dan digunakan secara luas di McWaster 
University, Hamilton. Karakteristik utamanya adalah: (1) pembelajaran dikendalikan oleh 
suatu tantangan: open-ended problems; (2) Siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 
kecil secara kolaboratf; dan (3) guru berperan sebagai fasilitator. Berdasarkan 
karakteristik PBL seperti itu, para siswa didorong untuk mengambil tanggung jawab 
terhadap kelompoknya, mengatur dan mengelola proses pembelajaran dengan  dukungan 
tutor/instruktur. Para penyokong PBL menjelaskan bahwa strategi ini dapat digunakan 
untuk meningkatkan pengetahuan atas konten-konten dan membantu pengembangan 
komunikasi,  pemecahan masalah, dan kemampuan belajar mandiri. 
 Konsep PBL sejalan dengan istilah-istilah lain seperti Project-Based Teaching 
(pembelajaran proyek), Experience-Based Education (pendidikan berdasarkan 
pengalaman), Authentic Learning (pembelajaran autentik), dan Anchored Instructian 
(pembelajaran berakar pada kehidupan nyata). Bahkan, PBL sering juga diindentikkan 
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dengan Inquiry-based learning (IBL), karena menyediakan lingkungan belajar yang 
dipandu melalui proses inkuiri yang terjadi pada individunya itu sendiri.(Ibrahim dan 
Nur, 2002:2 dalam Nurhadi dkk, 2004) 
 Dilihat dari aspek psikologi, pembelajaran berbasis masalah bertolak dari 
psikologi kognitif. Asumsinya adalah bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah 
laku yang didasarkan atas pengalaman (Sanjaya, 2008:213). Belajar bukan semata-mata 
proses menghafal sejumlah fakta, melainkan suatu proses interaksi secara sadar antara 
individu dengan lingkungannya. Perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada aspek 
kognitif, tetapi juga dua aspek lainnya: afektif dan psikomotor melalui suatu penghayatan 
internal berdasarkan rangsang problema yang disodorkan kepada para pembelajar. 
Bagaimana efek kognitif dari PBL itu?  Menurut Schmidt (1993) p

• initial analysis of the problem and activation of prior knowledge through small-
group discussion 

emerolehan dan 
struktur pengetahuan dalam PBL adalah berpikir untuk bekerja melalui efek kognitif 
berikut: 

• elaboration on prior knowledge and active processing of new information 
• restructuring of knowledge, construction of a semantic network 
• social knowledge construction 
• learning in context 
• stimulation of curiosity related to presentation of a relevant problem 

 
 Mula-mula para pembelajar menganalisis masalah dan mengaktifkan pengetahuan 
siapnya melalui diskusi-diskusi kelompok kecil. Lalu, mereka memperluas pengetahuan 
siap dan memproses pengetahuan-pengetahuan baru. Selanjutnya, para pembelajar 
menata ulang pengetahuan, mengkonstruksi jaringan semantik. Lalu membentuk 
konstruksi pengetahuan sosial melalui belajar di dalam konteks. Akhirnya, terjadi 
rangsang ingin tahu yang berkenaan dengan masalah-masalah yang relevan  Beberapa 
teori mengusulkan agar pembelajaran dilakukan secara kolaboratif dengan menge-
tengahkan konsep-konsep dan memecahkan masalah yang bermakna. Dalam pandangan 
ini, pengetahuan lebih berfungsi sebagai alat untuk berpikir dan memungkinkan 
pembelajar berpartisipasi dalam sebuah aktivitas bermakna. 
 Pusat Perbukuan, Depdiknas (2003) mendefinisikan pembelajaran berbasis 
masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah faktual 
sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar perpikir kritis dan terampil dalam 
pemecahan masalah, sehingga mereka memperoleh pengetahuan dan konsep-konsep yang 
esensial dari materi pembelajaran. 
 Menurut Yongwu Miao (2000), Problem-based learning (PBL) is a student 
centered learning method that provides students with resources, guidance, and 
instruction. In PBL, guided by tutors in the role of facilitators of learning, students learn 
domain knowledge together with developing problem-solving, collaborative learning, and 
self-directed learning skills. PBL merupakan sebuah metode pembelajaran yang berpusat 
pada siswa melalui penyediaan berbagai sumber belajar, pembimbingan, dan pengajaran. 
Pernyataan selengkapnya dapat dilihat dalam pernyataannya berikut ini. 
 
 Dalam pandangan Bridges & Hallinger (1995:5), belajar itu meliputi dua 
kegiatan, yakni knowing (mengetahui) dan doing (berbuat). Keduanya itu sama 

http://en.wikipedia.org/wiki/Inquiry-based_learning�
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pentingnya.  Para siswa lebih berkemungkinan mempelajari pengetahuan baru manakala 
menjumpai kondisi-kondisi berikut: (1) menggabungkan pengetahuan utama dengan 
pengetahuan siap sebelumnya; (2) memberikan sejumlah kesempatan untuk mengapli-
kasikannya; dan (3) menyandikan pengetahuan baru dalam konteks yang kemudian 
digunakan.  Pernyataan selengkapnya dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. 
 

C. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah 
 Ciri utama PBL adalah dimunculkannya masalah pada awal pembelajaran. 
Menurut Ensiklopedia (Wikipedia), PBL bercirikan  hal-hal berikut: (a) learning is 
driven by challenging, open-ended problems; (b) students work in small collaborative 
groups; (c) teachers take on the role as "facilitators" of learning. Pembelajaran itu 
dipandu oleh tantangan berupa masalah-masalah, baik masalah terbuka maupun tertutup. 
Para pembelajar bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif. Sementara, 
guru/dosen berperan sebagai fasilator pembelajaran. Berdasarkan ciri ini, para pembelajar 
didorong untuk berlaku responsif di dalam kelompoknya, mengatur  dan mengelola 
proses pembelajaran dengan dukungan tutor/instruktur. Para penyokong PBL  
menjelaskan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan konten dan 
mempercepat pengembangan komunikasi, pemecahan masalah, dan kemampuan belajar 
mandiri. 
 Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, masalah-masalah itui dapat dimanipulai 
dalam bentuk sajian kartu masalah atau sajian teks-teks bacaan yang bermuatan masalah-
masalah aktual. Hal ini secara tidak langsung dimaksudkan untuk melatih keterampilan 
membaca intensif dan membaca kritis siswa. Masalah dapat juga disajikan melalui ajuan 
sejumlah pertanyaan yang memerlukan pemecahan masalah. 
 Ismail (2002:2) mempertegas karakteristik PBL sebagai berikut: pengajuan pertanyaan 
atau masalah, pemusatan pada keterkaitan antardisiplin ilmu, penyelidikan autentik, kerjasama 
dan menghasilkan karya atau hasil peragaan. Dengan demikian, pembelajaran berbasis masalah 
tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, 
melainkan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan 
masalah. 

D. PBL dalam Pembelajaran Bahasa 

 Untuk mendudukkan PBL dalam proses pembelajaran, sebaiknya kita menelusuri 
rumpun-rumpun teori belajar yang memayunginya. Ratna Wilis Dahar (1988: 22-25) 
mengelompokkan teori-teori belajar dimaksud ke dalam dua payung besar, yakni teori-
teori belajar yang berkembang sebelum abad ke-20 dan teori-teori belajar yang 
berkembang pada abad ke-20. Menurutnya, terdapat tiga kelompok besar payung teori 
belajar pada masa sebelum abad ke-20, yaitu teori disiplin mental yang dikembangkan 
oleh Plato dan Aristoteles; teori perkembangan alamiah (natural unfoldment) yang 
dikembangkan oleh Jean J. Rousseau, Heinrich Pestalozzi, dan Frederich Froebel; dan 
teori apersepsi yang didasarkan pada pandangan Friedrich Herbart. Sementara teori-teori 
belajar yang berkembang pada abad ke-20 berpayungkan rumpun teori behavioristik dan 
 rumpun teori kognitif (Gestalt-field).  
 Salah satu dari teori-teori belajar di atas yang sangat berkaitan dengan pembiasan 
berpikir kritis, kreatif, dan  komprehensif melalui sebuah proses pelatihan pemecahan 
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masalah adalah teori belajar Gestalt atau teori kognitif. Istilah Gestalt yang dijadikan 
nama aliran psikologi yang dikembangkan oleh Max Wertheirmer, Wolfgang Kohler, dan 
Kurt Koffka ini sering dipertentangkan dengan teori behavioristik.. Teori Kognitif 
menekankan aspek keholistikan. Maksudnya, pengalaman secara menyeluruh tidak bisa 
disimpulkan sekedar dari bagian-bagiannya tetapi harus dilihat sebagai bentuk, pola, atau 
konfigurasi yang utuh dan menyeluruh. Menurut teori ini, informasi baru, konsep baru, 
maupun gagasan baru akan bermakna bagi pembelajar jika dikaitkan dengan konfigurasi 
struktur pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, yang disebut skemata. Ciri 
keholistikan dari teori ini, selain menawarkan kecepatan dan kebermaknaan hasil belajar, 
juga membantu pengembangan berpikir kritis dan kreatif.  
 Pembiasaan dan pengoptimalan skemata pembelajar dalam pembelajaran literasi 
yang berbasis PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif para 
pembelajar. Proses belajar tidak terjadi secara bottom up dari apa yang diajarkan 
guru/dosen melainkan juga akan memanfaatkan pengetahuan siap pembelajar dalam 
memprediksi, memilah, dan memilih informasi dan mengembangakan beragam alternatif 
solusi yang dipandang cocok dan tepat untuk mengatasi sebuah permasalahan yang 
secara sengaja dipajankan dan dilatihkan dalam proses pembelajaran berbasis PBL. 
 Dalam kaitannya dengan pengajaran bahasa, kecenderungan kaum Behavioris 
terhadap pembelajaran bahasa tampak dari tujuan-tujuannya yang tidak bergantung pada 
situasi dan para pembelajarnya sendiri, menyajikan bahasa dalam sebuah stuktur,  
mengaitkannya dengan pembiasaan, dan berusaha menekankan konten melalui  latihan-
latihan yang tidak berkonteks. Para siswa  mengabaikan pengetahuan tentang bahasa 
karena tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya. (Short, Harste & Burke, 
1996).  
 Yang tidak sepaham dengan pandangan itu,  kaum konstruktivistis  menganggap 
bahasa siswa seharusnya berkembang sesuai dengan pemahaman mereka tentang 
konvensi pemakaian bahasa yang sesuai dengan aktivitas berbahasa sesungguhnya, bukan 
melalui pembelajaran  sederet aturan. Di samping itu, teori belajar tersebut mengharuskan 
para pembelajar untuk mengeksplorasi sumber-sumber lain selain guru, beragam bahan 
referensi, anggota masyarakat,  mencari pengetahuan dari beragam disiplin ilmu.  
 Pembelajaran literasi berbasis PBL memungkinkan terjadinya proses inkuiri. 
Selama proses inkuiri, para pembelajar mengembangkan beragam solusi dan untuk itu 
mereka membutuhkan medium bahasa. Bahasa merupakan alat yang ampuh untuk 
mengkomunikasikan gagasan, mengekspresikan perasaan, menyampaikan pendapat, 
bernegoisasi, dan lain-lain seperti halnya mereka berada dalam ranah okupasiuonal. 
Kemampuan berbahasa diperlukan untuk mendiskusikan keputusan-keputusan, 
mengkonsultasikan bahan-bahan referensi, bertukar pikiran, menyampaikan temuan-
temuan. Secara tidak langsung dan secara otomatis para pembelajar  juga belajar 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara efektif. Para pembelajar 
mengembangkan kosakata, mempelarari aturan-aturan gramatika, dan konvensi-konvensi 
sosial pemakaian bahasa secara integratif. Pendek kata, para pembelajar membangun 
suatu pemahaman  tentang bahasa sebagaimana penggunaannya dalam konteks dunia 
nyata. 
 PBL dapat mengkondisikan pembelajaran bahasa ke dalam dunia nyata. Dengan 
menyajikan masalah yang biasa dijumpai dalam kehidupan nyata, para guru dapat 
menjembatani gap antara pemakaian bahasa yang sesungguhnya dengan apa yang oleh 
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Dyson disebut ”fake of world schools”. Masalah-masalah yang disodorkan dalam PBL  
adalah  masalah ”ill-structured” yang tidak dapat diselesaikan dengan jawaban-jawaban 
yang mutlak (Spiro et al., 1991; Perkins, 1991), dan para siswa merefleksikan  
kerumitan masalah-masalah dunia nyata. Masalah-masalah tersebut juga relevan dengan 
situasi  siswa.  Selain itu, masalah-masalah itu mengharuskan siswa untuk mengeksplor 
sumber lain  selain guru, termasuk bahan-bahan referensi dan masyarakat, juga untuk 
menggambarkan pengetahuan dari berbagai ranah disiplin ilmu. Selama proses inkuiri, 
para siswa mengembangkan berbagai solusi. Mereka memerlukan bahasa untuk 
menyampaiakan informasi, pendapat, negoisasi seolah-olah mereka berada di dalam 
ranah okupasional. Selama siswa berdiskusi dan berkeputusan, berkonsultasi tentang 
materi-materi referensi, saling berbicara, mengemukakan temuan-temuan, para 
siswa/pembelajar belajar menyimak, berbidara, membaca, dan menulis secara efektif. 
Mereka mengembangkan kosakata,  mempelajarai aturan-aturan gramatika dan konvensi-
konvensi sosial tentang pemakaian bahasa, dan mengintegrasikan pemakaian sistem tanda 
yang berbeda-beda. Pendek kata, mereka membangun pengertian bahasa seperti 
pemakaiannya dalam konteks yang sesungguhnya. 
 Tyler (1949, dalam Redhana 2003: 13-14) berpendapat bahwa pengalaman atau 
pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh keterampilan-
keterampilan dalam pemecahan masalah dapat merangsang keterampilan berpikir kritis 
siswa. Berpikir kritis merupakan suatu aktivitas evaluatif untuk menghasilkan suatu simpulan 
(Cabrera 1992, dalam Redhana 2003: 14). Pertukaran gagasan yang aktif didalam 
kelompok kecil tidak hanya menarik perhatian siswa tetapi juga dapat mempromosikan 
pemikiran kritis (Gokhale 2002: http://scholar.lib.vt.Edu/enjournals/JTE). Kerjasama 
dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam diskusi, bertanggung jawab 
terhadap pelajaran sehingga dengan begitu mereka menjadi pemikir yang kritis (Totten, 
Ambang, Digby, & Russ 1991, dalam Gokhale 2002: http://scholar.lib.vt.Edu/ 
enjournals/ JTE) Materi tentang pemikiran kritis yaitu materi yang melibatkan analisa, 
sintesis, dan evaluasi konsep (Gokhale 2002: http://scholar.lib.vt.Edu/enjournals/JTE).  
 
E. Langkah-Langkah  Pembelajaran Berbasis Masalah 
 Savery and Duffy (1995) mengusulkan tahapan-tahapan pembelajaran berbasis 
masalah berdasarkan urutan berikut:  

1. Fasilitator mengidentifikasi atau merancang sebuah masalah yang relevan dengan 
pembelajar. 

2. Fasilitator menyajikan masalah tersebut kepada para pembelajar. 
3. Para pembelajar secara berkelompok bekerja sama untuk melakukan hal-hal 

berikut: 
• menghimpun berbagai ide atau berbagai kemungkinan solusi atas masalah yang 

disodorkan; 
• mengidentifikasi berbagai informasi/solusi yang berkaitan dengan masalah yang 

dihadapi; 
• mengidentifikasi isu-isu pembelajaran (menjajagi format, bagaimana orang lain 

menangani masalah yang sama); 
• mengidentifikasi narasumber/konsultan; 
• merancang tugas untuk masing-masing siswa/kelompok siswa; 
• mengumpulkan informasi; 

http://scholar.lib.vt.edu/�
http://scholar.lib.vt.edu/enjournals/JTE�
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• mengajukan/mengusulkan sebuah solusi. 
Beberapa tahap pada langkah (3) dapat dilakukan secara berulang. Pengumpulan ide, isu-
isu pembelajaran, dan beragam solusi mungkin berbeda-beda di antara kelompok-
kelompok siswa. Oleh karenanya perlu dilakukan diskusi kelas untuk menemukan 
fisibilas dari masing-masing solusi yang ditawarkan, Melalui sebuah proses, para 
pembelajar merasa perlu menyampaikan/membuat catatan-catatan layaknya seorang 
penulis atau pengamat yang baik. 
  Hal yang kurang lebih sama mengenai tahapan proses pembelajaran berbasis 
masalah ditawarkan Johnson & Johnson (1993) seperti berikut ini: (1) mengidentifikasi 
masalah; (2) mendiagnosis masalah; (3) merumuskan alternatif pemecahan masalah; (4) 
menentukan dan menerapkan  strategi pilihan; dan (5) melalukukan evaluasi. 
 Fogarty (1997) dalam Made Wena (2009) mengemukakan 8 tahapan 
pembelajaran berbasis masalah, meliputi: (1) menemukan masalah, (2) mendefinisikan 
masalah, (3) mengumpulkan fakta, (4) menyususn hipotesis (dugaan sementara), (5) 
melakukan penyelidikan, (6) menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan, 
(7) menyimpulkan alternatif pemecahan masalah secara kolaboratif, dan (8) melakukan 
pengujian hasil (solusi) pemecahan masalah.  
 Sementara itu, M. Taufik Amir (2009: 24-26) menyodorkan tahapan yang 
disebut-nya sebagai Proses 7 Langkah PBL, yakni: 
Langkah 1: mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas; 
Langkah 2: merumuskan masalah; 
Langkah 3: menganalisis masalah; 
Langkah 4: menata gagasan secara sistematis dan menganalisisnya secara mendalam; 
Langkah 5: memformulasikan tujuan pembelajaran; 
Langkah 6: mencari informasi tambahan dari sumber lain di luar diskusi kelompok 
Langkah 7: menyintesis dan menguji informasi baru, dan membuat laporan untuk 
dosen/kelas. 
Ketujuh tahapan PBL ini lalu dikemas dan dirancang untuk 3-4 kali pertemuan, seperti 
dapat disarikan dalam tabel berikut. 
 

 Tujuh Langkah PBL dalam 3 Pertemuan (M. Taufik Amir, 2009) 

Pertemuan  
ke- 

Langkah Seting/Tempat Kegiatan Belajar Ket. 

 I  1-5 di kelas Difasilitasi pengajar  
II  6-7 di luar kelas Belajar mandiri/berkelompok  
III  7 Dikelas Presentasi kel;ompok/diskusi 

kelas 
 

 

Dalam kaitannya dengan peran guru sebagai fasilitator, pembelajaran berbasis masalah 
dimulai dari peran guru untuk memperkenalkan siswa pada suatu  masalah dan diakhiri 
dengan menyajikan dan menganalisis hasil kerja siswa (Karim, 2007). Pendapat Karim 
ini sejalan dengan Ibrahim (2000:13) yang menyebut tahapan dimaksud sebagai sintaks. 
Penjelasan selengkapnya mengenai sintaks dimaksud dapat dilihat melalui tabel berikut. 
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Tahapan Pembelajaran PBL menurut Karim (2000) 

TAHAPAN PEMBELAJARAN KEGIATAN GURU/PENGAJAR 

Tahap 1 
Orientasi peserta didik terhadap 
masalah 

 

 menjelaskan tujuan pembelajaran 
  menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 
  memotivasi siswa agar terlibat dalam 

aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 
 mengajukan masalah 

Tahap 2 
Mengorganisasi peserta didik 
untuk belajar 

 membagi peserta didik ke dalam kelompok-
kelompok 

 membantu peserta didik  mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang berhu- 
bungan dengan masalah tersebut. 

Tahap 3 
Membimbing penyelidikan 
individual dan atau  kelompok 

 mendorong peserta didik untuk mengumpul-
kan informasi yang sesuai 

 melaksanakan eksperimen untuk mendapat-
kan penjelasan dan penyelesaian masalah. 
 

Tahap 4 
Mengembangkan dan menyajikan 
hasil karya 

 membantu peserta didik merencanakan dan 
menyiapkan laporan, dokumentasi, atau mo-
del  

 membantu mereka berbagi tugas dengan te-
mannya. 
 

Tahap 5 
Menganalisis dan mengevaluasi 
proses dan hasil pemecahan 
masalah 

 membantu peserta didik melakukan refleksi 
atau evaluasi terhadap proses dan hasil pe-
nyelidikan yang mereka lakukan. 

 
 

 Sumber lain (http://www.ncsu.edu/pbl/design.html) menyajikan tahapan PBL 
dalam bentuk rancangan bagan prosedur seperti berikut ini.  
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STEPS IN PROBLEM-BASED LEARNING 

 
 

Berdasarkan tahapan-tahapan proses pembelajaran berbasis masalah seperti yang 
dikemukakan para ahli di atas,  secara garis besar tahapan PBL terdiri atas: (a) menyadari 
masalah, (b) merumuskan masalah, (c) merumuskan hipotesis, (d) mengumpulkan data, 
(e) menguj hipotesis, dan (e) menentukan pilihan solusi.  
 Menurut Merrill (2002), PBL secara khusus dikelola  melalui kelompok-
kelompok kecil di bawah bimbingan instruktur atau fasilitator. Selama proses 
berlangsung, sejumlah masalah disajikan kepada pembelajar yang diawali dengan 
pengantar pembimbingan terhadap berbagai masalah tersebut hingga pembelajar 
mencapai keahliannya. Pada proses pembimbingan ini, peran fasilitator sangat 
diperlukan. Merril (2002) juga mengusulkan pengubahan masalah dengan  memberi 
tambahan komponen-komponen yang membuat masalah itu lebih realistis. Untuk itu, 
sangatlah penting memulai pembelajaran berbasis PBL ini dengan masalah-masalah 
kehidupan nyata yang disederhanakan dengan tambahan-tambahan keterangan 
seperlunya.  
 Selama proses PBL itu para pembelajar  mendiskusikan masalah-masalah, 
merumuskan apa yang mereka ketahui, membuat hipotesis, menetapkan tujuan dan 
mengatur rencana kerja ke depan.  Hasilnya bisa disajikan dalam kelompok besar di 
bawah bimbingan instruktur. Putaran PBL itu sebaiknya diakhiri dengan refleksi terhadap 
apa yang telah dilakukan. 
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E. PBL dan Keterampilan Berpikir Kritis-Kreatif 

 Berpikir kritis  dan kreatif merupakan dua jenis keterampilan tingkat tinggi yang 
bersifat komplementer dan saling melengkapi. Istilah berpikir kritis seringkali merujuk 
pada pengertian keterampilan kritis-kreatif. Pemaduan kedua istilah tersebut, menurut 
Fisher (2007) terjemahan Hadinata (2009:13), disebabkan oleh dua alasan. Pertama,  
istilah berpikir kritis kadang-kadang dianggap agak bernada negatif, karena selalu 
dikaitkan dengan kegiatan mengkritik secara tajam argumen dan gagasan orang lain. 
Kedua, untuk menghindari salah tafsir itu lalu kata kritis didampingkan dengan kata 
kreatif  menjadi kritis-kreatif  karena untuk memiliki kemahiran dalam mengevaluasi 
argumen dan gagasan itu acapkali diperlukan imajinasi dan kreativias dalam mencari dan 
menemukan celah-celah kemungkinan lain yang lebih variatif dan terbuka .. 
 Menurut Ahmad Rofiudin (2003), dasar-dasar berpikir tidak dikuasai dengan 
baik oleh siswa-siswa sekolah dasar kita, sehingga berdampak hingga pendidikan 
menengah dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, anak didik kita perlu dibekali dengan 
keterampilan berpikir, terutama berpikir kritis-kreatif. 
 Sebenarnya, apa itu berpikir? Berpikir merupakan aktivitas mental dalam 
mengolah input dan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh makna, 
menyusun alasan, menyampaikan pikiran/ide, mengambil keputusan, atau memecahkan 
persoalan. Berpikir dipandang sebagai aktivitas mental yang sangat kompleks yang 
melibatkan beberapa operasi mental yang bersifat multilevel, simultan, dan seringkali 
bertumpang tindih. Ada berbagai jenis berpikir, di antaranya adalah berpikir kritis dan 
kreatif (Beyer, 1993). 
 Lebih lanjut, Rofiudin (2003) menjelaskan bahwa berpikir kritis merupakan salah 
satu jenis berpikir yang difokuskan pada apakah sesuatu dapat dipercaya atau tidak. 
Kemahiran yang dikaitkan dengan berpikir kritis diturunkan dari kemahiran dasar-dasar 
berpikir yang terdiri atas dua komponen pokok, yaitu afektif dan kognitif. Komponen 
afektif terdiri atas memperhatikan kejelasan, memperhatikan alasan, memperbaiki 
kesalahan, dapat dipercaya, memanfaatkan situasi, berupaya tetap relevan, berpegang 
pada originalitias, memperhitungkan alternatif, terbuka, memadukan bukti dan rasio, 
cermat, sistematis, sensitif, dan menggunakan hasil pemikiran. Komponen kognitif 
terdiri atas pemfokusan pertanyaan, menganalisis argumen, menggunakan pertanyaan 
yang jelas dan menantang, menilai kredibilitas sumber, mengamati dan menilai hasil 
pengamatan, menarik deduksi dan menilainya, menarik induksi dan menilainya, membuat 
penilaian dan menilainya, membuat definisi istilah dan menilainya, mengidentifikasi 
asumsi, menentukan tindakan, berinteraksi dengan yang lain: mereaksi kesalahan, strategi 
logis, strategi retoris, dan mengambil posisi tertentu (Collin,dkk, 1992). 

G. Penutup 

 Kemampuan berpikir kritis-kreatif pada prinsipnya dapat dikembangkan melalui 
ancangan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis pemecahan masalah. Pembelajaran 
bahasa Indonesia secara komunikatif-integratif yang berwarnakan problem based-
learning bukan saja dapat mendongkrak penguasaan empat aspek keterampilan berbahasa 
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(sebagaimana diorientasikan dalam Kurikulum sekolah kita dewasa ini), melainkan juga 
secara tidak langsung dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
dengan kualitas tinggi, yakni berpikir kritis-kreatif. Ancangan pembelajaranan dimaksud 
paling tidak harus tercermin dalam tiga aspek pokok proses belajar mengajar, yakni 
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 
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ABSTRACT 

 
 

 This research has been conducted to find out students’ reading difficulties, 
so that a certain way can be used to help their  reading interest in elementary 
school. This study is also to explore variety of compic (computer pictures) that 
can increase students’ reading interest.  
  
 Through Classroom Action Reasearch, that involved 37 elementary 
students of  Pancasila, we can report the result of the research as follows:  

• Factors that made students have reading difficulties and low interest in 
reading are teacher’s monotonous learning process and without teaching 
media. 

• Increasing students reading interest in elementary level can be done 
through different ways including by using teaching media. Compic is one 
of the most useful media in improving reading interest. Compic can be 
arranged into a serial picture that can ease students in understanding the 
meaning of story or text. 

• Compic Dictionary that can increase students reading interest is simple. It 
consists of pictures which has its name underneath and next to its picture 
match with the explanation of it. 

 
 Compic Dictionary that has made is more in sketch, and in black and 
white. The pictures suit with what has been thinking by students and try out has 
been done to the third grade students. This dictionary has 102 entry which 
represents all the alphabet A-Z. Besides this dictionary, in the future is expected 
can be made colourfull compic, because it will be more interesting for children. 
  
 
Key words: reading interest in elementary level, compic dictionary 
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A. LATAR BELAKANG 
 Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan guru-guru sekolah dasar 
Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat diketahui 
tenyata masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan membaca hampir setiap 
kelas, baik itu kelas rendah (kelas I, II dan III) maupun kelas tinggi (kelas IV, V 
dan VI). Tingkat dan jenis kesulitan membaca pun beragam ada yang mengalami 
kesulitan membaca ringan dan ada yang cukup berat. 
 Penyebab kesulitan membaca tersebut antara lain: siswa malas, kurang 
motivasi, kurang bimbingan guru dan orang tua, metode dan media pembelajaran 
yang kurang variatif sehingga membosankan siswa. Disamping masalah itu juga 
perlu diteliti masalah ketersediaan media pembelajaran bahasa khususnya 
pembelajaran membaca seperti: kartu huruf, kartu kata, kartu berbagai jenis 
gambar, seperti: gambar tunggal, gambar seri, dan gambar yang dihasilkan 
komputer (Compic). 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan kondisi objektif di lapangan seperti yang telah diuraikan 
diatas, maka permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah: rendahnya 
kemampuan membaca siswa sekolah dasar karena kurang bervariasinya metode 
dan media pembelajaran. 
 Dari permasalahan di atas, dapat dirinci rumusan permasalahan dan 
penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan 
membaca? 

2. Bagaimanakah cara meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar. 
3. Bagaimanakah bentuk kamus Compic yang dapat meningkatkan minat 

baca. 
 
C. TUUAN PENELITIAN 

1. Tersusunnya kamus bergambar dengan media Computer Picture (Compic) 
2. Meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar 
3. Mengatasi kesulitan membaca pada siswa sekolah dasar 

 
D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Siswa akan sangat bermanfaat khususnya bagi yang mengalami 
kesulitan membaca dan akan meningkatkan minat baca bagi siswa yang 
sudah lancar membaca. 

2. Bagi Guru bisa mengetahui metode dan media membaca yang lebih 
bervariasi sehingga dapat menerapkan dalam pembelajaran dan dapat 
mengatasi masalah anak yang berkesulitan membaca. 

3. Bagi Sekolah menambah sumber belajar berupa kamus bergambar 
Compic. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
Computer Picture 
 Compic (Computer Picture) adalah bagian dari sistem komunikasi yang 
diperluas yang terdiri dari perbendaharaan gambar sekitar 1800 buah gambar hasil 
kreasi dengan computer, masing-masing memiliki asosiasi dengan sebuah kata 
atau frasa. Compic setingkat lebih tinggi dari gambar biasa dan mampu mewakili 
tingkat selanjutnya dalam pengertian abstrak (Compic Development Assosiation 
Inc. 1992). 
 Compic semula merupakan media pengajaran bahasa dan bicara anak yang 
dibuat oleh para ahli terapi bicara, ahli grafis dan para ahli computer di 
Melbourne, ibu kota bagian Victoria-Australia. Orang tua yang anaknya 
mengalami kesulitan berkomunikasi banyak yang mulai menggunakan Compic. 
 Selain Computer Picture pengertian Compic antara lain: Computer 
Pictographs for Communication atau Computerized Pictograph. Pictographs atau 
dalam bahasa Indonesia disebut piktografi merupakan dasar penggunaan compic 
di Negara asalnya Australia. Piktograf adalah symbol atau tanda dengan gambar 
yang sejak tahun 4000 SM telah dipakai dalam sistem tulisan kuno seperti: Mesir, 
Romawi, Yunani dan Jepang. Gambar Compic sederhana dan mudah dibuat 
tersedia dalam enam jenis ukuran sesuai kebutuhan sehingga dapat dibuat untuk 
bermacam-macam aplikasi. 
 Selain untuk anak-anak dan orang dewasa yang mengalami kesulitan 
berkomunikasi, gambar-gambar Compic dapat juga dipakai oleh anak Taman 
Kanak-kanak untuk memperkenalkan perbendaharaan kata dan perintah/ petunjuk. 
Dengan memakai Compic bukan berarti guru menyerah bila anak tidak bicara atau 
membaca karena Compic merupakan bantuan visual sehingga pemahaman 
terhadap bahasa yang disampaikan secara verbal dapat lebih jelas, terutama untuk 
kata-kata atau perintah yang disampaikan secara verbal dapat lebih jelas, terutama 
untuk kata-kata atau perintah yang abstrak. Gambar Compic sederhana dan mudah 
dimengerti, dengan demikian diharapkan dapat menjadi alat peraga/ media 
komunikasi yang efektif. 
 Compic digunakan untuk: 
Menunjukkan suatu benda, mengucapkannya, atau membacanya; Menunjukkan 
keadaan atau situasi; Mengemukakan keinginan/ perintah; Mengemukakan suatu 
pilihan; Mengemukakan perasaan; Menceritakan sesuatu; Membuat jadwal 
kegiatan; Membuat lembar latihan. 
 Tahap-tahap memperkenalkan Compic: 
Dapat mengenali suatu benda; Dapat mengcocokkan benda dengan benda; Dapat 
mencocokkan benda dengan foto; Dapat mencocokkan benda dengan gambar; 
Dapat mencocokkan benda dengan Compic; Siap untuk memakai Compic;  
 Aplikasi Compic: 
Labeling (Memberi nama); Matching (Mencocokkan); Sorting (Memilih); Urutan 
Menyatakan pilihan; Permainan (Domino); Poster; Jadwal; Kalimat/cerita; 
Membuat Peta; Peraturan; Lembar Latihan. 
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Kamus 
1. Definisi Kamus 
 Kamus merupakan sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-
kata. Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain 
menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, 
asal-usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh pengunaan bagi sesuatu 
perkataan. Untuk memperjelas kadang kala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus. 
 Kata kamus diserap dari bahasa Arab qamus, dengan bentuk jamaknya 
qawamis. Kata Arab itu sendiri berasal dari kata Yunani okeanos yang berarti 
'lautan'. Sejarah kata itu jelas memperlihatkan makna dasar yang terkandung 
dalam kata kamus, yaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, 
yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Dewasa ini kamus merupakan khazanah 
yang memuat perbendaharaan kata suatu bahasa, yang secara ideal tidak terbatas 
jumlahnya. Setiap kebudayaan besar di dunia bangga akan kamus bahasanya. 
Dalam kenyataannya kamus itu tidak hanya menjadi lambang kebanggaan suatu 
bangsa, tetapi juga mempunyai fungsi dan manfaat praktis. 
 
2. Jenis-jenis Kamus 

Kamus bisa ditulis dalam satu atau lebih dari satu 
Kamus berdasarkan penggunaan bahasa  

bahasa. Dengan demikian 
kamus bisa dibagi menjadi beberapa jenis yaitu: Kamus Ekabahasa, Kamus 
Dwibahasa, Kamus Aneka Bahasa. 
 

Kamus bisa muncul dalam berbagai isi. Ini adalah karena kamus diterbitkan 
dengan tujuan memenuhi keperluan gologan tertentu. Contohnya, golongan 
pelajar sekolah memerlukan kamus berukuran kecil untuk memudahkan mereka 
membawa kamus ke sekolah. Secara umumnya kamus dapat dibagi kepada 3 jenis 
ukuran: Kamus Mini, Kamus Kecil, Kamus Besar.  
 

Kamus berdasarkan isi 

Kamus istimewa merujuk kepada kamus yang mempunyai fungsi yang khusus. 
Contohnya: Kamus Istilah, Kamus Etimologi, Kamus Tesaurus (perkataan searti), 
Kamus Peribahasa/Simpulan Bahasa, Kamus Kata Nama Khas, Kamus 
Terjemahan, Kamus Kolokasi. 

Kamus Istimewa 

 

Penyusunan kamus merupakan suatu pekerjaan yang berat. Biasanya ia dilakukan 
secara bertahap dan disusun secara berkelompok (team work). 

3. Menyusun Kamus 

Secara umum, penyusunan kamus akan melalui prosedur seperti di bawah: 

Pada peringkat ini, penyusun kamus harus menentukan perkara seperti: Tujuan 
Penyusunan Kamus, dan Pendekatan Kerja. Selepas itu, penyusun kamus akan 
mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasukan 
penyusunnya, modal, komputer dan peralatan yang lain. 

a. Perancangan 
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Hanya kata-kata yang pernah digunakan oleh masyarakat akan dimasukkan ke 
dalam kamus. Maka dengan demikian, pasukan penyusun kamus akan 
membaca sejumlah karya untuk mendapatkan kata-kata kutipan yang akan 
dimasukkan ke dalam kamus nanti. Kata-kata ini akan dicatat ke dalam kartu, 
satu kata satu kartu, dan kartu-kartu ini disusun mengikuti urutan abjad. Semua 
kata-kata yang pernah muncul dalam karya yang terbaca akan dicatat. 
Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang berat, tetapi pada zaman sekarang 
dipermudah dengan bantuan computer 

b. Pembinaan Data Korpus 

Prosedur ini merupakan prosedur yang sangat penting. Setiap kata yang telah 
dicatat akan disusun menurut abjad. Jika tidak, maka kamus tersebut menjadi 
tidak berguna karena akan sangat sulit untuk mencari arti suatu kata. Secara 
manual, kerja ini dapat dilakukan dengan mencatat kata-kata kutipan di dalam 
kartu, satu kata satu kartu, supaya kata-kata ini dapat disusun dengan mudah. 
Setelah itu kartu-kartu ini akan disimpan dalam katalog. 

c. Pengabjadan Data 

Setelah kata-kata dikumpulkan dan diabjadkan, maka data ini harus dianalisis. 
Pada peringkat ini penyusun kamus akan mengklasifikasikan kata-kata ini 
kepada: kata-kata yang lewah (tak perlu), kata-kata baru, kata-kata neologisme 
(kata-kata baru yang jarang digunakan), dan kata-kata yang mengalami 
perubahan makna. 

d. Pengolahan Data 

Setelah itu, penyusun kamus akan membuang kata-kata yang lewah, 
mendokumentasikan kata-kata neologisme, dan mengambil kata-kata baru dan 
kata-kata yang mengalami perubahan makna ke peringkat "pemberian makna". 

Pemberian makna bermaksud menjelaskan makna suatu kata. Ini dapat 
dilakukan dengan menggunakan ilmu 

e. Pemberian Makna 

semantik dan pragmatik. Penyusun 
kamus dapat menggunakan bahan rujukan seperti kamus yang sudah ada, daftar 
istilah, dan sebagainya untuk mencari maksud sesuatu kata. 
(www.id.wikipedia.com) 

 
F. METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (classroom 
action research) yaitu penelitian melalui “self reflective” yang mempunyai ciri-
ciri pada kegiatan partisipatif aktif dan kolaborasi para praktisi pendidikan untuk 
meningkatkan prestasi siswa, kinerja guru, dan memecahkan masalah yang ada 
dalam suatu kelas. 
 

1. Subjek dan Objek 
 Subjek dan Objek penelitian ini adalah guru bidang studi Bahasa Inggris 
dan siswa kelas III dengan jumlah 37 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 17 
perempuan. 
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2. Waktu dan Lokasi Penelitian 
 Waktu penelitian mulai awal bulan Mei 2009 sampai dengan akhir bulan 
Oktober 2009 (6 bulan). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar 
Negeri Pancasila yang beralamat di Jalan Peneropongan Bintang Nomor 52 
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. 
 

3. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian mengacu pada model siklus yang dikembangkan oleh Kemmis 
dan Taggart (Kasbuloh, 1998) yang setiap siklus terdiri dari: perencanaan, 
tindakan observasi dan refleksi.  
 

4. Instrumen Penelitian 
 Sebanyak 3 instrumen telah dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:  
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) I 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) II 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) III 
Lembar Observasi Kegiatan Guru dalam Penggunaan Media compic 
Lembar Observasi Kegiatan Siswa dalam belajar 
Lembar Kerja Siswa 
 
 Pelaksanaan Siklus I, II & III adalah sebagai berikut: 
Siklus I terdiri dari satu pembelajaran dengan tema “Lingkungan” 
Pembelajaran difokuskan pada pengenalan compic 
Siklus II terdiri dari satu pembelajaran dengan tema “Lingkungan” 
Pembelajaran difokuskan mencari compic dan menentukan makna 
Siklus III terdiri dari dua pembelajaran dengan tema “Lingkungan” 
Pembelajaran 1 difokuskan pada menyusun kata dan compic 
Pembelajaran 2 difokuskan pada menyusun makna kata dari compic 
 

5. Analisis Data 
 Sesuai dengan pendekatan penelitian yaitu penelitian kulitatif dengan 
teknik penelitian tindakan kelas, teknik pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, proses pembelajaran, dan studi dokumentasi..  
 
 
G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
1. Hasil Penelitian 
Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I 
Berdasarkan observasi, refleksi dan lembar kerja siswa dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
Nilai rata-rata kelas adalah 8,05.  
Berdasarkan observasi perilaku anak sangat aktif, gembira dan senang 
mengerjakan tugas seperti mendengarkan cerita dengan gambar compic, 
menyusun beberapa gambar compic menjadi beberapa kalimat. Menyampaikan 
hasil kalimat yang mereka peroleh. 
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Dari observasi juga tampak 5 anak yang minat membacanya kurang, sehingga 
dalam menjawab pertanyaan salah. Semua siswa berjumlah 37 orang, pada akhir 
pembelajaran di siklus I para siswa memperhatikan cerita dengan gambar compic 
pada tema lingkungan.  
Berdasarkan refleksi  di siklus I kemudian tim peneliti merencanakan tindakan 
berikutnya, sebagai modifikasi atau perbaikan siklus pertama. 
 
Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II 
Berdasarkan evaluasi selama proses pembelajaran dapat dikemukakan sebagai 
berikut: 
Nilai rata-rata siswa adalah 8,67. 
Berdasarkan observasi perilaku anak sangat aktif, gembira dan senang 
mengerjakan tugas seperti mendengarkan cerita dengan gambar compic, 
mengamati gambar seri compic, mengira-ngira maksud cerita pada gambar seri. 
Membaca wacana yang terdapat gambar seri compic. 
Dari observasi juga tampak 1 anak yang kurang memperhatikan penjelasan guru 
sehingga dalam menjawab pertanyaan salah. Semua siswa berjumlah 37 orang, 
pada akhir pembelajaran di siklus II para siswa memperhatikan cerita dengan 
gambar compic pada tema lingkungan. 
Tahap Observasi dan Refleksi 
Tahap ini berlangsung seperti pada siklus I. Dua orang observer selain mengamati 
kinerja guru, aktivitas siswa, juga menilai kemampuan membaca siswa (evaluasi 
proses) dalam hal minat membaca siswa sebuah wacana dengan gambar seri 
compic. Selesai pembelajaran, guru dan observer melakukan diskusi. 
Berdasarkan refleksi  di siklus II kemudian tim peneliti merencanakan tindakan 
berikutnya, sebagai modifikasi atau perbaikan siklus kedua. 
 
Deskripsi Hasil Penelitian Siklus III 
Tahap ini berlangsung seperti pada tahap sebelumnya.Para peneliti hadir dan ikut 
memberikan evaluasi ketika siswa menentukan kata untuk gambar compic dan 
mencocokkan dengan pengertian yang telah disediakan. Dalam observasi dilihat 
juga bagaimana minat siswa membaca wacana dengan compic. 
Selesai pembelajaran, guru kelas dan tim peneliti melakukan diskusi dan refleksi 
untuk mengevaluasi siklus III dan siklus sebelumnya. 
Evaluasi proses pembelajaran siklus III difokuskan pada menentukan kata dan 
pengertian yang tepat. Disamping itu dilakukan tes akhir pada siklus III. 
Nilai rata-rata siklus III adalah 9,00. 
 
2. Pembahasan 
Berdasarkan uraian di atas, ternyata hasil pembelajaran tiap siklus meningkat, 
nilai rata-rata siklus I = 8,05, nilai rata-rata siklus II = 8,67, dan nilai rata-rata 
siklus III = 9,00. 
Dari aspek materi-materi pelajaran terdapat peningkatan yang signifikan, sebab 
siswa mulai memahami makna dari setiap kalimat dalam wacana. Ini disebabkan 
siswa mengetahui gambaran awal cerita melalui gambar compic. Selain itu siswa 
tertarik dengan gambar seri compic dan terpancing untuk membaca wacana. 
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Bisa dilihat dari setiap siklus siswa yang mendapatkan hasil kurang bagus 
berkurang dari 6 menjadi 1 orang. Dan pada siklus III rata-rata siswa mendapat 
hasil belajar yang bagus. 
Ada beberapa compic yang tidak begitu dikenal oleh siswa maka penyusunan 
kamus compic diperlukan untuk mempermudah pemilihan gambar compic. 
Penyusunan compic ini sangat diperlukan guru untuk memilih gambar mana 
sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. 
 
H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

1. Kesimpulan 
 Beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
 Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan membaca 
dan rendahnya minat baca adalah pembelajaran yang dilakukan guru monoton dan 
cenderung tidak menggunakan media pembelajaran. 
 Cara meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar bisa melalui berbagai 
cara termasuk menggunakan media dalam pembelajaran. Compic merupakan 
media sangat cocok untuk meningkatkan minat baca. Compic dapat disusun 
menjadi gambar seri yang akan mempermudah siswa memahami makna cerita 
atau wacana. 
 Bentuk kamus Compic yang dapat meningkatkan minat baca cukup 
sederhana. Seperti kamus bergambar, pada setiap gambar terdapat kata menjadi 
nama gambar tersebut dan di sampingnya terdapat arti kata yang menjelaskan 
gambar tersebut. 
Kamus yang berbentuk sketsa dan berwarna hitam putih  tersebut sudah dapat 
membantu para siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia, namun kamus compic 
berwarna tampaknya akan lebih menarik untuk anak-anak.  
Pada penelitian ini sudah berhasil dibuat kamus compic dengan 102 entri yang 
mewakili huruf A-Z.  
 

2. Rekomendasi 
 Media dan kamus compic bisa menjadi salah satu alternatif dalam 
mengatasi minat baca siswa yang rendah. Oleh karena itu hendaknya para guru 
menggunakan media compic dalam pembelajaran. 
 Dengan adanya penelitian ini guru diharapkan dapat menciptakan media 
baru untuk meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar. 
 Pembuatan kamus compic yang berbentuk sketsa dan berwarna hitam 
putih ini sudah membantu meningkatkan minat membaca anak-anak. Namun 
demikian akan lebih menarik apabila gambar-gambar tersebut berwarna sesuai 
dengan perkembangan anak-anak, karena warna-warni sangat menarik bagi 
mereka.   
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A. Latar Belakang Masalah 
Kemampuan menulis sangat penting dalam dunia pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Kegiatan menulis merupakan wasilah untuk menemukan 
sesuatu. Kita perlu merangsang otak, mendorong siswa untuk banyak membaca, 
melatih berpikir kreatif dan sistematis, serta objektif dalam memecahkan masalah. 
Oleh karena itu, kegiatan menulis perlu ditanamkan dengan terencana kepada siswa 

Pengertian membaca dan menulis bukan sekadar lancar membaca dan dapat 
menulis bahan yang diperoleh dari gurunya. Akan tetapi, mampu membaca berbagai 
aktivitas yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing. Demikian juga 
dengan menulis. Melalui pembelajaran menulis, siswa mampu mengembangkan 
sesuatu yang diperolehnya melalui pikiran yang teratur, sistematis, dan terarah atau 
mampu mengeluarkan pendapat dan pikiran lewat tulisan. 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam kurikulum 2006 meliputi 
empat aspek, yaitu membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Keempat aspek itu, 
pola pembelajarannya harus secara terpadu. Artinya, ketika guru menyajikan materi 
puisi, penerapannya kepada siswa harus melalui empat aspek itu. Keempat aspek 
keterampilan berbahasa itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mana 
yang lebih penting dari keempat aspek tersebut? Jawabannya, keempatnya sama 
penting. Apakah bisa, seorang siswa terampil menulis tanpa membaca atau terampil 
berbicara tanpa membaca dan menyimak? Tentu saja tidak. Dengan demikian, 
keterampilan berbahasa yang satu menunjang keterampilan berbahasa lainnya. 

Tuntutan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di tingkat dasar maupun 
menengah bagi siswa adalah siswa memiliki kemampuan dan keterampilan 
menggunakan bahasa Indonesia untuk berbagai keperluan. Dalam praktiknya, ada hal 
yang kurang diperhatikan oleh guru, yaitu pembelajaran menulis yang bermakna dan 
menyenangkan. Hal ini selaras dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2003 
menyebutkan bahwa  pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Demikian juga halnya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
pembelajaran hendaknya dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa  potensi,   
perkembangan,   dan   kondisi   peserta   didik  diarahkan  untuk  menguasai  
kompetensi  yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus 
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mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan 
untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan. 

Dalam GBPP Bahasa dan Sastra Indonesia, materi pembelajaran menulis di 
SMA mulai kelas X sampai kelas XII lebih kurang berjumlah 42 materi. Mencermati 
materi menulis yang ada dalam GBPP SMA dan pola pembelajaran guru, ada hal-hal 
yang perlu diperbaiki. Dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia, guru hanya 
memenuhi tuntutan kurikulum belum menyentuh isi kurikulum secara hakiki. 
(Hasnum, 2005). Artinya, guru bukan sekedar memperkenalkan materi menulis, tetapi 
bagaimana materi menulis dapat dipahami, dihayati, diterapkan, dan dipraktikkan 
dengan bermakna dan menyenangkan. Menulis bagi seseorang bukanlah hasil 
warisan. Kemampuan menulis diperoleh melalui proses belajar, latihan, usaha, dan 
kerja keras seseorang. Untuk itu, praktik menulis diupayakan dapat diberikan kepada 
siswa semenarik mungkin. 

Minimnya jumlah penulis muda menunjukkan bahwa setelah tamat SMA, 
siswa belum banyak yang mau dan mampu menulis sesuai ukuran mereka. Ini adalah 
sebuah indikasi bahwa pembelajaran menulis belum menyentuh kebutuhan 
pendidikan dan kebutuhan siswa itu sendiri. 

Menghadapi kenyataan tersebut, kita tidak cukup hanya memaparkan 
kelemahan, mengeluhkan kekurangan, tetapi bagaimana mencari penyelesaian 
masalah tersebut. Belajar pada kekurangan dan kelemahan jauh lebih baik dari pada 
mengagungkan keberhasilan. Untuk itu, diperlukan sebuah pola pengembangan bahan 
pembelajaran yang mampu menggugah semangat dan motivasi siswa untuk menulis. 
Spiritual siswa perlu dibangkitkan. Yang akhir-akhir ini dikenal dengan sebutan 
kecerdasan spiritual. 

Kecerdasan spiritual merupakan potensi kemanusiaan yang tertinggi. Menurut 
Capra (1988), umat manusia sedang memasuki masa transisi global besar yang 
menuntut pemberdayaan potensi kemanusiaan yang lebih besar lagi. Tanpa 
pemberdayaan potensi kemanusiaan secara maksimal dikhawatirkan akan terjadi 
krisis global yang serius. Capra (1998 dalam Tafsir, 2006) secara rinci menjelaskan, 
krisis global yaitu suatu krisis yang kompleks dan multi dimensional yang segi-
seginya menyentuh setiap aspek kehidupan, kesehatan, mata pencaharian, kualitas 
lingkungan hidup, hubungan sosial ekonomi, dan politik. Krisis ini merupakan krisis 
dalam dimensi-dimensi intelektual, moral, dan spiritual. Suatu krisis yang belum 
pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Bahaya yang mengancam kehidupan ras 
manusia dan ketidakmampuan kaum intelektual mencari jalan keluar mengatasinya. 
Untuk itu, diperlukan nilai-nilai yang mampu memberdayakan potensi kacakapan 
hidup manusia yang setinggi-tingginya. 

Jarang sekali guru atau dosen menjadikan aspek kecakapan personal siswa 
seperti tanggung jawab, kerjasama dengan teman, pengabdian kepada masyarakat, 
integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, 
keadilan, dan penguasaan diri dijadikan sebagai bagian dari prestasi siswa. Padahal 
konsep kecerdasan otak (intelegensi), seperti NEM (Nilai Ebtanas Murni) dan IPK 
(Indeks Prestasi Siswa) yang tinggi kurang berperan bagi keberhasilan seseorang. 
Hasil penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan spiritual 
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jauh lebih berperan bagi keberhasilan seseorang. Pendidikan yang mengabaikan 
aspek-aspek mental dan spiritual peserta didik, maka hanya akan melahirkan generasi 
muda yang bermental rendah. Inilah salah satu penyebab mengapa Indonesia subur 
dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang membawa bangsa ini pada 
krisis moral, politik, dan ekonomi yang dahsyat pada awal abad ke-21 ini. 

Kondisi demikian menuntut penanaman nilai-nilai spiritual melalui 
pendidikan dan pembelajaran. Dengan penanaman nilai-nilai spiritual, potensi 
kemanusiaan yang tertinggi dapat diberdayakan. Mereka akan hidup sebagai layaknya 
manusia, aktif, kreatif, sadar lingkungan, sadar situasi, sadar akan diri sendiri, sadar 
nilai dan tujuan yang berkulminasi dalam tindakannya yang bertanggung jawab. 
Sebagai manusia ia sadar akan dimensi pertanggungjawabannya yang sekaligus 
menyiratkan dimensi komunikasinya, baik yang horizontal, yang vertical, maupun 
yang mendalam. 

Dengan kecerdasan spiritual, menjadikan kita sadar bahwa kita memiliki 
masalah eksistensial dan membuat kita mampu mengatasinya, atau setidak-tidaknya 
mampu berdamai dengan masalah tersebut. Kecerdasan spiritual juga memberi kita 
suatu rasa yang dalam menyangkut perjuangan hidup. SQ membantu kita menjalani 
hidup pada tingkatan makna yang lebih dalam. 

Agar potensi spiritual siswa dapat diberdayakan, diperlukan suatu proses 
pembelajaran yang mampu membuka kesadaran spiritualitas siswa. Melalui 
pembelajaran bahasa yang bermuatan nilai-nilai spiritual diharapkan mampu 
membuka kesadaran siswa akan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan ini. 

Pengembangan konsep pribadi atau konsep diri dan perasaan-perasaan 
mengenai harga diri dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang 
berkelanjutan. Pembelajar dapat menemukan berbagai kemampuan yang mereka 
miliki, mereka juga merealisasikan bahwa memperoleh beberapa keterampilan 
memerlukan waktu lama. Beberapa buku yang baik dan menarik hati pembelajar 
justru didasarkan pada tema-tema penanggulangan masalah dan pengembangan 
kematangan yang utuh. 

Keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik terdapat dalam 
standar isi mata pelajaran Bahasa Indonesia, terdiri dari empat aspek, yakni 
mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Pada pelaksanaanya keempat 
keterampilan berbahasa tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan antara 
satu dengan yang lainya. Seperti yang dikatakan oleh Tarigan, (1985: 1) bahwa 
keempat keterampilan berbahasa pada dasarnya merupakan satu kesatuan, merupakan 
catur tunggal. 

Khususnya dalam kegiatan menulis, komunikasi yang terjalin ditandai dengan 
sampainya gagasan penulis kepada pembaca secara tepat. Untuk itu dituntut berbagai 
kemampuan diri peserta didik setelah diberikan pengetahuan baik di dalam maupun di 
luar kelas. Kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di antaranya kemampuan 
menguasai gagasan, kemampuan menguasai bentuk karangan, kemampuan 
menggunakan gaya, dan kemampuan menggunakan ejaan dan tanda baca. 
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Penulisan paragraf merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan 
menulis. Hal ini dikarenakan perwujudan dari karangan adalah rangkaian paragraf 
yang saling berhubungan. Paragraf merupakan inti sebuah pikiran dalam karangan. 
Pokok pikiran tersebut dikemas dalam beberapa kalimat yang saling berhubungan 
mulai dari kalimat pengenal, kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. 
Kalimat-kalimat tersebut membentuk satu-kesatuan yang saling berhubungan 
sehingga ide pokok yang disajikan menjadi jelas. 

Kemampuan menulis paragraf harus dikuasai peserta didik agar dapat menulis 
dengan baik dan benar. Untuk mencapai kompetensi tersebut, diperlukan bahan ajar 
yang sesuai. Guru sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran di sekolah, harus 
lebih kreatif dalam menentukan bahan ajar kebahasaan sesuai dengan kondisi 
lingkungan sekolah dan kemampuan pesera didik. Oleh karena itu bahan ajar yang 
disusun harus berada pada konteks peserta didik dengan memperhatikan aspek 
emosional dan spiritual siswa. Pembelajaran yang berbasis kecerdasan spiritual 
merupakan pembelajaran yang menekankan keterkaitan materi dan aktivitas 
pembelajaran dengan nilai-nilai spiritual yang juga menyangkut aspek internal dan 
eksternal siswa. Aspek internal berhubungan dengan emosi, motivasi, tata nilai dan 
ketahanan diri siswa, sedangkan aspek eksternal berhubungan dengan lingkungan 
sosial, budaya, dan geografis tempat peserta didik berada. Guru dapat menghadirkan 
suasana nyata ke dalam kelas. Guru juga dapat mendorong peserta didik untuk 
membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan demikian diharapkan pembelajaran menulis lebih bermakna, 
menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan. 

B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalahnya dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1. Bagaimana model pembelajaran menulis berbasis kecerdasan spiritual diterapkan 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia? 

2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis 
siswa yang dilandasi dengan kecerdasan spiritual yang baik? 

C. Tujuan Penulisan Makalah 
Makalah ini bertujuan untuk menghasilkan konsep pendekatan pembelajaran 

menulis yang mampu membuka dan mengembangkan kecerdasan spiritual anak. 
Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan menulis secara 
komprehensif dan meningkatkan gairah belajar bahasa  karena anak merasa apa yang 
dipelajarinya bermakna bagi kehidupannya. Konsep ini bersifat menyeluruh karena 
berkenaan dengan dasar filosofis, tujuan pembelajaran menulis, peran guru, prosedur 
pembelajaran, dan evaluasi keberhasilannya. 

Secara empiris, tujuan penelitian ini akan dicapai melalui penelaahan dan 
penerapan konsep yang telah didesain dan akan dikembangkan pada Sekolah 
Menengah Atas di Kabupaten Cirebon. Karena itu, penelitian ini lebih dahulu 
diarahkan untuk memperoleh informasi atau data berkenaan dengan hal-hal berikut. 
1. Proses dan hasil penerapan model pembelajaran menulis berbasis kecerdasan  

spiritual dalam pengembangan kemampuan menulis paragraf. 
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2. Proses dan hasil penerapan konsep pengembangan nilai-nilai kecerdasan spiritual 
dalam pembelajaran menulis di Sekolah Menengah Atas  Kabupaten Cirebon. 

3. Penguasaan dan kebutuhan-kebutuhan peningkatan kecerdasan spiritual yang 
ditunjukkan siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia. 

D. Manfaat Penulisan Makalah 
Makalah ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan 

teori maupun praktik pendidikan dan pembelajaran bahasa Indonesia secara khusus.  
1. Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan bidang 
pendidikan dan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya tentang proses 
pembelajaran menulis di SMA. Proses pembelajaran menulis tentu saja cukup 
kompleks meliputi pendekatan, metode, materi atau bahan ajar, teknik, 
strategi, prosedur, model, dan penilaian. Melalui penelitian ini, diharapkan 
mampu menghasilkan ragam  dan model tersendiri dalam pembelajaran 
menulis. 

 2. Praktis 
Hasil akhir penelitian ini yaitu menghasilkan suatu model bahan ajar 

menulis berbasis kecerdasan spiritual. Hasil ini diharapkan dapat memperkaya 
khazanah pendekatan  pembelajaran yang sudah ada dan dapat digunakan 
dalam proses pendidikan dan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 
menulis. Melalui proses pembelajaran menulis yang berbasis kecerdasan 
spiritual diharapkan mampu menjawab sebagian persoalan krisis multidimensi 
yang dihadapi bangsa saat ini. Minimalnya dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan ditemukannya langkah-
langkah pembelajaran menulis yang mampu membuka dan mengembangkan 
kecerdasan spiritual peserta didik diharapkan pembelajaran bahasa memiliki 
makna yang dalam bagi peserta didik. Peserta didik yang memiliki kecerdasan 
spiritual yang baik tentu memiliki pemahaman yang baik tentang makna hidup  
dan akan menjadi generasi penerus yang dibanggakan. 

 
E. Kerangka Pemikiran 

Menulis merupakan kegiatan menumpahkan ide, gagasan, dan perasaan lewat 
tulisan; tentu tidak bisa terlepas dari peran otak. Ia juga sebuah proses perubahan 
makna secara terus-menerus. Untuk dapat menuangkan ide dan gagasan ke dalam 
bentuk tulisan diperlukan keahlian untuk menuangkannya secara tertib dan tertata. 
Ada pun yang bertanggung jawab dalam pengurutan dan keteraturan adalah otak 
belahan kiri. Sementara itu, otak belahan kanan bertugas mengatur imajinasi dan 
kreativitas. Apabila kedua belahan itu dapat bersinergi, otak akan berkembang secara 
seimbang. Menulis juga dapat mempercepat pematangan right hemisfer, dan dapat 
berpengaruh ke left hemisfer karena adanya cross-over dari kanan ke kiri dan 
sebaliknya yang sangat kompleks dari jurus-jurus neuronal di otak. Polarisasi 
keseimbangan otak tersebut adalah kemudahan dalam mengembangkan kecerdasan-
kecerdasan yang lain, seperti kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Selain 
itu, informasi dapat diserap dan diproses dengan lebih efektif.  
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Kecerdasan yang sering diasumsikan sebagai kecerdasan intelektual belaka 
sebenarnya tidak cukup. Kecerdasan yang demikian sama halnya dengan 
mengembangkan satu belahan otak saja, yaitu otak kiri. Padahal, dalam hidupnya, 
manusia tidak hanya membutuhkan kecerdasan secara intelegensi tetapi juga 
kecerdasan secara emosional dan spiritual. Sementara itu, IQ hanya digunakan untuk 
melihat dan membayangkan ruang dan mencari hubungan logis antarperistiwa atau 
kasus. IQ tidak dapat digunakan untuk kreativitas, kemampuan sosialisasi, dan 
kearifan lainnya. Padahal, dalam kegiatan menulis seseorang dapat dengan bebas 
berimajinasi. Imajinasi berarti membiarkan otak mengembara mencari dimensi 
kebenaran alamiah, membayangkan bentuk, ruang, warna, waktu, dan beragam imaji 
lain. Namun, pengembaraan itu tetap dikontrol oleh belahan otak kiri dengan 
melakukan analisis, kritik, dan lain-lain. Oleh karenanya, dengan menulis seseorang 
tidak hanya diajak untuk mengembangkan belahan otak kiri tetapi juga otak belahan 
kanan. Dengan otak belahan kanan manusia diajarkan untuk cerdas secara emosional 
dan spiritual. 

Untuk mengasah kecerdasan spiritual, diperlukan upaya untuk memahami 
segala sesuatu, baik kejadian yang dialami, dibaca, maupun dilihat. Dalam 
pemahaman itulah terjalin suatu hubungan kerjasama otak antara penyusunan imaji 
dan perangkaiannya dalam suatu bentuk komunikasi, yang dalam hal ini adalah 
tulisan. Efek atau suasana perasaan dan emosi baik persepsi, ekspresi, maupun 
kesadaran pengalaman spiritual, secara predominan diperantarai oleh right hemisfer. 
Artinya, hemisfer ini memainkan peran besar dalam perkembangan emosi, yang 
sangat penting bagi perkembangan sifat-sifat manusia yang manusiawi. Kehalusan 
dan kepekaan seseorang untuk dapat ikut merasakan perasaan orang lain, menghayati 
pengalaman kehidupan dengan "perasaan", adalah fungsi otak kanan, sedang 
kemampuan mengerti perasaan orang lain, mengerti pengalaman dengan rasio adalah 
fungsi otak kiri. Kemampuan seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan 
manusiawi dengan orang lain merupakan percampuran antara otak kanan dan kiri. 

Menulis juga merupakan pengejawantahan  kegiatan membaca, baik yang 
berasal dari bacaan, pengalaman  maupun penafsiran. Kemampuan menulis yang 
tidak diimbangi dengan kemampuan membaca bagaikan sayur tanpa garam. Agar 
dapat melakukan analisis yang tajam, bukti dan data yang akurat dan terpercaya, 
seorang penulis dituntun untuk mampu membaca semua fenomena yang ada.  

Dalam mengukur kemampuan berbahasa, refleksi merupakan kemampuan 
metabahasa yang menjadi indikator kecerdasan. Seseorang yang telah memiliki 
budaya menulis tidak saja dapat dipastikan cerdas secara linguistis tetapi juga cerdas 
secara intelektual, sebab ia membuktikan tidak saja mampu berbahasa tetapi juga 
mampu mengemukakan data, fakta, serta analisisnya dalam bentuk tulisan. 

Budaya baca-tulis yang kuat ternyata dapat mempercepat proses terciptanya 
komunitas terdidik dengan kesempatan belajar yang tak terbatas, mempercepat 
penjalaran dan pembiakan pengetahuan serta mendorong terciptanya ruang-ruang 
kreativitas baru bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan hidup sehingga 
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terbentuk manusia-manusia yang cerdas hanya dengan melalui pengembangan budaya 
baca-tulis. Telaah lebih jauh memperlihatkan bahwa anak yang biasa atau gemar 
membaca  terbukti jauh lebih pandai, serta memiliki IQ dan EQ yang lebih tinggi 
daripada anak yang kurang banyak membaca. Anak yang senang membaca 
mempunyai penalaran dan tingkat kecerdasan yang jauh di atas rata-rata kelas, dan 
tingkat emosionalnya sangat seimbang. Bahkan dalam melakukan ”problem solving” 
rata-rata lebih logis pemikirannya, disertai dengan bahasa yang runtut dan santun. 

Menulis sebagai salah satu bentuk komunikasi afektif dapat memberikan 
pengalaman emosional dan spiritual. Emosi, yang merupakan suatu pengalaman 
subjektif, dimiliki oleh setiap manusia. Kemampuan merasakan, menghayati, dan 
mengevaluasi makna dari interaksi dengan lingkungan, ternyata dapat dirangsang dan 
dioptimalkan melalui proses menulis sejak dini. Pemahaman terhadap nilai dan 
makna yang digali pada tahap pengenalan prinsip tingkah laku sebelum kegiatan 
menulis dilakukan, akan dapat membuka kesadaran spiritual siswa tentang makna 
menulis secara mendalam. Dengan demikian, melalui kegiatan menulis seperti 
digambarkan di atas, seseorang akan menjadi cerdas, baik cerdas emosional maupun 
spiritual. 

F. Kajian Teori 

Kurang lebih lima belas tahun yang lalu Howard Gardner, seorang psikolog 
sekaligus peneliti Barat, telah menemukan sebuah teori tentang Multiple Intelegence 
(kecerdasan ganda), yang mengatakan bahwa dalam diri manusia terdapat banyak 
potensi yang belum dikembangkan.  

Dalam penemuannya, setidaknya ada tujuh kecerdasan yang patut 
diperhitungkan secara sungguh-sungguh sebagai sebuah kecerdasan juga. Tujuh 
kecerdasan itu di antaranya: kecerdasan linguistik¸ logis-matematis, spasial, musikal, 
kinestetik, jasmani, antarpribadi, dan intrapribadi.  

Jika diamati penelitian Gardner tersebut dan ditambah dengan membaca buku 
Thomas Armstrong—pengembang teori Gardner—ternyata aktivitas menulis bisa 
dimasukan pada dua kecerdasan yaitu, kecerdasan linguistik (Word Smart) dan 
kecerdasan intrapribadi (self smart). Kedua kecerdasan tersebut sama-sama 
menggunakan alat ‘aktivitas menulis’. Untuk meningkatkan kedua kecerdasan 
tersebut, setidaknya ‘aktivitas menulis’ ikut andil dalam peningkatan kedua 
kecerdasan itu. 

Untuk membedah masalah ini digunakan sebagian besar buku karangan 
Thomas Armstrong yang berjudul 7 Kinds of Smart yang telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Gramedia. Ia adalah pengajar dan 
peneliti mengenai pendidikan di California. Kecerdasan linguistik bertumpu pada 
kemampuannya dalam berbicara dan menulis. Menurut Armstrong, orang yang 
mempunyai bakat di bidang ini akan peka dan tajam terhadap bunyi atau fonologi 
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bahasa. Mereka sering menggunakan permainan kata-kata, rima, tongue twister, 
aliterasi, onomatope, dan lain-lain.  

Mereka juga mahir memanipulasi sintaksis (struktur atau susunan kalimat), 
juga kepekaannya terhadap bahasa melalui semantik (pemahaman tentang makna). 
Kemampuan tersebut mereka gunakan dalam berbicara (berkomunikasi dan pidato) 
maupun menulis.  

Ia pun memberi contoh dengan Marcel Proust, Robert Lowell, dan William 
Safier. Proust mampu merangkai anak kalimat menjadi kalimat satu paragraf untuk 
menciptakan dampak yang menakjubkan. Penyair Robert Lowell menjadi masyhur 
karena mampu mengambil kata apa pun yang dibahas dalam kuliah penulisan puisi di 
Harvard, kemudian membahas penggunaan kata itu dalam berbagai cara sepanjang 
sejarah kesusastraan Inggris.  

Demikian pula William Safier, yang menulis sebuah kolom mingguan di The 
New York Times, telah memilih karir memeriksa neologisme pembentukan kata baru 
dan nuansa makna yang subtil dalam bahasa Inggris yang terus menerus berkembang. 

Sedangkan kecerdasan intrapribadi (self smart) bertumpu pada 
kemampuannya mengelola diri, menganggap diri adalah sebagai konsep hidupnya. 
Diri sejati, bagi mereka kata Armstrong, merupakan sumber kreativitas batin, 
fasilitas, spontanitas, dan kesejahteraan emosi seseorang. Menurut psikiater James 
Masterson, penulis buku The Search for the Real Self, diri sejati mempunyai sejumlah 
komponen, yaitu:  
1. kemampuan untuk mengalami berbagai perasaan secara mendalam dengan gairah, 
semangat, dan spontanitas  
2. kemampuan bersikap tegas  
3. pengakuan terhadap harga diri  
4. kemampuan untuk meredakan perasaan sakit pada diri sendiri  
5. mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan niat dalam 
pekerjaan maupun relasi 
6. kemampuan untuk berkreasi dan berhubungan secara dekat  
7. kemampuan untuk menyendiri  

Thomas Armstrong menerangkan bahwa Masterson telah menunjukkan 
tentang diri sejati yang mampu bertahan menghadapi waktu dan ruang. “Entah di atas 
atau di bawah, dalam suasana hati yang baik atau buruk, menerima kegagalan atau 
hidup dengan keberhasilan, seseorang dengan diri sejati mempunyai inti batin yang 
tetap sama bahkan sewaktu dia tumbuh dan berkembang.”  

Ahli psikologi juga mengatakan bahwa diri tak lebih dari suatu peta mental 
yang amat rumit atau sebuah sistem skema yang memungkinkan kita mengorganisasi 
informasi tentang dunia secara lebih efisien. William James merangkum gagasan 
tentang diri. Ia mengatakan: ”Seringkali saya berpikir bahwa cara terbaik untuk 
merumuskan watak seseorang adalah dengan mencari sikap moral atau mental 
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tertentu, bila menyangkut dirinya, dia dapat mengenal dirinya secara paling 
mendalam, sangat aktif, dan sangat hidup. Pada saat itu, muncul suara dari dalam 
batin yang berkata:’inilah Saya yang sejati’”. 

Masih dalam buku 7 Kinds of Smart, Howard Gardner menganggap seseorang 
yang mempunyai kecerdasan intrapribadi yang kuat dapat memilah-milah berbagai 
emosi batin, kemudian memberinya nama, mengungkapkannya dalam bentuk simbol, 
lalu memanfaatkan emosi itu sebagai sarana untuk memahami dan membimbing 
perilaku diri.  

Orang semacam ini mencakup ahli terapi, tetua masyarakat, dan penulis. 
Marcel Proust, misalnya, ketika dewasa menghabiskan sebagian besar hidupnya 
dengan tiduran di ranjang sambil merenungkan kembali kehidupannya dengan detail 
yang menakjubkan. Hasil permenungannya merupakan salah satu karya sastra 
terbesar dalam peradaban dunia Barat, yakni novel Remembrance of Things Past. 

Kalau diperhatikan dengan saksama, kecerdasan intrapribadi seperti yang 
dikemukakan di atas hampir sama dengan kecerdasan emosional dan spiritual 
menurut teori goleman. 

Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, 
melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang 
ditimbulkannya serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang 
menekan. 
c. Memotivasi Diri Sendiri 
Presatasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti 
memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan 

Goleman mengutip Salovey (2002:58-59) menempatkan 
menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan 
emosional yang dicetuskannya dan memperluas kemapuan tersebut menjadi lima 
kemampuan utama, yaitu : 
a. Mengenali Emosi Diri 
Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan 
sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan 
emosional, para ahli psikologi menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni 
kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Menurut Mayer (Goleman, 2002 : 64) 
kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana 
hati, bila kurang waspada maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan 
dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi, 
namun merupakan salah satu prasyarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga 
individu mudah menguasai emosi. 
b. Mengelola Emosi 
Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar 
dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri 
individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci 
menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan, yang meningkat dengan intensitas 
terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita (Goleman, 2002 : 77-78). 
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dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusianisme, 
gairah, optimis dan keyakinan diri. 
d. Mengenali Emosi Orang Lain 
Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Menurut 
Goleman (2002 :57) kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli, 
menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan 
empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang 
mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu 
menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih 
mampu untuk mendengarkan orang lain. 

Rosenthal dalam penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu 
membaca perasaan dan isyarat non verbal lebih mampu menyesuaikan diri secara 
emosional, lebih populer, lebih mudah beraul, dan lebih peka (Goleman, 2002 : 136). 
Nowicki, ahli psikologi menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak mampu membaca 
atau mengungkapkan emosi dengan baik akan terus menerus merasa frustasi 
(Goleman, 2002 : 172). Seseorang yang mampu membaca emosi orang lain juga 
memiliki kesadaran diri yang tinggi. Semakin mampu terbuka pada emosinya sendiri, 
mampu mengenal dan mengakui emosinya sendiri, maka orang tersebut mempunyai 
kemampuan untuk membaca perasaan orang lain. 
e. Membina Hubungan 
Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang 
menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antarpribadi (Goleman, 2002 
: 59). Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam 
keberhasilan membina hubungan. Individu sulit untuk mendapatkan apa yang 
diinginkannya dan sulit juga memahami keinginan serta kemauan orang lain. 
Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan sukses 
dalam bidang apapun. Orang berhasil dalam pergaulan karena mampu berkomunikasi 
dengan lancar pada orang lain. Orang-orang ini populer dalam lingkungannya dan 
menjadi teman yang menyenangkan karena kemampuannya berkomunikasi 
(Goleman, 2002 :59). Ramah tamah, baik hati, hormat dan disukai orang lain dapat 
dijadikan petunjuk positif bagaimana siswa mampu membina hubungan dengan orang 
lain. Sejauhmana kepribadian siswa berkembang dilihat dari banyaknya hubungan 
interpersonal yang dilakukannya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengambil komponen-komponen 
utama dan prinsip-prinsip dasar dari kecerdasan spiritual sebagai faktor untuk 
mengembangkan kemampuan menulis siswa. Aktivitas menulis yang didasari oleh 
kesadaran spiritual, membuat siswa mampu memaknai kegiatan menulis secara 
mendalam. Akhirnya mereka berkeyakinan bahwa menulis merupakan kebutuhan 
utama dalam hidupnya sebagai upaya pengembangan diri ke arah yang lebih baik 
untuk mencapai  kecerdasan pribadi yang maksimal. 
Selanjutnya apa yang menjadi ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual ? 
Masih menurut Goleman, ia menguraikan ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan 
spiritual adalah sebagai berikut. 
- Tidak merasa bersalah secara berlebihan. 
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- Tidak mudah marah. 
- Tidak dengki, tidak irihati, tidakbenci dan tidak dendam kepada orang lain. 
- Tidak menyombongkan diri. 
- Tidak minder. 
- Tidak mencemaskan akan sesuatu. 
- Mampu memahami diri orang lain secara benar. 
- Memiliki jati diri. 
- Berkepribadian dewasa mental. 
- Tidak mudah frustasi. 
- Memiliki pandangan dan pedoman hidup yang jelas berdasarkan kitab suci 
agamanya. Disini sangat kelihatan bahwa apa yang menjadi karakteristik kecerdasan 
emosional seseorang tak lepas dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Jika 
diperhatikan dengan saksama, karakteristik di atas sangat identik dengan karakteristik 
kecerdasan spiritual yang dikemukakan oleh Danah Zohar            Zohar dan Marshall 
memberikan gambaran bagaimana tanda-tanda orang yang memiliki SQ tinggi, yaitu : 

a. Kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif) 
b. Tingkat kesadaran yang tinggi  
c. Kemampuan menghadapi dan memanfaatkan penderitaan 
d. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa takut 
e. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai 
f. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu 
g. Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal 

(berpandangan holistik) 
h. Kecenderungan nyata untuk bertanya: “mengapa?” atau “bagaimana 

jika?” untuk mencari jawaban yang mendasar 
i. Pemimpin yang penuh pengabdian dan bertanggungjawab. 

G. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri  Kota Bandung. 

Sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji dan tujuan penelitian yang ingin 
dicapai, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan rancangan 
Research and Development. Rancangan ini digunakan dengan pertimbangan bahwa 
proses pengembangan model pembelajaran menulis berbasis kecerdasan spiritual 
akan dimulai dari eksplorasi yang bersifat umum dan mendalam kemudian berlanjut 
dengan aktivitas pengumpulan dan analisis data yang lebih spesifik dan terarah 
kepada fokus penelitian yang dikaji, serta diakhiri dengan wujud model bahan 
pembelajaran menulis berbasis kecerdasan emosional dan spiritual. 

Pada tahap awal, peneliti menelaah realitas penguasaan keterampilan menulis 
siswa SMA. Pada tahap kedua, bertolak dari realitas penguasaan keterampilan 
menulis siswa, peneliti menelaah dinamika dan nuansa pembelajaran keterampilan 
menulis di kelas. Pada tahap ketiga, peneliti melakukan penelaahan konsep-konsep 
kecerdasan emosional dan nilai-nilai spiritual terhadap bahan pembelajaran menulis. 
Pada tahap keempat, peneliti mengembangkan model bahan pembelajaran menulis 
berbasis kecerdasan emosional dan spiritual. Pada tahap terakhir peneliti 
merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan 
umumnya dan pembelajaran bahasa khususnya untuk melakukan diseminasi model 
bahan pembelajaran menulis berbasis kecerdasan emosional dan spiritual. 
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Berkaitan dengan tahapan dan rancangan penelitian, maka alur penelitian dan 
pengembangan model bahan pembelajaran menulis berbasis kecerdasan emosional 
dan spiritual tergambar melalui bagan berikut. 
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PUISI FOLKLOR SEBAGAI SEBUAH ALTERNATIF 
DALAM PEMBELAJARAN KESASTRAAN  

Fithry Fathiyyaturrizqy* 
Penulis adalah Dosen Luar Biasa Universitas Terbuka. 

Penulis dapat dihubungi pada nomor HP 085295900836 email: vy_three@ymail.com 
 
1. Pendahuluan 
       Sastra digunakan dalam berbagai pengertian, seperti  tulisan, buku, kultur, 
dan seni. Sastra sebagai seni  merupakan kegiatan kreatif manusia yang 
dijelmakan dalam medium bahasa (Rusyana, 1987). Kegiatan kreativitas manusia 
dalam seni sastra tersebut merupakan hasil proses pengamatan, tanggapan, fantasi, 
perasaan, pikiran, dan kehendak yang bersatu padu, yang diwujudkan dengan 
menggunakan bahasa.  
       Hasil seni sastra bisa berbentuk puisi, prosa, maupun drama. Bahasa yang 
digunakan dalam sastra bersifat konotatif, ambigu atau mengandung arti rangkap, 
dan mengandung hal-hal yang bertalian dengan peristiwa kenangan dan asosiasi. 
Bahasa sastra  haruslah mengandung ekspresi, nada, dan sikap pengarang. Bahasa 
yang digunakan dalam sastra tidak hanya digunakan sebagai alat, tetapi juga 
tujuan, sehingga irama dan bunyi yang terdapat di dalamnya sangat diperhatikan.  
       Sastra sebagai seni. Sebagai suatu seni, sastra tidak hanya untuk dinikmati 
penikmatnya, tetapi juga harus dapat diaplikasikan dalam kultur kehidupan. Sastra 
tidak hanya untuk dibaca atau dibacakan, didengarkan, ditonton, atau diragakan 
dengan maksud untuk dihayati, tetapi juga dipahami dan dilaksanakan dalam 
realitas keseharian. 
    Untuk memperoleh kenikmatan dalam bersastra diperlukan pemahaman 
terhadap sastra itu sendiri. Untuk memahami sastra, maka sastra harus dipelajari. 
Sastra harus dipelajari strukturnya, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, dan 
hubungan antarunsur sastra tersebut. 
       Sastra sebgai seni dalam realitasnya ternyata diajarkan pada siswa Sekolah 
Dasar  sampai Sekolah Menengah Atas. Metode atau teknik yang digunakan guru 
untuk menyampaikan sastra pun berbeda-beda. Walaupun demikian tujuan 
pengajaran sastra tetap sama yaitu, diharapkan siswa mampu mengapresiasi nilai-
nilai yang terkandung dalam sastra, yaitu pengenalan dan pemahaman yang tepat 
terhadap nilai sastra, dan kegairahan pada sastra serta kenikmatan yang timbul 
sebagai akibat dari semua itu.  
      Seorang guru sastra un harus mampu memilih bahan atau materi yang 
cocok diajarkan kepada siswanya dan memiliki dampak positif bagi siswanya, 
sehingga pengajaran kesusastraan di sekolah menjadi suatu pembelajaran yang 
bermakna. Menurut Situmorang (1983: 32), menyatakan bahwa  untuk mencapai 
belajar yang bermakna haruslah memahami hala-hal sebagai berikut. 
1) Hasil belajar itu ada maknanya bagi anak didik/ siswa 
2) Hasil belajar itu harus bersifat eksplorasi dan discoveri 
3) Hasil belajar harus merupakan pemahaman 
4) Hasilnya harus transferable (dapat dialihkan/dipindahkan)  
       Menurut Declory dalam Jumhur dan Danasaputro (1986), menyatakan 
bahwa bahwa di sekolah harus diajarkan pokok-pokok yang berada di pusat minat 
siswa-siswanya. Pusat minat itu adalah keseluruhan bahan pengajaran yang luas, 
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yang diambil dari kehidupan lingkungan siswa dan dibawa ke sekolah. 
Berlangsungnya pusat minat yaitu dengan cara pengamatan atau observasi berupa  
mengumpulkan dan memperoleh pengalaman sebanyak-banyaknya dengan cara 
melihat, mendengarkan, meraba, menyelidiki apa yang telah dibawa oleh siswa 
dari lingkungannya). 
       Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menunjukkan bahwa di lingkungan 
siswa terdapat bahan yang menarik untuk diteliti, khususnya yang berkaitan 
dengan masalah kultur masyarakat sekelilingnya, dalam hal ini terbatas pada jenis 
sastra puisi  dan tidak sedikit jumlahnya. 
       Puisi adalah bentuk karya sastra tertua dibandingkan dengan prosa dan 
drama. Ciri yang sangat jelas dari sebuah puisi adalah adanya pemilihan kata dan 
pemadatan bahasa. Penyair memilih kata-kata yang paling indah dan paling tepat 
mewakili maksud yang ingin disampaikannya kepada para penikmat sastra. Dan 
puisi ini merupakan salah satu bahan yang  diajarkan dalam pelajaran 
kesusastraan. 
      Di tengah kebudayaan manusia, puisi merupakan ucapan-ucapan yang 
seringkali tampak sebagai gambaran cita atau ide tentang peradaban manusia. 
Bertolak dari itu, kita akan menemukan ceritera rakyat (FOLKLOR) dalam bentuk 
puisi. Bentuk sastra tradisional  ini sangat disukai oleh orang-orang tua kita. 
Mereka yang dilahirkan pada zaman penjajahan sangat mengetahui puisi jenis ini 
karena merupakan ceritera rakyat yang sangat populer pada masa itu. Jenis puisi 
ini seringkali dijadikan sebuah permainan dengan cara didendangkan, sehingga 
akhirnya tidak diketahui lagi nama pengarangnya. 
      Dengan puisi folklor ini, mereka bersenda gurau, bersindir-sindiran, bersuka 
ria. Hal tersebut sesuai dengan sifat manusia yang disebut homo ludens atau 
manusia yang suka bermain. Bahkan Teeuw menyebut manusia sebagai homo 
fabulans atau makhluk bercerita atau bersastra.  
 
2. Permasalahan  
       Puisi-puisi tradisional seperti yang penulis paparkan di atas, sekarang 
jarang sekali terdengar oleh telinga kita. Puisi-puisi tradisional tersebut semakin 
tersisih dengan hadirnya lagu-lagu rekaman melalui kaset, CD, tape atau radio, 
bahkan dengan hadirnya jenis-jenis mainan yang lebih modern yang sudah siap 
dikonsumsi seorang anak. 
       Berdasarkan hal tersebut, bisakah seorang guru bahasa dan sastra 
Indonesia menggali kembali kebudayaan tradisional, dalam hal ini karya sastra 
tradisional jenis puisi folklor  dan menjadikannya sebagai salah satu alternatif 
bahan pengajaran sastra Indonesia ? 
 
3. Pembahasan Masalah 
      Puisi adalah jenis sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan cermat 
sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan suatu pengalaman yang 
membangkitkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna khusus. 
Mulyana dalam Waluyo (1991:23) menyatakan bahwa puisi merupakan bentuk 
kesusastraan yang menggunakan pengulangan suara sebagai ciri khasnya. 
Pengulangan kata itu akan menghasilkan rima, ritma, dan musikalitas yang baik 
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apabila digunakan dengan baik.  Untuk memahami sebuah puisi maka puisi harus 
dipelajari, ditelaah atau dikaji, dan diinterpretasikan sesuai dengan kemampuan 
penikmat atau pengkajinya. 
       Mengajarkan sebuah puisi berarti mengungkapkan suatu dunia kehidupan 
dengan medium bahasa yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan 
norma-norma estetis puisi. (Situmorang, 1983:26). Untuk mencapai estetis puisi 
diperlukan kemahiran atau kecakapan menggunakan unsur-unsur puisi sehingga 
merupakan paduan yang harmonis. 
       Puisi dibangun oleh unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur pembentuk 
itu  ada yang disebut unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin itu adalah isi atau 
tema, sedangkan unsur fisik adalah bahasa atau struktur. Unsur batin dan unsur 
fisik itu bersatu padu menyatu menjadi sebuah puisi. Unsur-unsur tersebut bersifat 
padu karena tidak dapat dipisahkan tanpa mengaitkan unsur yang lainnya, unsur-
unsur itu bersifat fungsional dalam kesatuannya dan fungsional terhadap unsur 
lainnya. 
        Richard dalam Waluyo (1991) menyebut istilah unsur batin dengan 
hakikat puisi, sedangkan unsur fisik adalah metode puisi. Hakikat adalah unsur 
hakiki yang menjiwai puisi, yang terdiri atas tema, nada, perasaan dan amanat. 
Metode puisi terdiri atas diksi, pengimajian, kata konkret, majas, rima dan ritma, 
serta tifografi 
       Pengajaran puisi hanyalah merupakan bagian dari pengajaran 
kesusastraan. Kesusastraan atau seni sastra merupakan sebagian kecil dari 
kesenian, sedangkan kesenian merupakan bagian dari kebudayaan. Kalau seorang 
guru mengajarkan puisi, berarti ia memasuki daerah kesenian, dan unsur utama 
dalam kesenian adalah estetika (keindahan). 
       Salah satu tujuan pengajaran kesusastraan adalah menanamkan apresiasi 
seni pada anak didik. Verkuyl dalam Situmorang (1983::27) menyatakan bahwa 
“Seni adalah perkara rakyat, kepunyaan masyarakat. Oleh karena itu sudah 
menjadi tugas pendidikan dan pengajaran untuk memperkembangkan dria seni 
pada setiap anak dan untuk mendorong anak-anak yang berbakat estetis kepada 
pernyataan estetis sebab masyarakat itu tidak hanya memerlukan nasi, melainkan 
juga keindahan. Seni bukanlah luxe atau kemewahan , tetapi suatu keperluan 
hidup”. Dengan demikian, salah satu piranti yang penting dalam memupuk dan 
mengembangkan apresiasi seni pada anak didik ialah dengan pengajaran puisi 
secara intensif termasuk foklor.  
       Puisi folklor adalah sejumlah puisi tradisional daerah yang ada di 
masyarakat Indonesia dan sekarang keberadaannya hampir dilupakan dan 
dimusnahkan karena sudah jarang dipergunakan lagi oleh masyarakat kita. 
       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 319), Foklor  adalah adat 
istiadat tradisional dan ceritera rakyat yang diwariskan secara turun temurun, 
tetapi tidak dibukukan, sedangkan folklor lisan adalah folklor yang diciptakan, 
disebarluaskan, dan diwariskan dalam bentuk lisan (bahasa rakyat, teka-teki, puisi 
rakyat, ceritera prosa rakyat, dan nyanyian rakyat) . 
      Setiap daerah memiliki puisi-puisi tradisional ini, tetapi agaknya susunan 
kata atau fonem-fonemnya sudah tidak diketahui keasliannya dan sulit untuk 
dibuktikan karena tidak dibukukan. Misalnya, di Kabupaten Klaten (Jawa 
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Tengah), ada puisi tradisional yang sangat dihafal oleh anak-anak desaadalah 
sebagai berikut. 
 Lir ilir, lir ilir 
 Tandure wong sumilir 
 Tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar 
 Cah angon, cah angon 
 Penekna blimbing kuwi 
 Lunyu-lunyu sun penekna, kanggo mbasuh dodot ira 
 
 Dodot ira, dodot ira 
 Kumitir bedhaning pinggir 
 Domana jlumatana kanggo seba mengko sore 
 Mumpung gedhe rembulane 
 Mumpung jembar kalangane 
 Sun suraka surak hore! 
      Puisi tersebut sering dimainkan pada saat bulan purnama oleh beberapa 
anak. Mereka pada umumnya sudah tidak tahu maknanya. Sebagian orang  ada 
yang menafsirkan tembang di atas  sebagai berikut. Sudah saatnya orang (Islam) 
bangun dari kelelapan malam dan bersemangat segar (ijo royo) kalau bisa 
seperti pengantin baru (penganten anyar) untuk segera menjalankan shalat lima 
waktu (blimbing) meskipun sulit, licin (lunyu). Dengan shalat, kita bisa 
menghadap Tuhan. Hal ini harus disadari mumpung anak atau siswa masih tinggi 
cita-citanya (gedhe rembulane) dan masih panjang langkahnya (jembar 
kalangane). 
       Teeuw (1983) mengatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk bercerita 
atau bersastra. Contohnya, seorang ibu dari suku Jawa ketika menimang bayinya 
dan memainkan rsyair sederhana, seperti berikut. 

Keplok ame-ame 
 Walang kupu-kupu 
 Awan maem roti 
 Bengi mimi susu 
 
       Seorang ibu dari daerah Sunda pun pandai bersyair dan berlagu ketika 
menimang bayinya dengan  syair sebagai berikut. 
 Neleng neng gung, neleng neng gung 
 Geura gede geura jangkung 
 Geura makayakeun indung 
 Ameh engke teu kaduhung 
 

Puisi-puisi tradisional yang sangat dihafal oleh anak-anak dan 
didendangkan ketika mereka sedang bermain-main, misalnya : 
     (1) Ucang-ucang angge 
 Mulung muncang saparangge 

Digogog ku anjing gede 
 Anjing gede nu Ki Lebe 
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 Ari gog, gog cungungung… 
 
       Makna puisi tersebut dapat  ditafsirkan bahwa ketika seseorang 
menginginkan sesuatu milik orang lain dan mengambilnya (mulung muncang 
saparangge), maka jika diketahui pemiliknya ia akan dihukum atau dikejar-kejar 
perasaan bersalah (digogog ku anjing gede, nu Ki Lebe). 

(2) oray-orayan luar leor mapay sawah 
montong ka sawah parena sumedeng beukah 
mending ge teuleum di leuwi loba nu mandi 
saha anu mandi, anu mandina pandeuri. 

 
Makna  puisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa.“Jangan bermain-main di 

sawah, karena akan mengganggu padi yang sedang mekar. Daripada bermain di 
sawah, lebih baik bermain di kali (mandi)”. 

(3) Cing ciripit 
Tulang bajing kacapit 

 Kacapit ku bulu pare 
 Bulu pare ketan hideung 
 Ketan hideung memencosna 

 
Makna puisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa jangan suka meremehkan 

sesuatu yang dianggap kecil, karena bisa jadi yang kecil itu akan membahayakan 
atau membawa suatu musibah baginya. 

(4) ayang-ayang gung 
gung goongna rame 
menak Ki Mastanu, nu jadi wadana 
naha maneh kitu, tukang olo-olo 
loba anu giruk, ruket jeung kumpeni 
niat naek pangkat, katon kagorengan 
ngantos kanjeng dalem, lempa lempi lempong 
ngadu pipi jeung nu ompong 
 
Makna puisi di atas adalah sebuah sindiran yang ditujukan untuk orang 

yang menginginkan kekayaan atau pangkat dengan cara bergabung dengan 
Kompeni (Belanda) yang pada waktu itu sedang menjajah negara Indonesia, jadi 
dengan demikian ia  menghianati bangsa dan negara Indonesia 
       Puisi-puisi tersebut di atas pada zaman dahulu sering sekali didendangkan 
oleh anak-anak ketika bermain. Walaupun tidak memahami maknanya, anak-anak 
akan senang mendendangkannya dan akan merasa puas hatinya.  
       Mencoba dan mengenalkan kembali puisi-puisi tersebut kepada anak-anak 
kita melalui pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah , maka artinya kita 
pun sudah berusaha melestarikan budaya bangsa yang memiliki nilai positif dan 
mendidik mereka dengan secara tidak langsung, juga mengasah perasaan dan 
kepekaan mereka terhadap suatu masalah. 
       Tidak semua puisi tradisional dapat dibahasa-Indonesiakan, karena banyak 
diksi yang digunakan dalam puisi tersebut  sekarang sudah tidak digunakan lagi 
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dan sulit untuk dicari maknanya. Akan tetapi, hal tersebut tidak perlu menjadi 
masalah dalam kesusastraan, karena bahasa dalam kesusastraan seringkali 
menyimpang dari bahasa yang sudah kita miliki. Di sinilah tugas pembaca, guru 
dan atau siswa harus mampu merebut makna dari sebuah karya sastra. Apabila 
tahap ini bisa tercapai, maka siswa akan mendapatkan kepuasan batin, karena 
dapat menarik nilai didaktis yang tersirat didalamnya. 
       Pemunculan kembali puisi foklor berdampak pada nilai didaktis, anak-
anak pun akan menyukai nilai estetis yang terkandung dalam puisi-puisi tersebut. 
Nilai-nilai estetis akan diperoleh dari persamaan-persamaan bunyi (rima) dan 
iramanya. Misalnya dalam puisi lir ilir dan cing ciripit  terdapat perulangan-
perulangan kata, yang menyebabkan terjadinya irama pada puisi tersebut. 
Demikian pula pada puisi ucang-ucang angge yang memiliki rima akhir vokal /e/ 
menimbulkan irama yang manis untuk didendangkan. 
       Jika kita perhatikan dan kita bandingkan puisi-puisi tradisional tersebut 
dengan puisi-puisi kontemporer jenis mbeling, maka akan terlihat persamaannya. 
Puisi mbeling adalah jenis puisi yang bermain-main dengan diksi, tetapi 
mengandung makna yang kadang-kadang berupa kritikan untuk seseorang. Ciri-
ciri tersebut pun ada pada puisi-puisi tradisional yang sudah kita bicarakan  di 
atas. 
       Contoh puisi mbeling adalah “Sajak Dolanan Anak-anak” karya 
Yudhistira. 
Sebuah boneka,namanya Poppy,punya Nancy 
Sebuah senapan, harganya mahal, punya Bobby 
Sebuah mobil sedan, merknya Mercy, punya Tonny 
Sebuah truk sampah, sopirnya mati, ditembak polisi. 
 

Contoh lain puisi mbeling adalah “Girisa”  karya Sides Sudyarto. 
 Ya maraja jaramaya 
 Ya marani niramaya 
 Ya silapa palasiya 
 Ya mirodo rodomiya 
 Ya midosa sadomiya 
 Ya dayuda dayudaya 
 Ya siyasa cayasia 
 Ya sihama mahasiya 
 
       Puisi “Girisa” di atas diciptakan berlandaskan tembang Jawa yang 
bernama Girisa yakni sebuah tembang “Gedhe”  sebagai salah satu jenis tembang 
disamping tembang macapat dan tembang tengahan. Permainan bunyi dan 
pembalikan kata  nampak begitu manis. Kata-kata yang tidak bermakna diberinya 
makna melalui pembalikan bunyi atau suku kata pada setiap baris. 
       Sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia yang harus terampil mencari 
bahan pengajaran yang menarik dan bermanfaat bagi siswa, puisi tradisional 
folklor ini kiranya pantas disuguhkan dalam proses belajar mengajar kesusastraan. 
Metode atau teknik mengajar pun bisa dipilih, misalnya dengan memberikan tugas 
kepada siswa untuk mencari jenis-jenis puisi folklor yang ada di daerah tempat 
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tinggalnya dengan cara bertanya kepada orang tuanya atau orang lain yang 
dianggap mengetahui hal itu. Hal ini juga akan melatih siswa untuk 
berkomunikasi  dengan orang lain, artinya berlatih terampil berbicara. Atau 
mungkin juga dengan cara mencari sumber lewat bahan bacaan/ studi pustaka, 
maka ia pun berlatih terampil membaca. Kegiatan semacam ini akan merangsang 
siswa untuk lebih kreatif dalam belajar daripada hanya sekedar mendengarkan dan 
mencatat apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. 
 
4. Penutup 
       Puisi adalah bagian dari sastra dan sastra merupakan bagian dari seni. 
Artinya dengan membaca atau mempelajari puisi diharapkan akan mendapatkan 
sebuah makna dan nilai estetika darinya. Untuk mendapatkan makna dan nilai 
estetika dari sebuah puisi, maka puisi harus dipelajari, ditelaah, dan dikaji. Salah 
satu caranya adalah dengan mempelajari puisi sebagai salah satu sub pokok dalam 
pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah. 
       Puisi folklor adalah salah satu jenis puisi lama yang biasa didendangkan 
oleh anak-anak zaman dahulu ketika sedang bermain. Puisi tersebut merupakan 
warisan dari kakek nenek kita, oleh karena itu puisi tersebut harus kita lestarikan. 
       Salah satu cara untuk melestarikannya adalah dengan menjadikan puisi 
tersebut atau memasukkan puisi tersebut sebagai salah satu sub pokok pelajaran 
sastra pada pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 
       Manfaat yang bisa kita petik dan kita pelajari dari jenis-jenis puisi tersebut 
adalah selain melestarikannya, kita pun bisa menikmatinya sebagai sebuah hasil 
karya seni serta mengambil makna  atau nilai didaktis yang terkandung di 
dalamnya.  
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Abstrak 
 

According to Notonagoro (1975: 53), man in ‘ontologis’ has things which is absolute, that is 
consisted of natural formation, spiritual and corporeal, natural of man is as individual creature and social 
creature, and natural position of man as independent person creature and as God creature. Ability of student 
balances its passed strategy self-regulated learning (SRL) and at the same time cooperative learning (CL) 
will determine study effectiveness of PKn in developing civic competencies. With SRL student will be able 
to develop as self-supporting citizen, believes in self ability, and has freedom to creation and having 
masterpiece as according to self ability, and ability of self evaluation. While passing CL student will learn 
develops the ability as citizen capable to esteem difference, cooperation, and has strong commitment in 
reaching purpose of together. 
 
Keyword: self-regulated learning, cooperative learning, civic interest, individual creature, social creature. 
 
 

Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang Sisdiknas,  yakni  pada  pasal  37  menggariskan  
program  kurikuler  pendidikan kewarganegaraan   sebagai   muatan   wajib   kurikulum   pendidikan   
dasar   dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Aspek-aspek  yang  menjadi  lingkup  mata  
pelajaran  ini, mencakup persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak azasi 
manusia,  kebutuhan  warga  negara,  konstitusi  negara,  kekuasaaan  dan  politik, Pancasila, dan 
globalisasi. 
Menurut Notonagoro, manusia secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan 
kodrat, raga dan jiwa jasmani dan rokhani, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan 
makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai 
makhluk Tuhan. (Notonagoro, 1975: 53). Bedasarkan pandangan ini, maka pembelajaran PKn harus mampu 
menyeimbangkan pengembangan potensi-potensi tersebut melalui kegiatan-kegiatan edukatif. 

Salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan pembelajaran PKn tersebut, yang meliputi tuntutan 
kebutuhan belajar siswa (individual-kelompok). Untuk itu diperlukan sebuah model pembelajaran dengan 
pendekatan dan strategi yang dapat mengakomodasi hal tersebut. Tuntutan kebutuhan belajar siswa baik 
secara individual maupun kelompok diakomodasi melalui strategi Self-Regulated Learning (SRL) dan 
Cooperative Learning (CL). 

Alasan pengembangan model yang memadukan Self-Regulated Learning (SRL) dan Cooperative 
Learning (CL) dalam pembelajaran PKn adalah untuk memenuhi tuntutan kodrat siswa sebagai makhluk 
individu sekaligus sebagai mahkluk sosial. Kemampuan siswa menyeimbangkan posisinya sebagai makhluk 
individu dan makhluk sosial melalui kegiatan self-regulated learning dan sekaligus cooperative learning 
akan menentukan keefektifan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan 
kompetensi kewarganegaraan. Sebagaimana dikemukakan Komalasari (2008: 267), dengan Self-Regulated 
Learning (SRL) siswa akan dapat mengembangkan dirinya sebagai warganegara yang mandiri, percaya 
akan kemampuan diri sendiri, dan memiliki kebebasan untuk berkreasi dan berkarya sesuai dengan 
kemampuan diri, dan kemampuan menilai diri sendiri (self evaluation). Sedangkan melalui Cooperative 
Learning (CL) siswa akan belajar mengembangkan kemampuannya sebagai warga negara yang mampu 
menghargai perbedaan, kerjasama, dan memiliki komitmen kuat dalam mencapai tujuan bersama. 
 

B. Karakteristik dan Paradigma Pembelajaran PKn. 
Semenjak diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), PKn memiliki paradigma 

baru. Berdasarkan paradigma baru tersebut, PKn mengemban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan 
kecerdasan warga negara (civic intelliegence), membina tanggungjawab warga negara (civic responsibility), 
dan mendorong partisipasi warga negara (civic participation) (Depdiknas, Puskur, 2007). 

Guna mewujudkan paradigma tersebut, maka dalam pembelajaran PKn harus dapat mengembangkan 
kompetensi kewarganegaraan secara utuh. Dalam hal ini Djahiri (2006) menyatakan “Pendidikan dan 

                                                
1 Makalah Pendamping pada Seminar Internasional Pedagogik FIP UPI Bandung, Tgl. 17 Mei 2010 
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pembelajaran yang baik dan benar harus bersifat utuh, kaffah, baik dari sudut substansiil, prosedural 
maupun target harapan sasaran belajar (peserta didik dan kehidupannya)”.   

PKn juga merupakan wahana pendidikan karakter (character education) yang sangat diperlukan 
dalam upaya menjaga eksistensi bangsa. PKn   untuk  Indonesia  secara  filosofik  dan  substantif 
pedagogis/ andragogis,  merupakan  pendidikan  untuk memfasilitasi  perkembangan pribadi   peserta   
didik   agar   menjadi   warga   negara   Indonesia   yang   religius, berkeadaban, berjiwa persatuan 
Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dan berkeadilan. Dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) 
UUSPN secara khusus ditegaskan bahwa “pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk 
peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Dalam konteks itu 
pendidikan kewarganegaran pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter 
bangsa. 

Karakter warganegara tidak saja dipengaruhi oleh kepentingan nasional tetapi harus pula mampu 
mengakomodasi perkembangan global. Hal ini disebabkan warganegara tidak hanya hidup dalam 
lingkungan nasional tetapi juga hidup dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional. Dengan demikian, 
karakter warganegara global, dewasa ini menjadi penting bagi perubahan konsep Pendidikan 
Kewarganegaraan. 

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya juga merupakan pendidikan yang mengarah pada 
pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara 
Pancasila (Winatapura, 2001). Atau dengan perkataan lain merupakan pendidikan Pancasila dalam praktek. 
Secara konseptual epistemologis, pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu integrated knowledge 
system yang memiliki misi menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki "civic intelligence" dan "civic 
participation" serta "civic responsibility" sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan 
peradaban bangsa Indonesia yang ber-Pancasila. 

Menurut Budimansyah (2006: 24), di Indonesia kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar 
paradigma bahwa PKn secara kurikuler dirancang sebagai subyek pembelajaran yang bertujuan untuk 
mengembangkan potensi individu dan secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang 
menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar 
(learning experiences) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain sebagai wahana pengembangan potensi individu, landasan dikembangkannya PKn di 
Indonesia adalah idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan 
bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis.  

Pandangan lain dikemukakan Djahiri (2006), untuk memenuhi tuntutan pembelajaran yang bersifat 
utuh/kaffah, tuntutan pembelajaran (substansial, prosedural dan output orientation) harus bersifat multi 
dimensional (domain-taxonomik; gatra kehidupan dan waktu) dan multi sumber, media, serta pola evaluasi. 
Dimensi afektual, dan khususnya nilai, moral, norma agama dan budaya harus dibelajarkan dengan baik, 
agar tidak kian banyak manusia dan kehidupannya yang kian tumpul dan minim pembekalan potensi 
afektualnya, sehingga terjadi erosi nilai-moral-norma. 

Sementara itu untuk dapat memenuhi tuntutan pembelajaran PKn sebagaimana dikemukakan di atas, 
diperlukan inovasi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Salah satunya adalah 
merancang dan menerapkan model pembelajaran yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan belajar siswa 
serta tuntutan dinamika eksternal di dalam masyarakat, negara dan dunia. Pembentukan kompetensi 
kewarganegaraan (civic competencies) yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), 
keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan watak kewarganegaraan (civic dispositions) memerlukan 
usaha, bukan terbentuk dengan sendirinya. Salah satu usaha terebut adalah melalui pembelajaran PKn yang 
bermakna.  
 

C. Inovasi Pembelajaran PKn dengan Kombinasi Strategi SRL dan CL. 
1. Self-Regulated Learning (SRL) 

Self-regulated learning (SRL) adalah kemampuan seseorang untuk mengelola secara efektif 
pengalaman belajarnya sendiri di dalam berbagai cara sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. 
(Wolters, 1998). Pembelajaran dengan menerapkan self-regulated learning dicirikan oleh: Pertama, siswa 
diasumsikan memiliki kesadaran diri atas potensi yang dimiliki dan dapat menggunakan secara baik dalam 
proses pengaturan diri untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Kedua, siswa memiliki orientasi diri 
terhadap siklus umpan balik dan refkelsi selama proses belajar berlangsung. 

Zimmerman (1989) mendefinisikan self regulated learning sebagai derajat metakognisi, motivasional 
dan perilaku individu di dalam proses belajar yang dijalani untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan 
Winne (1997) menyatakan bahwa self regulated learning mencakup kemampuan strategi kognitif, belajar 
untuk belajar dan belajar sepanjang masa. 
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Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa self-regulated learning merupakan belajar yang terjadi 
atas inisiatif siswa yang memiliki kemampuan untuk mempergunakan pemikiran-pemikirannya, perasaan-
perasaanya, strateginya dan tingkah lakunya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, masalah inisiatif siswa 
menjadi sangat penting untuk memulai adanya kemampuan ini. Siswa yang aktif, kreatif, dinamis biasanya 
akan mempunyai banyak inisiatif untuk melakukan kegiatan, sehingga bisa diperkirakan bahwa siswa yang 
memiliki kemarnpuan SRL cenderung akan menunjukkan tingkah laku yang dinamis dan aktif. Sifat 
demikian tersebut, apabila siswa memiliki tujuan yang ingin dicapainya, maka pikiran, perasaan, strategi, 
dan tingkah lakunya diusahakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Self-regulated learning selalu mengarah pada beberapa tujuan. Ada tiga tahap tujuan yang 
berlangsung dalam konteks self-regulated learning: tahap pertama yakni pemilihan atau penentuan tujuan 
belajar yang mana ditentukan oleh 1) Harapan tentang self competencies dan luaran yang didapat dari 
pelaksanaan tugas, 2) Faktor-faktor afektif seperti kebutuhan-kebutuhan, motivasi dan nilai-nilai; 3) 
Keinginan dalam self-conception sebagai yang digambarkan dalam tujuan umum kehidupan yang telah 
dirumuskan sesuai selera pribadinya ke dalam tujuan-tujuan sementara dan perilaku-perilakunya (Markus 
dan Wurf, 1989). 

Teori-teori self-regulated learning berasumsi bahwa: a) siswa secara personal dapat meningkatkan 
kemampuannya untuk belajar melalui penggunaan metacognitive strategi dan motivational strategi yang 
selektif, b) siswa secara proaktif dapat memilih struktur, dan mengkreasi lingkungan belajar yang 
menguntungkan untuk mencapai tujuan belajar, c) siswa dapat memainkan peran yang signifikan dalam 
memilih bentuk dan aktivitas belajar sesuai dengan kebutuhannya. 

Teori self-regulated learning juga menjelaskan bagaimana siswa-siswa tertentu akan tetap dapat 
belajar dan berprestasi meskipun memiliki keterbatasan dalam mental ability, latar belakang lingkungan 
sosial, atau kualitas sekolah. Teori self-regulated learning juga memberikan penjelasan dan diskripsi 
tentang mengapa kadang ada siswa yang mengalami kegagalan dalam studi meskipun mereka memiliki 
keunggulan dalam mental ability, latar belakang lingkungan sosial, dan kualitas sekolah yang baik. 
 
2. Cooperative Learning (CL) 

Cooperative learning dapat didefinisikan sebagai sistem kerja/belajar kelompok yang terstruktur. 
Yang termasuk di dalam struktur ini adalah lima unsur pokok (Johnson & Johnson, 1993), yaitu saling 
ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses 
kelompok. Dengan demikian falsafah yang mendasari pembelajaran Cooperative Learning (pembelajaran 
gotong royong) dalam pendidikan adalah “homo homini socius” yang menekankan bahwa manusia adalah 
makhluk sosial. Cooperative Learning adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap 
atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur 
dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan berpijak pada beberapa pendekatan yang diasumsikan 
mampu meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Pendekatan yang dimaksud  adalah  belajar  aktif,  
konstruktivistik,  dan  kooperatif.   

Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif (Stahl, 1994), adalah: 1) belajar bersama dengan teman, 2) 
selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman, 3) saling mendengarkan pendapat di antara anggota 
kelompok, 4) belajar dari teman sendiri dalam kelompok, 5) belajar dalam kelompok kecil, 6) produktif 
berbicara atau saling mengemukakan pendapat, 7) keputusan tergantung pada siswa sendiri, 8) siswa aktif. 

Senada dengan ciri-ciri tersebut, Johnson dan Johnson (1984) serta Hilke (1990) mengemukakan ciri-
ciri pembelajaran kooperatif adalah; 1) terdapat saling ketergantungan yang positif di  antara  anggota  
kelompok,  2)  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  individu,  3) heterogen, 4) berbagi kepemimpinan, 5) 
berbagi tanggung jawab, 6) menekankan pada tugas  dan  kebersamaan,  7)  membentuk  keterampilan  
sosial,  8)  peran  guru/guru mengamati proses belajar siswa, 9) efektivitas belajar tergantung pada 
kelompok. Proses  belajar  terjadi  dalam  kelompok-kelompok  kecil  (3-4  orang  anggota),  bersifat 
heterogen tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan akademik, jender, suku, maupun lainnya. 

Model  pembelajaran  kooperatif  ini  akan  dapat  terlaksana  dengan  baik  jika  dapat ditumbuhkan  
suasana  belajar  yang  memungkinkan  diantara  siswa  serta  antara siswa dan guru merasa bebas  
mengeluarkan pendapat dan idenya, serta bebas dalam mengkaji serta mengeksplorasi topik-topik penting 
dalam kurikulum. Guru dapat mengajukan berbagai pertanyaan atau permasalahan yang harus dipecahkan di 
dalam kelompok. Siswa berupaya untuk berpikir keras dan saling mendiskusikan di dalam kelompok.  
Kemudian  guru  serta  siswa  lain  dapat  mengejar  pendapat  mereka tentang ide-idenya dari berbagai 
perspektif. Guru juga mendorong siswa untuk mampu mendemonstrasikan  pemahamannya  tentang  pokok-
pokok  permasalahan  yang dikaji menurut cara kelompok. 

Urutan langkah-langkah (sintak) model pembelajaran kooperatif yang diuraikan oleh Arends (1997) 
adalah: fase-1 menyampaikan tujuan, fase-2 menyajikan informasi, fase-3 mengorganisasikan siswa ke 
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dalam kelompok-kelompok belajar, fase-4 membimbing kelompok bekerja dan belajar, fase-5 evaluasi, dan 
fase-6 memberikan penghargaan. 
 

D. Implementasi Kombinasi Strategi SRL dan CL dalam Pembelajaran PKn di SD. 
Implementasi pembelajaran PKn yan mengkombinasikan SRL dan CL dapat dimulai dengan strategi 

SRL melalui bentuk-bentuk penugasan individual. Misalnya siswa diminta menggali sumber-sumber belajar 
sendiri ssuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhannya. Sedangkan pengembangan CL dapat dilakukan 
sebagai kegiatan klasikal atau kegiatan kelompok kecil. Pada dasarnya penerapan CL merupakan kelanjutan 
dari kegiatan yang telah dilakukan siswa melalui SRL. 

Untuk membantu siswa agar berupaya keras mewujudkan impiannya melalui belajar mandiri, maka 
guru melakukan hal-hal berikut: 1) guru merumuskan petunjuk yang jelas tentang karakteristik siswa yang 
sukses, 2) mengajarkan kepada siswa untuk membuat rancangan, sekaligus mengevaluasinya; semua ini 
dilakukan secara mandiri, 3) siswa secara seksama mengikuti tahapan dalam belajar mandiri, sehingga dapat 
menggapai setiap tahapan secara sukses. Untuk mewujudkan hal ini, siswa menyiapkan umpan balik secara 
kualitatif (evaluasi diri, meliputi kekuatan dan kelemahan dirinya), sebagai bahan informsi bagi dirinya 
untuk meningkatkan kinerjanya. Pada bagian lain, guru membuat umpan balik tertulis bagi siswa dan 
sesekali memberikan penguatan berupa pemberian ranking terhadap setiap usaha siswa tanpa pemberitahuan 
sebelumnya. Di samping itu, siswa juga didorong agar memiliki kesempatan untuk membahas kriteria 
maupun tugas yang diberikan guru, agar hasilnya lebih memuaskan. 

Untuk mengatasi kesulitan siswa, hal-hal penting yang perlu diwujudkan adalah: 1) mendorong siswa 
agar senantiasa disiplin terhadap rancangan yang telah disusun dan pengelolaan sumber secara jelas, 2) 
memberikan kesempatan siswa agar timbul kerjasama antarsiswa dalam mengupayakan sesuatu; 3) 
melakukan brainstorming dengan siswa terhadap sumber alternatif yang dibutuhkan; 4) mengupayakan 
rancangan alternatif yang mungkin dibutuhkan.  

Situasi kelas yang dipersyaratkan, meliputi: 1) guru mengembangkan strategi pengajaran induktif; 2) 
penguatan aktivitas pembelajaran; 3) kelas diupayakan agar dapat terwujud belajar mandiri; 4) dirumuskan 
kebijakan selalu ada umpan balik terhadap kinerja siswa dan sesekali pemberian ranking yang tidak 
diberitahukan sebelumnya saat pengukuran. 

Sedangkan dalam pengembangan pembelajaran dengan strategi CL, beberapa bagian penting dari CL 
yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Saling ketergantungan yang positif (positive interdependence). 
Dalam suatu kelompok kecil, satu sama lain saling berhubungan. Kesuksesan seseorang 
ditentukan oleh kesuksesan orang lain. Guru menetapkan tugas dan tanggungjawab anggota 
kelompok, ketentuan dan hasil yang ingin dicapai kelompok. 

b. Berhadap-hadapan untuk mendukung interaksi (face-to-face promotive interaction). 
Seluruh anggota kelompok dalam pemrosesan informasi untuk mencapai tujuan, satu sama lain 
saling membantu, mendukung, mendorong, membesarkan hati, dan menghargai. Guru 
menyiapkan bagaimana agar kelompok dapat berfungsi secara baik, di antaranya penjelasan lisan 
cara memecahkan masalah, seseorang mengajarkan pengetahuan untuk orang lain, memeriksa 
sejauhmana tingkat pemahamannya terhadap konsep, mendiskusikan konsep yang tengah 
dipelajarinya, menghubungkan antara pembelajaran yang sedang berlangsung dengan 
sebelumnya. 

c. Tanggungjawab individu dan kelompok (individual and group accountability). 
Setiap kelompok bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sementara itu setiap anggota 
kelompok bertanggungjawab untuk tukar pikiran dalam kerja kelompok. Guru 
mempertimbangkan tanggungjawab individu dengan mengevaluasi kinerja tiap-tiap individu 
sehingga dapat dipastikan siapa yang membutuhkan bimbingan, dukungan, dan dorongan dalam 
belajar. Guru harus mengenal bahwa satu tujuan kelompok CL adalah membuat anggota 
kelompok menjadi individu yang kuat sesuai dengan hak yang dimilikinya-siswa belajar bersama 
sehingga pada akhirnya memperoleh hasil berupa peningkatan kompetensi individual. 

d. Interpersonal dan keterampilan kelompok kecil (interpersonal and small-group skills). 
CL lebih kompleks dari pada interaksi kelompok yang tidak terstruktur yang menuju terjadinya 
kompetisi ataupun kerja individual. Sebab, siswa harus terlibat secara simultan untuk 
menyelesaikan tugas (belajar isi mata pelajaran) dan kerja kelompok (berfungsi secara efektif 
sebagai suatu kelompok). Pada dimensi penyelesaian tugas, guru CL perlu memfokuskan pada 
keterampilan sosial yang harus diajarkan secara tepat untuk mencapai tujuan.  

e. Proses Kerja Kelompok (Group Processing). 
Proses pembelajaran secara kontinyu ditingkatkan ketika anggota kelompok menganalisis 
sejauhmana hasil yang diperolehnya selama kerja kelompok, kelompok kecil dapat mencapai 
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tujuan pembelajaran secara sukses, mereka harus menyadari sepenuhnya arah dan proses 
pembelajaran yang dilaksanakannya. 

 
E. Penutup 

Terdapat dua tahapan penting dalam menyelenggarakan pembelajaran PKn di SD yang 
mengkombinasikan SRL dan CL, yaitu: 

Pertama; model SRL pada pembelajaran PKn dimaksudkan untuk membentuk pribadi unggul siswa 
selama peoses mempelajari dan membiasakan diri dengan nilai-nilai PKn. Melalui model ini, guru 
mendorong dan memotivasi siswa agar siswa memiliki kemandirian dalam memahami sesuatu sampai 
dengan mengambil keputusan terhadap sesuatu tersebut. 

Kedua; model CL pada pembelajaran PKn untuk membentuk pribadi yang memiliki jiwa sosial dan 
mampu bekerjasama secara integral dengan orang lain. Model ini merupakan wahana lanjutan setelah siswa 
memiliki ketahanan pribadi yang mandiri. Melalui aktivitas CL, pribadi-pribadi yang mandiri itu melakukan 
hubungan interpersonal satu sama lain. Melalui relasi yang saling mendukung satu sama lain diharapkan 
menjadi kekuatan yang utuh untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. 
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INSTRUCTIONAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION BASED OUTDOOR 
Risda Amini 

 
Abstract 

In elementary school, environmental education is integrated into Science, Social, or Civic. The 
result of survey indicate that students of elementary school has not take care about school’s 
environment. To solve the problem, pre-service teacher’s of elementary school need to master 
the instructional method, so they can teach the knowledge and inculcates care and behavior to 
school’s environment. One of the instructional models which can inculcate caring to 
environment is the study of outside class (outdoor study). Environmental education based on 
outdoor study uses school’s environment as source of learning with focus at problems of school’s 
environment. The purpose is stimulating enthusiasm and awaking awareness of student to take 
cares about school environment. 
 
Keywords: environmental education, outdoor study  
 

Abstrak 
 

Pembelajaran pendidikan lingkungan di Sekolah Dasar (SD), terintegrasi ke dalam pelajaran 
Sains, IPS atau PPKn. Dari hasil survai diperoleh bahwa siswa SD belum memiliki sikap peduli 
terhadap lingkungan sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut, calon guru SD perlu menguasai 
metode pembelajaran, supaya mereka dapat mengajarkan pengetahuan lingkungan, serta 
menanamkan sikap dan perilaku peduli terhadap lingkungan sekolah. Salah satu model 
pembelajaran yang dapat menanamkan kepedulian terhadap lingkungan adalah pembelajaran di 
luar kelas (outdoor). Pendidikan lingkungan berbasis outdoor menggunakan lingkungan sekolah 
sebagai sumber belajar dengan fokus  pada permasalahan lingkungan sekolah. Tujuannya adalah 
untuk merangsang minat dan membangkitkan kesadaran siswa agar bersikap peduli untuk 
kelestarian lingkungan sekolahnya. 
 
Kata kunci: pendidikan lingkungan, pembelajaran berbasis outdoor  
 
. 
 
A. Pendahuluan 

Rendahnya sikap dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan tentu 
memprihatinkan, karena melalui pembelajaran di sekolah semestinya siswa sudah memiliki sikap 
peduli terhadap lingkungan. Bagi siswa ternyata pelajaran di sekolah belum mampu membekali 
sikap peduli terhadap lingkungan. Survai awal terhadap pembelajaran di SD menunjukkan bahwa 
guru kurang menekankan pada aspek sikap dan lebih mengutamakan mencapaian kognitif. 
Sehubungan dengan hal ini, kemampuan guru SD dalam pendidikan lingkungan dan kemampuan 
menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan bagi siswa harus ditingkatkan. Menanamkan 
sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan bukan hal yang mudah, tetapi bisa dilakukan.    

Penanaman sikap peduli lingkungan sejak dini menjadi solusi utama yang harus 
dilakukan, agar siswa memiliki pemahaman tentang lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan 
diharapkan mampu mendidik siswa agar berperilaku peduli terhadap lingkungan. Dumouchel. 
(2003) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan lingkungan hidup sejak usia dini bukanlah 
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sekedar mempelajari permasalahan lingkungan hidup, tetapi harus dapat mendorong siswa agar 
memiliki sikap dan perilaku peduli pada lingkungan. Contoh-contoh dalam memelihara 
lingkungan hidup dapat diberikan oleh orang tua dan guru sehingga anak dapat mencintai 
lingkungan, misalnya memberi pelajaran kepada anak-anak cara membuang sampah pada 
tempatnya, mengajak anak-anak melihat keindahan taman laut dan keanekaragaman biota laut, 
membawa anak-anak melihat sistem pengelolaan air minum yang berasal dari air sungai. 

Kenyataan menunjukkan bahwa sikap dan kepedulian siswa terhadap lingkungan masih 
rendah meskipun mereka sudah memperoleh pelajaran yang terkait dengan lingkungan hidup, 
misalnya pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Untuk mengatasi masalah tersebut guru harus 
menekankan pada aspek sikap dan perilaku peduli terhadap lingkungan di samping aspek 
kognitif dan psikomotor dalam pembelajaran.  

Sikap peduli terhadap lingkungan dimulai dengan kesadaran diri sendiri sebagai bagian 
dari ekosistem, untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kesadaran tersebut harus dimulai dari 
diri sendiri, mulai saat ini tanpa harus menunggu saat yang tepat untuk melakukannya, dan mulai 
dari hal yang sederhana. Misalnya menanamkan kesadaran pada diri sendiri bahwa perilaku 
membuang sampah sembarangan melanggar estetika, aturan norma moral, dan hukum, karena 
menimbulkan  pencemaran (air, tanah, udara) serta menjadikan lingkungan tidak nyaman juga 
membahayakan bagi orang lain, dan menyebabkan turunnya kualitas kehidupan manusia.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat menanamkan sikap dan perilaku peduli 
terhadap lingkungan adalah pembelajaran pendidikan lingkungan berbasis outdoor (PLO). 
Dumouchel (2003) menyatakan bahwa pembelajaran di luar kelas bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran siswa terhadap: 1) diri melalui masalah sehari-hari yang ditemui, 2) orang lain melalui 
permasalahan kelompok dan dalam pengambilan keputusan, 3) alam melalui pengamatan secara 
langsung. Melalui pembelajaran PLO, guru dapat menumbuhkan literasi lingkungan

 

 bagi siswa 
serta membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peduli terhadap lingkungan. 
Tumisem (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa pelaksanaan program pendidikan 
lingkungan di luar sekolah berbasis ekologi perairan melalui kegiatan pramuka di SD mampu 
meningkatkan literasi lingkungan sebesar 47% dan mengubah sikap siswa terhadap lingkungan 
perairan sebesar 52%. AIR atau American Institutes for Research (2005) dalam penelitiannya 
menunjukkan bahwa siswa yang berpartisipasi dalam program pendidikan outdoor secara 
signifikan mempunyai kepedulian yang lebih besar terhadap lingkungan, dibandingkan dengan 
siswa yang tidak mengikuti program tersebut. Permasalahannya adalah: Bagaimana 
melaksanakan pembelajaran pendidikan lingkungan berbasis outdoor? Untuk memecahkan 
permasalahan ini, selanjutnya dibahas model pembelajaran pendidikan lingkungan berbasis 
outdoor dan prosedur pelaksanaannya.  

 
B. Model Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Berbasis Outdoor 

Model pembelajaran Pendidikan Lingkungan berbasis Outdoor seterusnya ditulis dengan 
PLO (lingkungan sekolah) mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Pembelajaran mengkaji 
permasalahan lingkungan sekolah; 2) Pembelajaran menggunakan fasilitas belajar yang ada di 
luar kelas dan di dalam kelas sebagai sumber belajar; 3) Mengajarkan pengetahuan dan 
keterampilan dengan menekankan pada pengembangan sikap/perilaku calon guru agar peduli 
terhadap lingkungan sekolah. Model pembelajaran PLO terdiri atas tiga komponen, yaitu: 
perencanaan pembelajaran (calon guru merancang pembelajaran dengan mengintegrasikan materi 
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yang membahas permasalahan lingkungan sekolah), pelaksanaan pembelajaran menggunakan 
model PLO berbasis lingkungan sekolah, dan evaluasi pembelajaran (menekankan pada 
pengembangan sikap/perilaku peduli lingkungan sekolah) (Gambar 1). 

Kegiatan calon guru dalam merencanakan pembelajaran PLO dimulai merancang 
pembelajaran IPA dengan mengintegrasikan materi yang membahas permasalahan lingkungan 
sekolah. Dalam kegiatan merencanakan pembelajaran  dilakukan perumusan standar kompetensi, 
kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, metode pembelajaran, prosedur pembelajaran, 
media pembelajaran, dan evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran PLO mengacu pada model PLO 
berbasis lingkungan sekolah yang telah disusun. Pelaksanaan pembelajaran meliputi: kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan berupa apersepsi yang 
meliputi: mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas, 
memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan calon guru, membangkitkan motivasi calon 
guru, menjelaskan kegiatan calon guru dalam pembelajaran, menyampaikan masalah lingkungan 
sekolah yang akan dibahas, membagi kelompok calon guru, membagikan handout dan lembaran 
kerja mahasiswa. Kegiatan inti dilakukan dalam tiga tahap kegiatan yaitu: 1) eksplorasi, 2) 
eksplanasi, dan 3) aplikasi. Kegiatan eksplorasi mencakup  kegiatan: a) Melakukan percobaan 
penjernihan air dan pembuatan kompos di luar kelas; dan b) Pembelajaran di dalam kelas 
dilakukan dengan media video pembelajaran untuk pokok bahasan kebersihan fasilitas sanitasi 
dan penghematan energi listrik di sekolah. Kegiatan eksplanasi berupa kegiatan diskusi untuk 
menjelaskan hasil percobaan yang diperoleh setiap kelompok, juga membahas contoh bersikap/ 
berperilaku peduli terhadap lingkungan sekolah. Pada tahap aplikasi dikembangkan kegiatan 
simulasi pembelajaran (peer teaching). Setiap calon guru melakukan simulasi pembelajaran 
untuk menerapkan model pembelajaran PLO dan sikap/perilaku peduli terhadap lingkungan 
sekolah. Proses pembelajaran dalam kegiatan inti menekankan pada pembentukan sikap yang 
merupakan penerapan pengetahuan menjadi nilai, sikap, dan perilaku. Kegiatan penutup berupa 
menyimpulkan pelajaran, memberikan tugas (laporan percobaan dan tugas LKM) serta post-test. 

Pelaksanaan evaluasi pada pembelajaran PLO lebih menekankan pada pengembangan 
sikap/perilaku agar calon guru peduli pada lingkungan sekolah. Evaluasi yang dilaksanakan 
dalam pembelajaran PLO mencakup evaluasi proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
monitoring sikap/ perilaku calon guru terhadap lingkungan sekolah. 

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan selama kegiatan pembelajaran pada setiap pokok 
bahasan. Instrumen yang digunakan dalam evaluasi proses pembelajaran adalah format penilaian 
kinerja dalam melakukan percobaan, format penilaian sikap dalam melakukan percobaan, dan 
format penilaian kemampuan dalam pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menggunakan tes 
penguasaan konsep pendidikan lingkungan. Monitoring sikap calon guru terhadap lingkungan 
sekolah menggunakan format penilaian dan angket sikap/perilaku peduli lingkungan sekolah.    
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Gambar 1. Model Pembelajaran PLO 

 
 
Keunggulan yang dipunyai model pembelajaran PLO berbasis lingkungan sekolah 

diantaranya: a) Dapat mengembangkan kemampuan dasar calon guru, dalam simulasi 
pembelajaran, melakukan percobaan, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah, 
dan mengatasi masalah sekolah sebagai dasar mengatasi masalah lingkungan yang lebih luas; b) 
Dapat meningkatkan penguasaan konsep pendidikan lingkungan, kinerja, dan sikap dalam 
melakukan percobaan bagi calon guru; c) Memberikan contoh konkret dari konsep yang dibahas; 
d) Berpusat pada aktivitas calon guru. Adapun keterbatasannya adalah: a) Dosen membutuhkan 
lebih banyak persiapan pembelajaran, yang meliputi penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran, lembaran kerja mahasiswa, video pembelajaran, format penilaian proses 
pembelajaran, format penilaian kemampuan melakukan percobaan, format penilaian sikap dalam 
melakukan percobaan, dan format penilaian sikap peduli terhadap lingkungan sekolah; b) 
Kemampuan calon guru dalam pembelajaran pendidikan lingkungan belum sepenuhnya 
terungkap karena mereka mendapat kesempatan satu kali dalam melaksanakan peer teaching; c) 
Menuntut kemampuan calon guru dalam berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok; d) 
Menuntut kreativitas dosen untuk menciptakan variasi lingkungan yang beragam. 

 
C.  Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Berbasis Outdoor 
1. Persiapan 

Sebelum pembelajaran, perlu disiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 
lembaran kerja mahasiswa (LKM), peralatan yang digunakan dalam percobaan, video 
pembelajaran, contoh RPP untuk SD, format penilaian kinerja dalam melakukan percobaan, 
format penilaian sikap dalam melakukan percobaan, format penilaian kemampuan dalam 
pembelajaran, tes penguasaan konsep pendidikan lingkungan, format penilaian dan angket sikap 
terhadap lingkungan sekolah.  

Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi 

Calon guru meran- cang 
pembelajaran  dengan 
menginteg- rasikan materi 
yang membahas permasa- 
lahan lingkungan sekolah 
meliputi: 
SK 
KD 
Indikator  
Materi ajar Metode 
Prosedur  
Media 
Evaluasi 

Kegiatan pendahuluan: 
Apersepsi 
Menyampaikan permasalah 
an lingkungan sekolah 
Membagi kelompok 

Kegiatan inti: 
Eksplorasi (percobaan) 
Eksplanasi (diskusi) 
Aplikasi (peer teaching) 

Kegiatan penutup: 
Menyimpulkan pelajaran 
Memberi tugas 

 

Menekankan pada 
aspek sikap/       
perilaku peduli 
lingkungan sekolah 
melalui: 
Evaluasi proses 
Evaluasi hasil 
Monitoring sikap 

Model Pembelajaran PLO 
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2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran PLO berbasis lingkungan sekolah mencakup kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti (eksplorasi, eksplanasi, aplikasi), dan kegiatan penutup (Gambar 2). 
Prosedur pembelajaran PLO dijelaskan sebagai berikut: 
 
 
a) Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan dosen menggali pengetahuan awal calon guru dengan 
mengajukan pertanyaan tentang pokok bahasan yang dibahas. Pertanyaan yang diajukan juga 
berfungsi untuk membangkitkan minat dan motivasi calon guru. Dosen menjelaskan langkah 
kegiatan percobaan seperti dalam LKM, menyampaikan masalah lingkungan sekolah yang akan 
dibahas, dan membagi calon guru dalam kelompok kecil yang beranggota 4 sampai 5 orang. 
b) Kegiatan Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, calon guru mencari solusi masalah dengan bimbingan 
minimum dari dosen. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada calon guru 
menerapkan pengetahuan awalnya untuk menemukan solusi permasalahan yang diberikan. 
Kegiatan eksplorasi untuk materi pencemaran air dan pencemaran tanah dilaksanakan dengan 
metode percobaan di luar kelas. Calon guru melakukan percobaan secara berkelompok, sesuai 
dengan langkah kegiatan yang diberikan dalam LKM. Calon guru melakukan pengamatan, 
menjawab pertanyaan yang diberikan dalam LKM, menyimpulkan hasil percobaan, dan 
menyusun laporan percobaan. Kegiatan eksplorasi untuk materi pencemaran udara dan 
penghematan energi listrik dilaksanakan dalam kelas dengan menggunakan media video 
pembelajaran.  

 
 

c) Kegiatan Eksplanasi 
Dalam kegiatan eksplanasi, dosen mengarahkan calon guru dalam melakukan diskusi 

kelompok, untuk membahas hasil percobaan. Konsep-konsep dijelaskan berdasarkan hasil 
eksplorasi calon guru. Dalam kegiatan ini dosen memberikan penguatan pada konsep yang 
ditemukan calon guru.  

Dosen juga menjelaskan cara menyusun RPP. Calon guru membuat RPP di rumah untuk 
kegiatan simulasi. Sebelum melaksanakan simulasi dosen memeriksa RPP yang dibuat calon 
guru. Setelah RPP direvisi, calon guru melaksanakan simulasi pembelajaran dalam bentuk  peer 
teaching. Contoh RPP Pendidikan Lingkungan berbasis outdoor terlampir. 
d)  Kegiatan Aplikasi  

Kegiatan aplikasi berupa penerapan konsep dan memberikan kesempatan pada calon guru 
untuk menerapkan konsep yang diperoleh dalam situasi baru. Situasi baru yang dimaksud adalah 
calon guru mengajarkan pengetahuan yang telah diperoleh dan menanamkan sikap peduli 
lingkungan, dalam bentuk kegiatan simulasi pembelajaran (peer teaching). Dalam pelaksanaan 
simulasi diperhatikan beberapa hal untuk membentuk dan mengembangkan sikap calon guru 
terhadap lingkungan, sebagai berikut. 
1) Pembelajaran melibatkan calon guru dengan pengalaman langsung melalui kegiatan 

eksperimen atau eksplorasi.  
2) Dosen memberikan contoh atau keteladanan dalam proses pem- belajaran, misalnya dosen 

membuang sampah yang ada di mejanya ke tempat sampah yang disediakan di luar kelas. 
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3) Pembelajaran menggunakan media (video, slide projector, chart) untuk memperlihatkan 
kondisi lingkungan sekolah yang tercemar dan kondisi lingkungan sekolah yang nyaman. 

4) Penanaman sikap dan perilaku peduli terhadap lingkungan dapat dilakukan melalui 
pendekatan: ajakan, pembiasaan, pendisiplinan, dan penegakan aturan.  

5) Dalam pembelajaran, calon guru didorong untuk menerapkan konsep yang dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. 

6) Calon guru membangun sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep 
yang telah dipelajari. 

7) Dosen memberikan penghargaan kepada calon guru yang menunjukkan sikap peduli terhadap 
lingkungan, misalnya calon guru membuang sampah pada tempatnya. Penghargaan dapat 
berupa pemberian bonus nilai pada calon guru. 

8) Dosen memberikan peringatan, sangsi, atau hukuman kepada calon guru yang mencemari 
lingkungan, misalnya calon guru yang membuang sampah sembarangan diberi sangsi 
membersihkan sampah di kelas. 

9) Dosen memonitor sikap calon guru sehari-hari di kampus.   
e)  Kegiatan Penutup  

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh pengalaman calon guru. Aspek yang di evaluasi 
adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon guru terhadap lingkungan. Evaluasi dilakukan 
melalui pengamatan selama pembelajaran (evaluasi proses pembelajaran) dan secara tertulis di 
akhir pembelajaran (evaluasi hasil belajar). 
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Gambar 2. Prosedur Pembelajaran PLO (lingkungan sekolah) 

 
3. Evaluasi  

Evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan selama pembelajaran dengan menggunakan 
instrumen yang telah disiapkan. Mengingat jumlah calon guru yang banyak dalam satu kelas, 
maka penilaian dapat dilakukan untuk setiap kelompok. Dengan demikian dosen tidak kesulitan 
dalam melakukan penilaian proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar dapat berupa ujian 
tengah semester dan ujian akhir semester. Monitoring sikap calon guru terhadap lingkungan 
sekolah dapat dilakukan selama proses pembelajaran dan setelah pembelajaran. Monitoring sikap 
calon guru menggunakan format penilaian sikap/perilaku terhadap lingkungan sekolah dan 
angket sikap terhadap lingkungan sekolah. 
D. Kesimpulan 

Model pembelajaran PLO terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
pembelajaran berbasis lingkungan sekolah. Dalam perencanaan pembelajaran calon guru 
merancang pembelajaran  dengan mengintegrasikan materi yang membahas permasalahan 
lingkungan sekolah meliputi: standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi 

Dosen: 
Memotivasi calon guru 
Menjelaskan langkah kegiatan pembelajaran PLO 
Menyampaikan permasalaham lingkungan sekolah 

Melakukan percobaan 
untuk memperoleh 
solusi dari masalah 

Menjawab pertanyaan 
yang diberikan dalam  
LKM 
 

Menyusun laporan  
percobaan 

Diskusi kelompok membahas hasil percobaan 
Colon guru bersikap/perilaku peduli lingkungan sekolah 

Calon guru mensimulasikan cara 
mengajarkan pendidikan lingkungan dan 
menanamkan sikap peduli lingkungan 
Calon guru memperlihatkan sikap peduli 
lingkungan sekolah 

Dosen membimbing calon guru 
menyimpulkan pelajaran 
Mengevaluasi hasil belajar dan 
memonitor sikap calon guru 

Dosen: 
Menyiapkan RPP, LKM, video pembelajaran, 

instrumen penilaian kinerja, sikap, kemampuan 
dalam pembelajaran, dan tes penguasaan konsep. 

 

Eksplanasi 

Eksplorasi 

Pendahuluan 

Penutup 

Aplikasi Evaluasi 
Proses 
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pembelajaran, metode pembelajaran, prosedur pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. 
Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model PLO berbasis lingkungan sekolah meliputi: 
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tahap-tahap kegiatan inti adalah: 
eksplorasi, eksplanasi, dan aplikasi, pada eksplorasi dilakukan kegiatan percobaan, eksplanasi 
ditandai dengan diskusi, dan tahap aplikasi dilakukan kegiatan simulasi peer teaching. Evaluasi 
yang dilakukan menekankan pada aspek sikap/perilaku peduli lingkungan sekolah yang meliputi: 
evaluasi proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan monitoring perilaku calon guru. 

Model pembelajaran PLO menggunakan siklus belajar 5E dengan metode percobaan dan 
pemanfaatan media berbasis lingkungan sekolah. Kegiatan percobaan dilaksanakan di luar atau 
di dalam kelas. Peralatan percobaan diupayakan oleh calon guru. Model pembelajaran PLO dapat 
meningkatkan kemampuan dasar calon guru dalam pendidikan lingkungan dan pembelajaran 
pendidikan lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah.  
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Peningkatan Kemampuan Komunikasi dan 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Melalui 

Model Pembelajaran Means-ends Analysis 
 

Andhin Dyas Fitriani 
 
Abstract 
The purpose of this research is to analysis the quality of mathematical communication and 
problem solving abilities based of learning model and clasification of early abilities with Means-
Ends Analysis. From the research, known that the improvement of student communications and  
problem solving abilities where used Means-Ends Analysis is better than student that getting the 
conventional approach. 
 
A. Pendahuluan 

Pendidikan matematika merupakan salah satu unsur utama dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Hakikatnya matematika berkedudukan sebagai ilmu dasar, ini berarti 
bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang mendukung perkembangan bidang ilmu yang 
lain. Untuk itulah matematika diajarkan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah 
menengah. 

Proses pembelajaran matematika dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan yang 
mengarah pada perbaikan dan peningkatan kemampuan matematis  siswa. Kemampuan dan 
ketrampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan 
yang telah ditetapkan. Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan tersebut terdapat beberapa 
kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan tersebut diantaranya adalah 
kemampuan komunikasi matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Hal tersebut 
berdasarkan dengan yang tercantum dalam NCTM mengenai standar proses matematika sekolah 
yaitu matematika sebagai pemecahan masalah, matematika sebagai komunikasi, matematika 
sebagai penalaran dan koneksi-koneksi matematis. 

Komunikasi merupakan bagian yang esensial dari matematika dan pendidikan 
matematika. Komunikasi juga merupakan cara untuk berbagi gagasan dan mengklasifikasikan 
pemahaman. Gagasan yang disampaikan oleh siswa dapat berupa memberikan laporan, 
penjelasan lisan, menggunakan diagram, menulis, dan menggunakan simbol matematika. 
Menulis dalam matematika dapat membantu siswa untuk menggabungkan pemikiran mereka 
karena siswa dapat merefleksi pemahaman mereka dan dapat menjelaskan gagasan yang 
muncul. 

Cockroft (Shadiq, 2004: 23) menyatakan bahwa perlunya para siswa belajar matematika 
dikarenakan bahwa matematika merupakan alat komunikasi yang sangat kuat, teliti dan tidak 
membingungkan. Depdiknas (Shadiq, 2004: 20) menyatakan bahwa banyak persoalan ataupun 
informasi disampaikan dalam bahasa matematika, mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa 
matematika justru lebih praktis, sistematis dan efisien, sehingga bahasa matematika merupakan 
bagian dari bahasa yang digunakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses komunikasi dapat 
membantu siswa dalam menyampaikan gagasan mereka sehingga gagasan tersebut dapat 
diketahui oleh orang lain. 

Kemampuan komunikasi matematis siswa dapat terjadi jika proses pembelajaran terjadi 
dalam komunikasi dua arah yakni melalui diskusi. Melalui pembelajaran berkelompok dan 
berdiskusi, siswa dapat mengkomunikasikan pemikiran mereka secara koheren pada teman-
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teman sekelas dan guru. Namun pada pelaksanaannya di kelas, pembelajaran yang dilakukan 
sering melalui pembelajaran satu arah. Pembelajaran satu arah mengakibatkan jarangnya siswa 
diminta untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan matematisnya. Proses pembelajaran satu 
arah dapat menyebabkan lemahnya kemampuan komunikasi siswa. 

Sama halnya dengan kemampuan komunikasi matematis, kemampuan pemecahan 
masalah matematis merupakan aspek yang penting dalam pembelajaran matematika. Turmudi 
(2008: 6) menyatakan terdapat dua pandangan berbeda dalam proses belajar matematika, yaitu 
pandangan pertama bahwa matematika sebagai “strict body of knowledge”. Menurut pandangan 
ini siswa adalah objek yang pasif dan guru adalah penggerak utama proses belajar mengajar. 
Pandangan kedua menyebutkan bahwa matematika adalah aktivitas kehidupan manusia. 
Pandangan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Verschaffel dan Corte (Turmudi, 
2008: 7) yang menyebutkan bahwa “mathematics as human sense-making and problem solving 
activity”. Pemecahan masalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari matematika. 
NCTM (2000) mengungkapkan bahwa pemecahan masalah tidak hanya sekedar tujuan dari 
belajar matematika tetapi juga merupakan alat utama untuk bekerja dalam matematika. 

Salah satu fungsi diberikannya mata pelajaran matematika (Tim MKPBM, 2003: 56) 
adalah sebagai alat untuk memecahkan masalah baik dalam mata pelajaran lain, dalam dunia 
kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah sangat penting dalam 
pembelajaran matematika, karena proses pemecahan masalah akan menjadikan pemahaman 
siswa lebih baik. Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat 
penting karena dalam proses pemecahan masalah, siswa yang melakukan pemecahan masalah 
dimungkinkan dapat menerapkan keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada proses 
pemecahan masalah tersebut.  

Selain itu siswa yang melakukan pemecahan masalah dapat memperoleh pengalaman-
pengalaman dalam menggunakan dan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Suryadi (Tim 
MKPBM, 2001: 83) mengemukakan hasil survey tentang “current situation on mathematics and 
science education in Bandung” mengungkapkan bahwa pemecahan masalah matematis 
merupakan salah satu kegiatan matematika yang dianggap paling baik oleh para guru maupun 
siswa di semua tingkatan sekolah. Oleh Karena itu, dalam proses pemecahan masalah diperlukan 
peran guru agar siswa dapat termotivasi dalam menyelesaikan tantangan yang terdapat pada 
permasalahan yang harus diselesaikan.  

Menurut Tim MKPBM (2001: 80), jika suatu masalah diberikan kepada seorang siswa 
dan siswa tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal 
tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu masalah. Apabila seorang siswa dihadapkan pada 
suatu permasalahan dan siswa tersebut tidak tahu secara langsung apa yang harus dilakukan 
untuk menyelesaikannya, maka dibutuhkan suatu cara atau alat untuk membantu siswa dalam 
menyelesaikan permasalahan tersebut. Suatu pertanyaan akan menjadi masalah jika pertanyaan 
tersebut menunjukkan adanya suatu tantangan yang tidak dapat segera dipecahkan dengan 
prosedur rutin.   

Pemecahan masalah didefinisikan oleh Polya sebagai usaha mencari jalan keluar dari 
suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai (Hudojo, 2001: 
96). Oleh karena itu pemecahan masalah merupakan suatu tingkat aktivitas intelektual yang 
tinggi. Jenis belajar ini merupakan suatu proses psikologi yang melibatkan tidak hanya sekedar 
aplikasi dalil atau teorema yang dipelajari.  

Proses berpikir dalam pemecahan masalah memerlukan kemampuan intelektual yang 
cukup tinggi, yaitu kemampuan untuk mengolah dan mengorganisasikan data yang didapat 
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sehingga merupakan bagian dari pemecahan masalah yang efektif. Kemampuan pemecahan 
masalah akan menuntut siswa untuk berpikir kritis, logis dan kreatif yang merupakan tujuan 
pembelajaran matematika. 

Pada pelaksanaannya di kelas sebagian besar guru dalam mengajar hanya mengandalkan 
soal-soal rutin yang terdapat pada teksbook saja, sehingga siswa kurang terlatih dalam 
menggunakan rencana ataupun strategi untuk memecahkan masalah. Proses pembelajaran yang 
sering terjadi di kelas memberikan dampak lemahnya kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa.  

Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah 
matematis pada kegiatan belajar mengajar, maka harus dikembangkan model pembelajaran 
matematika yang tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa untuk mencerna dan 
membentuk pengetahuan tetapi juga membantu siswa agar mampu memecahkan masalah-
masalah yang dihadapinya dan mengkomunikasikan ide mereka. Salah satu cara untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut adalah memilih dan menetapkan model pembelajaran dengan 
mempertimbangkan kondisi pembelajaran, seperti karakteristik siswa agar model pembelajaran 
tersebut tepat, dan dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

Rendahnya kemampuan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa akan mempengaruhi kualitas belajar siswa yang berdampak pada rendahnya prestasi 
belajar siswa di sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyikapinya adalah 
melalui pemilihan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran yang dapat diterapkan 
adalah model pembelajaran yang dapat memaksimalkan proses dan hasil belajar. Guru perlu 
mendorong siswa untuk aktif berdiskusi, bertanya serta menjawab pertanyaan, mampu 
menjelaskan ide yang diperoleh, menjelaskan jawaban yang diberikan, serta memberikan alasan 
untuk jawabannya. Salah satu model pembelajaran yang dapat diberikan pada situasi ini adalah 
pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah. Salah satu variasi dari model 
pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran Means-Ends Analysis. 

Penyajian materi pada model pembelajaran Means-ends Analysis dilakukan dengan 
pendekatan pemecahan masalah berbasis heuristik (Suherman, 2008: 6). Karena penyajian materi 
yang disajikan berbasis heuristic, maka dalam penyajian materi tidak dilakukan dengan algoritma 
yang rutin. Tahapan pembelajaran ini adalah penyajian materi dengan pendekatan pemecahan 
masalah berbasis heuristik, analisis menjadi sub-sub masalah yang lebih sederhana, identifikasi 
perbedaan, susun sub-sub masalah sehingga terjadi koneksivitas, pilih strategi solusi. 

Selain sebagai model pembelajaran, Means-ends Analysis merupakan suatu proses atau 
cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan suatu masalah ke dalam dua atau lebih subtujuan 
dan kemudian dikerjakan berturut-turut pada masing-masing subtujuan tersebut (Ormrod dalam 
Jacob, 2005: 3). Means-ends Analysis adalah suatu proses yang digunakan pada pemecahan 
masalah di mana mencoba untuk mereduksi perbedaan antara current state (pernyataan 
sekarang) dan goal state (tujuan). Langkah mereduksi perbedaan tersebut dilakukan secara 
berulang-ulang sampai tidak terdapat lagi perbedaan antara current state (pernyataan sekarang) 
dan goal state (tujuan). 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kualitas kemampuan komunikasi siswa apabila ditinjau berdasarkan 
model pembelajaran dan klasifikasi kemampuan awal matematika? 

2. Bagaimanakah kualitas kemampuan pemecahan masalah matematis siswa apabila 
ditinjau berdasarkan model pembelajaran dan klasifikasi kemampuan awal siswa? 
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C. Hipotesis 

1. Peningkatan kemampuan komunikasi siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 
model pembelajaran Means-ends Analysis lebih baik daripada siswa yang 
memperoleh pembelajaran matematika biasa. 

2. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh 
pembelajaran dengan model pembelajaran Means-ends Analysis lebih baik daripada 
siswa yang memperoleh pembelajaran matematika biasa. 

 
D. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan satu perlakuan. Pada kelas eksperimen 
dilakukan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Means-Ends Analysis, 
sedangkan pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran biasa yaitu pembelajaran dengan 
menggunakan metode ekspositori. Terhadap kedua kelompok tersebut diberikan pretes sebelum 
eksperimen dan postes setelah eksperimen. Tujuan diberikannya tes sebelum perlakuan (pretes) 
adalah untuk melihat kesetaraan kemampuan awal kedua kelompok. Berdasarkan uraian tersebut, 
maka desain penelitian pretest-postest control group design (Ruseffendi,2003: 45) digambarkan 
sebagai berikut:  

A  O    X     O       
A  O            O       

 
 
 

E. Hasil Penelitian dan Kesimpulan 
Berdasarkan tes kemampuan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah matematis, 
diperoleh  hasil sebagai berikut: 

Two-way Anova: Gain Ternormalisasi Kemampuan Komunikasi 
Dependent Variable:GainKomunikasi 

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .527a 5 .105 13.590 .000 
Intercept 3.424 1 3.424 441.424 .000 
Model pembelajaran .169 1 .169 21.748 .000 
subkelompok .245 2 .123 15.815 .000 
perlakuan * subkelompok .004 2 .002 .261 .771 
Error .520 67 .008   
Total 6.331 73    
Corrected Total 1.047 72    
a. R Squared = ,504 (Adjusted R Squared = ,466) 

Berdasarkan table tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pengujian terhadap model pembelajaran, diperoleh nilai , lebih besar 

daripada . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak 
terdapat perbedaan kemampuan komunikasi antara siswa yang memperoleh pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran Means-ends Analysis dan siswa yang 
memperoleh pembelajaran biasa ditolak. Dengan kata lain, terdapat perbedaan kemampuan 
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komunikasi antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran Means-ends Analysis dan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. 

2. Pengujian terhadap klasifikasi kemampuan harian siswa, diperoleh nilai , 
lebih besar daripada . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol yang 
menyatakan tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi berdasarkan kemampuan 
awal matematika ditolak. Dengan kata lain, terdapat perbedaan kemampuan komunikasi 
berdasarkan kemampuan awal matematika yaitu antara siswa subkelompok atas, tengah dan 
bawah. 

3. Pengujian terhadap interaksi model pembelajaran dan klasifikasi kemampuan awal 
matematika, diperoleh nilai , lebih kecil daripada . Hal ini 
menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat interaksi siswa 
berdasarkan model pembelajaran dan klasifikasi kemampuan awal matematika terhadap 
kemampuan komunikasi diterima. Hal ini berarti, tingkat kemampuan awal matematika 
(atas, tengah, dan rendah) tidak terpengaruh karena jenis kelas (eksperimen atau kontrol), 
atau dengan kata lain tingkat kemampuan awal matematika pada kelas yang memperoleh 
model pembelajaran Means-ends Analysis memperoleh nilai kemampuan komunikasi yang 
lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa, berlaku untuk 
semua tingkat kemampuan awal matematika. 

Berdasarkan hasil pengujian Anova dua jalur diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan 
kemampuan komunikasi antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran Means-ends Analysis dan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. 
Selain itu, dari hasil pengujian Anova dua jalur juga diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan 
kemampuan komunikasi antara siswa subkelompok atas, tengah dan bawah.  
Two-way Anova: Gain Ternormalisasi  
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
Dependent Variable:GainPemecahan masalah matematis 

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .070a 5 .014 4.717 .001 
Intercept 1.674 1 1.674 566.983 .000 
Model pembelajaran .027 1 .027 9.183 .003 
subkelompok .022 2 .011 3.763 .028 
perlakuan * subkelompok .004 2 .002 .723 .489 
Error .198 67 .003   
Total 2.878 73    
Corrected Total .267 72    
a. R Squared = ,260 (Adjusted R Squared = ,205) 

Berdasarkan table tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pengujian terhadap model pembelajaran, diperoleh nilai , lebih besar 

daripada . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak 
terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang 
memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Means-ends Analysis 
dan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa ditolak. Dengan kata lain, terdapat 
perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memperoleh 
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pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Means-ends Analysis dan siswa 
yang memperoleh pembelajaran biasa. 

2. Pengujian terhadap klasifikasi kemampuan harian siswa, diperoleh nilai , 
lebih kecil daripada . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol yang 
menyatakan tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
berdasarkan kemampuan awal matematika yaitu siswa pada kelompok atas, tengah dan 
bawah diterima. 

3. Pengujian terhadap interaksi model pembelajaran dan klasifikasi kemampuan harian siswa, 
diperoleh nilai , lebih kecil daripada . Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat interaksi siswa berdasarkan model 
pembelajaran dan klasifikasi kemampuan awal matematika terhadap kemampuan pemecahan 
masalah matematis diterima. Hal ini berarti, tingkat kemampuan awal matematika (atas, 
tengah, dan rendah) tidak terpengaruh karena jenis kelas (eksperimen atau kontrol), atau 
dengan kata lain tingkat kemampuan awal matematika pada kelas yang memperoleh model 
pembelajaran Means-ends Analysis memperoleh nilai kemampuan pemecahan masalah 
matematis yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran 
biasa, berlaku untuk semua tingkat kemampuan awal matematika. 
Berdasarkan hasil pengujian Anova dua jalur diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan komunikasi antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran Means-ends Analysis dan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. 
Selain itu, dari hasil pengujian Anova dua jalur juga diperoleh hasil bahwa tidak terdapat 
perbedaan kemampuan komunikasi antara siswa subkelompok tinggi, tengah, dan rendah. Hal 
ini berarti pembelajaran yang dilakukan memiliki efektivitas yang sama untuk meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematis pada setiap subkelompok, sehingga untuk setiap 
subkelompok akan memberikan hasil yang secara nyata tidak berbeda.  

Dari hasil penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. terdapat perbedaan kemampuan komunikasi antara siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Means-ends Analysis dan siswa yang 
memperoleh pembelajaran biasa. 

2. terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang 
memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Means-ends 
Analysis dan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. 
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Abstrak 

Pemahaman yang dangkal terhadap aljabar menyebabkan siswa mengalami 
kesulitan dalam pemecahan soal matematika. Ada kecenderungan siswa bekerja 
secara prosedural tanpa melihat elemen-elemen relasional dalam suatu ekspresi 
aljabar. Kelemahan ini merupakan indikasi bahwa siswa belum dapat 
mengintegrasika proses mentransformasi, mengekspresikan  dan membaca yang 
merupakan elemen penting dalam aktifitas matematika.  Untuk itu perlu 
dikembangkan strategi pembelajaran yang dapat menghubungkan ketiga aktifitas 
tadi. Pada artikel ini dikemukakan strategi dan desain pembelajaran berdasarkan 
konflik kognitif serta efektifitasnya pada pembelajaran. 
 

 

Latar Belakang  
 Aljabar mempunyai ciri yang khas, bahasanya  dapat dialihkan menurut 
aturan tertentu tanpa merubah makna. Ciri ini membuat aljabar sebagai alat yang 
kuat dalam pemecahan masalah matematika. Karenanya, pembelajaran dan 
pengajaran dalam aljabar sangat penting dan para siswa harus dilatih terus untuk 
mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.  
 Jepang, sebuah negara dimana para siswanya yang akan  memasuki tingkat 
sekolah yang lebih tinggi menghadapi ujian yang berat, mereka berusaha 
menguasai kemampuan-kemampuan dalam mengatasi masalah dalam waktu yang 
telah ditentukan dengan ketat. Sebagai hasilnya, para siswa Jepang terlihat bagus 
dalam memecahkan permasalahan matematika yang diberikan pada pelajaran 
aljabar. Tetapi menurut Fujii (2003), apakah benar-benar ada indikasi bahwa 
siswa memiliki pemahaman yang dalam tentang materi atau hanya pemahaman 
yang dangkal saja? Skemp (1976) menyebutnya dengan “pemahaman 
instrumental”. Walaupun pemahaman instrumenal ini dangkal, tetapi pemahaman 
ini masih tetap bisa bekerja secara efektif di hampir setiap permasalahan 
matematika konvensional.  
 Dalam suatu hasil uji coba, siswa sekolah menengah di Indonesia 
menyelesaikan salah satu soal berikut :  
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Dari ekspresi terakhir, jelas terlihat disini bahwa siswa mengalami kesulitan.  
Siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan yang menunjukkan dangkalnya 
pemahaman mereka terhadap aljabar. Siswa cenderung bekerja secara prosedural 
tanpa mengidentifikasi elemen-elemen relasional yang dibentuk pada ekspresi 
tersebut. 
 Proses mengekspresikan, mentransformasi, dan membaca, adalah elemen 
penting dalam aktifitas matematika dan harus dihubungkan satu sama lainnya. 
Proses transformasi ini secara khusus perlu dihubungkan dengan proses 
mengekspresikan dan membaca (Fujii, 2003). Sebagaimana ilustrasi pada hasil uji 
coba tersebut, siswa  memiliki kecenderungan untuk mentransformasi tanpa 
membacanya terlebih dahulu. Untuk itu perlu dikembangkan strategi pengajaran 
yang menghubungkan ketiga proses aktifitas matematika tersebut.  
   Banyak penelitian dalam pendidikan matematika menggunakan konflik 
kognitif sebagai strategi untuk mengembangkan kesadaran siswa akan 
kesalahpahaman mereka dan mendukung pemahaman konsep aljabar (misalnya, 
Tall, 1977; Fujii, 2003; Zazkis & Chernoff, 2006; Hagit, 2008). Membangkitkan 
konflik kognitif sering dianggap sebagai strategi pengajaran yang dapat 
berkontribusi dalam pembelajaran. Beberapa peneliti memperlakukan pendekatan 
pengajaran konflik sebagai sarana dalam membantu pelajar merekonstruksi 
pengetahuan mereka (misalnya, Watson, 2002; Stylianides & Stylianides, 2008).  
  
Landasan Teori 
1. Teori Ekuilibrium Piaget 
 Teori Piaget berpendapat bahwa perkembangan intelektual manusia 
dikendalikan oleh dua fungsi biologis utama yaitu organization dan adaptation 
(Piaget, 1952). Organization adalah sebuah fungsi untuk membentuk struktur 
kognitif yang oleh Piaget disebut ‘Skema’. Organization adalah konsep Piaget 
yang berarti usaha mengelompokkan perilaku yang terpisah-pisah ke dalam urutan 
yang teratur, ke dalam sistem fungsi kognitif. Setiap level pemikiran akan 
diorganisasikan. Perbaikan terus menerus terhadap organisasi ini adalah bagian 
inheren dari perkembangan (Santrock, 208).  Adaptation merupakan sebuah 
fungsi untuk menyesuaikan individu terhadap lingkungan dimana individu itu 
tinggal dan di dalamnya meliputi dua proses yang tak terpisahkan yaitu asimilasi 
dan akomodasi. Asimilasi adalah sebuah proses yang menggabungkan 
pengetahuan yang baru ke dalam skema yang dimiliki individu yang sudah ada. 
Di lain pihak, proses adaptasi yang lainnya, akomodasi, cenderung untuk 
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menyesuaikan skema yang ada atau secara langsung menciptakan sebuah skema 
yang baru untuk menyesuaikan pengalaman atau informasi yang baru.  
 Asimilasi dan akomodasi penting untuk proses ekulibrasi. Piaget 
berpendapat bahwa ada gerakan yang kuat antara keadaan ekuilibrium kognitif 
dan disekuilibrium saat asimilasi dan akomodasi bekerja sama dalam 
menghasilkan perubahan kognitif (Santrock, 208). Ada sebuah kontrol biologis  
yang digunakan untuk mengejar sebuah keadaan yang optimal tentang 
keseimbangan antara struktur kognitif seorang individu dengan lingkungan yang 
ditinggalinya. Ketika seseorang berinteraksi  dengan lingkungannya, orang itu 
akan mencapai proses ekuilibrasi jika struktur kognitif yang sudah ada bekerja 
dengan baik untuk menjelaskan pengetahuan yang baru didapatkan. Ketika 
struktur kognitif yang sudah ada gagal untuk bereaksi terhadap informasi yang 
baru, disekulibrium menyebabkan seseorang melakukan pengejaran terhadap re-
ekulibrasi terhadap struktur kognitif yang ada. Individu itu akan beranjak naik ke 
tingkat perkembangan ekuilibrasi yang lebih tinggi setelah proses akomodasi 
terlaksana.  
 
2. Model pada Proses Konflik Kognitif  
 Lee et al (2003) mengajukan bahwa model pada proses konflik kognitif ini 
dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan siswa mendapatkan konflik 
kognitif. Model ini terdiri dari tiga tahapan: tahap awal, tahap permasalahan, 
tahap penyelesaian.  
 Dalam model pada proses konflik kognitif, ada empat komponen psikologis 
yang diantaranya adalah : pengenalan keadaan yang ganjil, minat, keinginan dan 
penilaian kembali kognitif. Komponen-komponen tersebut mengarahkan kita pada 
hasil yang konstruktif atau destruktif.  
 
Strategi Konflik Kognitif  
 Salah satu dari strategi pengajaran utama yang berdasarkan pada 
konstruktifisme adalah strategi konflik kognitif. Strategi ini berkembang 
berdasarkan pada asumsi yang menyebutkan bahwa pengetahuan siswa yang 
sebelumnya mempengaruhi bagaimana cara mereka mempelajari pengetahuan 
yang baru dan membentuk gambaran ide yang baru. Strategi ini adalah sebuah 
keadaan dimana siswa merasa adanya ketidakcocokan antara strukur kognitif 
mereka dengan keadaan lingkungan sekitarnya atau antara komponen-komponen 
dari struktur kognitif mereka (Lee et al, 2003). 
 Pada gambaran ide yang ada pada siswa saat ini ditemukan permasalahan 
ilmiah, bila permasalahan ini terus dibiarkan, maka akan menghambat siswa untuk 
mendapatkan ide yang ilmiah di kelas. Para siswa mungkin tidak sadar bahwa 
pemahaman mereka itu tidak sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh para 
pengajar (Tall, 1977). Pengajar pun justru memiliki kekurangan pada 
kewaspadaan tentang kurangnya pemahaman diakibatkan oleh pemahaman siswa 
yang tidak tepat terus dibiarkan.  
 Seperti yang dikatakan oleh Maier (2004), “Sebuah cara untuk memecahkan 
atau mencegah miskonsepsi adalah menghadapkan secara langsung miskonsepsi 
itu dengan sebuah pengalaman yang menyebabkan ketidakseimbangan yang 
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diikuti oleh akomodasi yang disebutkan pada teori Piaget”.  Strategi pengajaran 
konflik kognitif ini mengikuti cara yang secara nyata menentang ide-ide siswa 
yang sudah ada dalam rangka untuk memberanikan siswa dalam mengidentifikasi 
masalah pemahaman mereka sendiri dan untuk memotivasi mereka dalam 
membangun sebuah pemahaman yang tepat. Menurut Limon (2001), strategi ini 
secara umum adalah : 1). Menganalisis pengetahuan yang sudah ada pada siswa ; 
2). Menantang siswa dengan informasi yang berlawanan ; 3). Mengevaluasi 
perubahan konsep antara ide-ide siswa yang sudah ada dengan informasi yang 
terbaru (Ma, 2007). 
  
Desain Pembelajaran pada Strategi Konflik Kognitif 
 Untuk menciptakan situasi konflik kognitif, siswa diberi tugas atau soal 
yang memiliki potensi membangkitkan konflik. Siswa mengerjakan soal dalam 
dua setting yang berurutan. Pertama, masing-masing siswa bekerja pada sebuah 
soal matematika secara individual, menyelesaikan soal dengan pemahaman dan 
dalam tulisan sendiri. Setelah semua siswa menyelesaikan soal secara individual, 
mereka bekerja dengan setidaknya satu siswa lain di kelas pada soal yang sama. 
Ada yang dikelompokkan secara berpasangan dan dikelompokan dalam kelompok 
yang terdiri dari empat siswa(perbedaan antara kinerja kelompok-kelompok  
dengan ukuran kelompok, yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial dari kerja 
kelompok, digambarkan oleh Hagit & Zaslavsky, 2007). Para siswa diminta untuk 
mendiskusikan solusi individual mereka dengan orang lain dalam kelompok 
mereka untuk mendapatkan kesepakatan solusi pada soal yang sama. Ketika 
sebuah kesepakatan dicapai,  kelompok ini dihadapkan dengan solusi alternatif, 
yang kesimpulannya kontradiksi pada solusi kelompok tersebut. Para siswa 
kemudian diminta untuk menyelesaikan kontradiksi per kelompok. Dengan 
demikian, kelompok-kelompok mengikuti dua proses langkah pengambilan 
keputusan: pertama mereka harus mencapai kesepakatan pada solusi yang 
diselesaikan secara individual; kedua, mereka harus mencapai kesepakatan setelah 
diberikan solusi yang bertentangan dengan solusi kelompok. Pada bagian akhir 
guru berdiskusi dengan siswa dasar matematika yang terkait berkenaan dengan 
kontradiksi yang mereka hadapi (Hagit & Zaslavsky, 2007). 
 Berikut  adalah ilustrasi tugas yang memunculkan situasi konflik kognitif.  
 
 
  

   

  Gambar 1: soal kontradiksi yang menantang pengetahuan prosedural  

 

Untuk menjelaskan kontradiksi yang mungkin akan dihasilkan oleh soal ini, 
bagian berikut menyajikan cara  umum (salah) di mana siswa SMA sering 
memecahkan pertidaksamaan ini, diikuti oleh sebuah cara alternatif (benar) untuk 
memecahkannya.  
 

Jawablah soal berikut :   √2− 𝑥𝑥 ≥ 4 − 𝑥𝑥 
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         Gambar 2: solusi umum yang biasa siswa kerjakan 

 

         Gambar 2: solusi umum yang biasa siswa kerjakan 

 
Sebagai alternatif, guru menampilkan representatif grafis dari solusi yang benar, 
yang bertentangan dengan solusi mereka. Guru memberitahukan kepada siswa 
bahwa siswa lainnya pada usia yang sama memecahkan soal dengan 
menggunakan grafik dalam cara berikut ini:  
 
  

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

   Gambar 3 : solusi Alternatif (benar) yang bertentangan dengan solusi umum      
   yang siswa kerjakan (salah).  
 

Grafik berpotongan di x = 3. Untuk semua nilai x lebih besar dari 3, grafik dari    
y = √𝑥𝑥 − 2 berada diatas grafik pada  y= 4 -  x. Jadi jawaban dari pertidaksamaan 
adalah x ≥ 3 . Kontradiksi antara kedua solusi dapat mendorong siswa untuk 
memikirkan kembali pengetahuan prosedural mereka.  
 

Studi Empiris Keefektifan Strategi Pengajaran Konflik Kognitif 
 Penelitian yang berkaitan dengan konflik kognitif telah dilakukan oleh 
(Toka & Askar, 2002; Fujii, 2003; Baser, 2006; Rolka  & Liljedahl, 2007).  
 Penelitian yang dilakukan oleh Toka dan Askar (2002) menunjukkan bahwa 
ada perbedaan yang signifikan antara tiga metode pengajaran. Kelompok siswa 
yang diajar dengan metode pengajaran berbasis konflik kognitif memiliki skor 
yang lebih tinggi dibanding kelompok siswa yang diajar dengan perubahan 
konseptual. 

               √x - 2 ≥ 4 – x   ; domain x ≥ 2 

                x – 2 ≥ 16 – 8x + x2   ; kuadratkan kedua sisi 

                x2  - 9x + 18 ≤ 0 

               (x - 3)(x – 6) ≤ 0 

                3 ≤ x ≤ 6  

            

                                      y= 4-x   

                                                          y = √𝑥𝑥 − 2 

  

                                                 

                                  0            2     3      4            6 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Baser (2006) ditujukan untuk menguji 
keefektifan pengajaran berbasis konflik kognitif (CCI) atas pengajaran yang 
didesain secara tradisional (TPI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengajaran 
berbasis konflik kognitif meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep suhu 
dan panas lebih dari pengajaran yang didesain secara tradisional.  
 Rolka dkk (2007) menganalisis peran konflik kognitif dalam perubahan 
keyakinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan partisapan 39 
orang calon guru sekolah dasar.  
 Fujii (2003) menggunakan konflik kognitif sebagai alat untuk menganalisis 
dan menilai kualitas dan kedalaman pemahaman siswa. Berikut adalah salah satu 
contoh permasalahannya :  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 

 Keadaan ketidakseimbangan, atau  konflik kognitif, diidentifikasi oleh 
Piaget sebagai dasar untuk proses perkembangan intelektual. Belajar terjadi bila 
seorang individu dapat menyelesaikan konflik dengan menata ulang struktur 
kognitif mereka sedemikian rupa sehingga konflik ditampung dan berasimilasi ke 
dalam struktur kognitif individu. 

 

Strategi konflik kognitif telah menjadi salah satu 
model teoritis yang paling penting sejak digagaskan.  

Daftar Pustaka 

Baser, M. (2006). Fostering Conceptual Change By Cognitive Conflict Based 
 Instruction On Students’ Understanding Of Heat and Temperature 
 Concepts.[Online]. Tersedia :http//www.ejmste.com [11 November 2009] 
Davis, J. (2001). Conceptual Change. [Online]. Tersedia : http://  projects. coe. 
 uga.edu/epltt/index.php? [11 November 2009] 
Fujii, T. (2003). Probing Student’s Undestanding Of Variables Through Cognitive 
 Conflict  Problem. Is The Concept Of  A Variable So Difficult For Student 

Mr. A memecahkan soal 1-2x<2(6-x) sebagai berikut: 

1-2x<(6-x) 

1-2x<12-2x 

-2x+2x<12-1 

     0<11 

Itulah kesulitan yang didapatkan oleh Mr. A 

1. Tulis pendapat anda tentang solusi Mr. A 
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alasannya! 
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Abstract 
Students’ mathematical problem solving ability (MPSA) of secondary school in coastal 
area is still pertained low which is caused by the lack of contextual problem technique in 
learning mathematics. In line with mathematical learning purpose in secondary school 
students in which the ability in mathematical problem solving and principle of KTSP 
development centered on potency, development, requirement, and interest of students, its 
environment, and relevant with requirement of life, hence an innovation of learning 
approach that exploit coastal area potency in learning mathematics is needed. The 
objective of this study is to enhance students’ ability in mathematical problem solving 
(MPSA) by using coast-contextual teaching and learning (CCTL). Research design used is 
pretest-posttest control group design. Two classes are randomly selected from two school 
level in coastal area (middle one and low one). Students in experiment class are treated in 
the way of CCTL approach and students in control class are treated in the way of 
conventional teaching and learning (CVTL). Some instruments are used including pretest 
and posttest of MPSA, observation sheet, and guidance of interview. Research data are 
analyzed by using descriptive analysis, one-sample t test, two sample t test, and two-way 
ANOVA. Based on the result of data analysis, it can be concluded that using CCTL is 
significantly better than CVTL in enhancing students’ ability in mathematical problem 
solving. There is no interaction between learning approach and school level to enhance 
students’ ability in mathematical problem solving. The result of both of observation and 
interview data analysis shows that CCTL can enhance positively students’ activity in 
interaction among students, fluency of argument in problem solving process, advanced 
question skills, and knowledge about potency and problem in coastal area. 

 
INTRODUCTION 
 Mathematical problem solving is one of five standards process in NCTM, 
besides communications, reasoning and proof, connection, and representation. 
Problem solving is learning type that is most complex (Gagne in Ruseffendi, 
2006: 166) and is central focus from mathematics curriculum (NCTM, 1989 in 
Kirkley, 2003: 1). The enhancement of students’ ability in mathematical problem 
solving can supply student to think logic, analytic, systematic, critics, and 
creative. Unhappily, teaching and learning process of mathematics carried out at 
formal education in seaboard has not strived the forming of this ability. This thing 
                                                
1 Presented in International Seminar for Education, UPI, 17 May 2010 
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causes at the lack of students’ coastal area ability in mathematical problem 
solving as seen at the weakness of student absorption to the story problem and 
problem solving at national test of mathematics SMP (BSNP, 2007, 2008; Kadir, 
2009; Kadir et al., 2009). 
 The lack of students’ ability in mathematical problem solving is also 
caused by process of mathematics teaching and learning in class unable to 
increase higher order thinking skills and less directly related with everyday life 
(Shadiq, 2007: 2). This teaching and learning is not in line with purpose of giving 
mathematics for secondary school students, that is student has problem solving 
ability, and no parallel with principle of KTSP development, that is centered on 
potency, development, requirement, and interest of students, its environment, and 
relevant with requirement of life. Hence, an innovation of learning approach that 
exploit coastal area potency in learning mathematics is needed.  
 Coastal area has various potencies which had not been exploited optimally 
for prosperity of people in coastal area. In general, development of coastal area 
potency is consisted in three groups: (1) renewable resources, (2) non-renewable 
resources, and (3) environmental services (Dahuri et al., 2001). These potencies 
have been damaged without any concern. The coastal area potency has not been 
exploited in an optimal fashion for prosperity of coastal area public life. Even 
though, destructive behavior of public such as extensive exploiting of continent 
for coast reclamation, hewing of mangrove, contamination of water territory by 
mud, boat yoke berth, contamination of waste, oil spill, and others (Demersial, 
April 2007) has quickened damage the coastal area resources. This condition is 
interesting to be made a contextual problem in learning mathematics because it 
could be recognized, required, and related to everyday life so it facilitates the 
problem comprehension and raise students’ motivation to solve it. 
 Human resources in coastal area must have the ability of good problem 
solving. This ability can be trained by used coastal potency in mathematics 
learning as contextual problem. By coast-contextual problem as starting points in 
learning mathematics or in the form of the mathematics story problem or 
presented in student worksheets, student can recognize, comprehend, realize, and 
become a good problem solver for related of coastal area potency. This article 
discussed about students’ coastal area ability in mathematical problem solving 
after treated by coast contextual teaching and learning (CCTL). 

 

RESEARCH METHODS 

Research Design 
 Design of this experimental research is pretest posttest control group design 
and factorial design (2 × 2), that is two learning approaches (CCTL and CVTL, 
conventional teaching and learning) and two school levels (middle and low). 
 
Sampling and Research Location 
 Coastal-secondary school sample is randomly selected from two school 
levels which are middle one and low one. Two classes are randomly selected from 
each school level (experiment class and control class). Students in experiment 
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class are treated in the way of CCTL approach and students in control class are 
treated in the way of CVTL. This research is took place at two coastal-secondary 
school in Buton regency, South-East Sulawesi Province. 
 
Research Instrument and Data Analysis 
 Some instruments are used including pretest and posttest of mathematical 
problem solving ability, observation sheet, and guidance of interview. Students in 
both of experiment class and control class took pretest and posttest of 
mathematical problem solving ability. Research data are analyzed by using 
qualitative-descriptive analysis, one-sample T test, independent-sample T test, 
two-way ANOVA, and Post Hoc test with Tukey-HSD test at significance level α 
= 0,05. Data analyzed is the enhancement of students’ ability in mathematical 
problem solving which has normalized (N-Gain) what introduced by Hake and 
simply is absolute gain is divided with gain maximum that is possible (ideal). 
 

g = scorepretestscoreidealimal
scorepretestscoreposttest

−
−

max .   (Meltzer, 2002: 3) 

Data collected is analyzed by means of SPSS-17 for windows package program. 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

1.  The Enhancing Difference of Students’ in MPSA 

 Data of students’ ability in mathematical problem solving were collected 
and analyzed to know students’ ability in mathematical problem solving before 
and after treatment. Results of descriptive analysis indicates that based on group 
of approach, both students group have the equal ability in mathematical problem 
solving before treatment. But after treatment, there is a significance enhancement 
of the average of students’ ability in mathematical problem solving who treated by 
CCTL (the average 45,844). This average of enhancement is higher than the 
average of enhancement students who treated by CVTL approach which only 
23,673. The average of enhancement of students’ ability in mathematical problem 
solving who treated by CCTL approach is 33,5 % and higher than who treated by 
CVTL approach which only 16,6 %. 
 Based on the school levels, students’ ability in mathematical problem 
solving in the middle school level are not significantly higher than students’ in the 
low school level. But, the average of enhancement of students’ ability in 
mathematical problem solving in the middle school level is 36,8 % which is 
higher than students’ ability in mathematical problem solving in the low school 
level which only 30,9 %. 
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2.  Interaction between School Level and Learning Approach to Enhance 
Students’ MPSA 

 
 The results of interaction test by means of two-way ANOVA indicate that 
there is no interaction between school level and learning approach to enhance 
students’ ability in mathematical problem solving. This test only indicates that 
there is a significance effect of learning approach to enhance students’ ability in 
mathematical problem solving. This results can be seen as Table 1. 
 

Table 1 
Two-way ANOVA to Test Interaction between School Level 

and Learning Approach to Enhance Students’MPSA  

Source Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

School Level  0,041 1 0,041 1,867 0,174 
Learning 0,848 1 0,848 38,512 0,000 

Interaction 0,013 1 0,013 0,570 0,452 
Error 2,533 115 0,022   
Total 11,290 119    

 

 Based on the Table 1 it can be seen that sig. value for both of school level 
and interaction between school level and learning approach are higher than 0,05, 
so it can be concluded that there is not a significance difference between CCTL 
and CVTL approach and there is no interaction between school level and learning 
approach in enhancing students’ MPSA. It can also be seen from the above table 
that sig. value for learning approach is less than 0,05, so it can be concluded that 
there is a significance difference between CCTL approach and CVTL approach in 
enhancing students’ MPSA. Graph 1 below can be clearly explain about theses 
discussion. 
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Graph 1  Interaction between Learning Approach and School Level to Enhance Students’ 

MPSA 
 

 Based on the above result it can be said that there is a significance effect of 
using CCTL in enhancing students’ ability in mathematical problem solving. This 
effect is significantly higher than the effect of using CVTL in enhancing students’ 
ability in mathematical problem solving, for all of school levels and mathematical 
prior knowledge categories. 
 Coast-contextual teaching and learning is a contextual teaching and 
learning model that is started in processing by presenting coastal area problem to 
be solved individually in each group then solution of problem submitted at class 
discussion. In early learning process, this process is not easy followed by 
secondary student in coastal area. The lack of students’ prior ability in 
mathematical problem solving pushed student to need a more regular guided 
(scaffolding) to understand the problem or to make a representation referred to 
problem given. This condition requires teacher hard to work. Teacher must 
understand the coastal problems and problem finishing process in students’ 
worksheets, syntax of the learning approach, class activity, and has various 
techniques in using CCTL approach. The students’ interested about coastal area 
problem must be making teacher for reference to build communications positively 
with students. The communications can fluent of problem solving process and 
cultivation of mathematics concepts that students learn. 
 In CCTL approach, students learn actively in group to discuss about solve 
of coastal area problem in worksheet. When student solves this coastal area 
problem, enthusiasm, attention, motivation of learning, and various knowledge of 
mathematics owned applied in comparing notes, enquires, explains, analyses, 
forms mathematics model, finalizes mathematics model, answers problem, 
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maintains answer, and does negotiation with others referring to the process and 
problem solving result obtained. This activity requires activity of mental to think 
in higher level. Using a real coastal area problem that viscid with students’ 
everyday life has inspired interest of student to solve presented problem. Using 
coastal area problem with various presentation models have also given challenge 
for student to break it in group or enquires to teacher when problem presented is 
not understanding. 
 Activities of the student are hardly differed from students’ activity who 
treated by conventional approach. In conventional approach, student learn only 
based on guide and explanation of teacher as according to package book that 
school used. Using practical problem is also hardly far from students’ activity in 
all daily life and unable to point student for applying mathematics in students’ 
every day life. Student at more conventional class got knowledge from teacher, 
book, problem or enquires to teacher. In general, the condition is very difference 
both of two learning approach and causes to students’ enhancing ability in 
mathematical problem solving. 
The research findings are increasingly picking the clarifies of the importance of 
using coast-contextual teaching and learning to enhance students’ ability in 
mathematical problem solving. Excelsior of school level and students’ 
mathematical prior knowledge, hence excelsior would also enhance of student’ 
ability in mathematical problem solving. 

CONCLUSION AND SUGGESTION 

Conclusion 

 Based on the result of data analysis, it can be concluded that using CCTL 
is significantly better than CVTL in enhancing students’ ability in mathematical 
problem solving. However, mathematical problem solving of students in learning 
by using CCTL are still low. There is no interaction between learning approach 
and school level to enhance students’ ability in mathematical problem solving. 
The difference of enhancing of students’ ability in mathematical problem solving 
is affected by the difference of learning approach used and students’ prior 
knowledge of mathematics. The result of both of observation and interview data 
analysis shows that CCTL approach can enhance positively students’ activity in 
interaction among students, fluency of argument in problem solving process, 
advanced question skills, and knowledge about potency and problem in coastal 
area. 

Suggestions 

Based on the research conclusion can be said some suggestions as follows. 
a)  Coast-contextual teaching and learning CCTL) can serve the purpose of one of 

alternative approach in enhancing coastal-secondary school students’ ability in 
mathematical problem solving. 

b) In using CCTL, teacher must try best to understand problem and solution process 
of students worksheet. This can be make teacher easily to help students when 
they have a problem to understand and to solve the problem presented. 
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c) Teacher must be understand that using coastal problem in learning mathematics 
with CCTL approach is not only addressed to increase students’ ability in 
mathematical problem solving but also to give students understanding and 
awareness about potency and various problems of coastal potency that need to 
be preserved because of economic value. 
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to provide a theoretical effort to increase emotional 
intelligence through the study of mathematics. Learning students' attention to emotional 
intelligence, is indispensable in the present neutralize human behavior that takbermoral, who was 
given the motto "shortcut felt patas". This paper is based on the philosophical view that 
"mathematics is a human activity". Through these philosophical views, the concepts of abstract 
mathematics that will be found by residents at the same time learning itself will improve the 
capability of thinking and emotional kecerdaasan the process of discovery and settlement of the 
concept of mathematical problems.  

A. 

Keywords: teaching, math, realistic,  emotional intelligence.  

Preliminary  

Mathematics is a field related to the development of systematic thinking, logical, critical, 
analytical and consistent and established pattern of attitudes and patterns of action. Until the 
present century, mathematics was always used as one measure of the ability or intelligence 
rasioal someone. However, in reality, not everyone likes and interest in mathematics despite 
mathematical mindset is needed in life and human life. In fedagogik-ekstrensik, the dominant 
factor to make someone interested in and capable of learning and inspire the mathematics is the 
process of understanding and application of mathematics itself through learning. So, not 
excessive if every person aware of the nature of mathematics, will seek to find a more rational 
way can be applied in mathematics in order to achieve critical thinking skills and a moral human 
being and dignity, to all people. A philosophical study of mathematics based on the saying that 
"mathematics is merupkan human activity" has the principle of constructive, interactive and 
reflective, which is known as Realistic Mathematics Education, needs to be studied as an 
alternative to improve critical thinking skills and emotional intelligence.  
 
 

1. 

B. Discussion  

Emotional Intelligence or Emotional Quotient (EQ)  

Emotional derived from the word 'emotion', taken from Latin, namely 'motere', which 
means 'move'. So, emotions can be told as an encouragement to act with immediate plans to 
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fix the problem. Goleman (1995) pointed out that emotion is basically an activity or agitation 
of mind and a tendency to act, which includes feelings such as anger, joy, hatred, fear, 
anxiety, sadness, shame, disgust, fear, desperation, suffering, etc. .  
Emotional intelligence is the ability to understand other people's emotions and how to control 
the emotions themselves. Cooper and Sawaf (1997) says that emotional intelligence is the 
ability to feel, understand and effectively apply the power and sensitivity as a source of 
energy and emotion that a human influence. Thus, emotional intelligence includes self-
control, passion and perseverance, and ability to motivate themselves and survive the 
frustration, the ability to control impulses and emotions, set the mood, read the deepest 
feelings of others (empathy), maintaining good social relations , and the ability to resolve 
conflicts.  

a) 

EQ concept stems from the concept of "social intelligence" which was first proposed 
by EL.Thorndike in 1920, and divide intelligence into three groups:  

b) 

Abstract intelligence (the ability to understand and manipulate with verbal and  
mathematical symbols) . 

c) 
Concrete intelligence (the ability to understand and manipulate objects). 

 
Social intelligence (the ability to understand and relate to people). 

a) 

 Furthermore, Gardner adds the aspect of social intelligence to be;  

b) 

Interpersonal intelligence is the ability to understand others, what motivates them, 
how to work cooperatively with them. Politicians, teachers, salesmen, doctors and 
religious leaders who succeed are people who have high interpersonal intelligence.  
Intrapersonal intelligence is the ability to understand ourselves. This is the capacity 
to form an accurate model of self and truth and is able to use the model to run 
effectively in life (Gardner, 1999).  

Thus, emotional intelligence includes an emphasis on social intelligence and 
reading ability to understand, motivate, control and feel a sense of self and others.  
2. The Nature of Mathematics  

Math word derived from Latin, namely "mathenein" or "mathema" which means 
"learning or learned." Whereas in Dutch called "wiskunde" which means "exact science", 
which are all related to the reasoning or way of thinking.  
Mathematics has a language and a well-defined rules, a clear and systematic reasoning, 
and structure as well as strong linkages between the concepts. The main element of the 
work of mathematics is deductive reasoning which works on the basis of assumptions and 
have a consistent truth. Mathematics is known as a deductive science, every true 
statement refers to the truth of the previous statement, like theorems, axioms and 
understanding of the base that do not need to be defined (undefined term), and not rely on 
scientific methods through an inductive process. Thus, mathematical truths are universal 
(of course in the universe in question).  2 + 2 = 4 (in the decimal system).   Example: 
Statement mathematics  These statements are true, not because we do scientific 
experiments, but because according to our logical mind: two plus two equals four is 
certain! Suppose we put two coins into the empty box, then enter two more coins into it, 
every one will feel confident there are four coins in the box.  



545 
 

Universality of mathematical truth makes it more "high" from any scientific products. 
Mathematics became queen of science because math is more than just think logically and 
be the servant of science, with mathematics, the sciences can evolve, even higher than 
expected human. Mathematics as a means to foster develop logical reasoning and 
efficient treasury of ideas and patterns of creative and amazing, so the math is sometimes 
called the art or beauty. Mathematics is the science of patterns, and relevant 
mathematical-looking activities to perceive structure, seeing connections, symbolically 
capturing patterns, conjecturing and proving, and Abstracting and generalizing 
(Schoenfeld, 1994). Thus, if not excessive, Karl Frederich Gauss in 1777 (the Sobel, Max 
& Maletsky, Evan M. (2001)) said that "mathematics is the queen of the sciences". This 
shows that mathematics can stand alone without being influenced by other disciplines, 
beautiful, honest, consistent (consistently) and litter (branches). Furthermore, Schoenfeld 
(1994) says, mathematics is a living, breathing, and exciting discipline of sciences.  
Besides being a product thinking, mathematics can also be viewed as a process of 
thinking itself. This is in accordance with the opinion Goffree, Freudenthal, and 
Schoemaker (in Nelissen, 2005), which says that the principal element of mathematics is 
thinking. It emphasizes that knowledge is the result of a constructive activity and efforts 
to learning itself, so, who studied not only as recipients of information passif. NCTM 
(2000) says that "learning mathematics is doing mathematics". Doing mathematics means 
doing mathematics problems (problem solving). Bell (1981), said that mathematics can 
be used to develop clear thinking, critical, precise and consistent (consistently) by the 
exercise of problem solving (problem solving). Of course, in the process of settlement of 
these problems will grow attitude to convince himself and others (antrapersonal and 
interpersonal emotional intelligence components) with a critical deductive reasoning. So, 
the ability to include the process of mathematical thinking and shape the mindset, attitude 
and character and behavior of a person. Thus, there is no doubt that the existence and 
mathematical values include critical thinking and emotional. It's just a question to be 
asked 'how mathematical values are understood, inspired, instilled and applied in every 
human life.  

In addition, we can also simply look at mathematics as a tool or a powerful tool in 
solving human problems. The use of symbols (language) makes the process of 
mathematical thinking and communication becomes more efficient and accurate. 
Language of mathematics is the language of symbols that are artificial, and have meaning 
when applied to a context, and greatly simplify the writing, without prejudice to the 
meaning of the phrase. Lapelace (in Ernest, 1991) says "mathematical science ... Is the 
language of relations Between Things unseen. But to use and apply That language, We 
Must be Able to appreciate fully, to feel, to Seize, the unseen, the unconscious. Thus, the 
use of mathematical symbols to make the process of thinking becomes more efficient and 
accurate. 

Mathematics has objects that are abstract studies which only exists in the mind, 
while he had seen and learned is simply a drawing or painting to make it easier to learn. 
Bell (1981: 108) mathematical objects can be divided into two parts, namely the direct 
object, including facts, skills, concepts and principles, and indirect object which involves 
the transfer of learning, inquiry skills, problem solving abilities, self-discipline and 
appreciation of mathematical structure. More Tall (1998) says that all abstract 
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mathematical concepts, although not every object is a mathematical abstraction. So, 
studying mathematics is to learn the concept. Because mathematics has an abstract object 
of study, so residents will not be easy to learn to accept it directly, and need 
pengkongkritan. So, who becomes the next question is' how mathematical values held by 
each individual? "This question relates to how the process of learning mathematics is 
done.  

Rosyada (2008) says that until now, the reality on the ground, there are still many 
teachers embrace the paradigm of transfer of knowledge in learning and more emphasis 
on doing the exercise routine questions and drill. This condition causes the results of our 
school education is only able to produce beings who lack self-awareness, lack of critical 
thinking, less creative, less independent and less able to communicate smoothly with the 
physical and social environment in life. Mathematics as a science that is born of human 
needs (Nasution, 1980) has an axiomatic nature, which the truth of a theorem is based on 
previous definitions and axioms, or accepted only deductively. For example, if 1 + 1 = 2, 
it will not be accepted except mathematically 1 + 1 equals 2. Mathematical job is to seek 
truth and prove the truth. Romberg (1995) says that the mathematical work, including 
jobs such as finding an integrative and dynamic, thinking, exploration, and prove.  
Until recently, many found a form of mathematical problem solving that does not instill 
the meaning of concepts, mathematical mindset and attitude, and tend to use a guessing. 
For example, students in the context of problem solving only looking for the numbers 
contained in the text, then asked, multiplied, huh? or shared, yes? or added is not it? and 
other similar question. For example: There are 125 sheep and 5 dogs in a field. How old 
is the shepherd? " Many of the students who gave answers, as follows: 125 + 5 = 130 
......, it's too big, and 125-5 = 120 ...., still too big now ...... 125: 5 = 25 ....., this new 
match. I think the 25-year-old shepherd. Looks like they have an opinion that all 
problems in mathematics have a settlement.   

Thus the teaching of mathematics that takes place in our schools today is a model 
of transfer of knowledge or so-called traditional learning. Atwood (1990) pointed out that 
the traditional teaching pattern as one way of teaching, teachers are more active in 
explaining and giving information, do not help students develop thinking skills and good 
interpersonal intelligence. Accordingly, there is a fundamental question that needs to be 
considered, namely: how mathematics can be taught better, how children are encouraged 
to be attracted and interested in mathematics, how children actually learn math, and what 
is the value of math for them?  

a. 

Treffers, De Moor and Feijs (1989) says that there are three pillars in mathematics 
education to build a meaningful mathematical values, morals and character of individuals 
and keunggulaan comparative keperibadian in the mindset, attitudes and patterns of 
patterns of action, namely, constructive, interactive and reflective.  

Constructive. 
This property states that learning mathematics is a construction activity, the students 
discover for themselves the concepts, principles or procedures for himself. Students 
construct an internal, mental representations which can concretize images, schemata, 
procedures, work methods at the level of abstract symbols, intuitions, contexts, 
schemata of completion, or through experiments. Key features of the constructive 
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nature of the students find their own solution procedures from a contextual problem. 
So this stage is pengakraban students to their environment.  

b. Interactive  

 

This characteristic explains that learning is not just an individual activity but 
something that happens in society and relates to the social cultural context. Interactive 
learning is cooperative learning (Slavin, 1986), 'classroom conversation,' mutual 
instruction ',' construction is guided by the knowledge 'and' interactive instruction 
'(Treffers & Goffree, 1985). With demikan will form a critical mindset, emotions and 
behaviors of democracy or morality in delivering or accepting the ideas of others.  

c. Reflective  
According to Hiebert (1992), reflection or metacognition can be defined as a 
conscious consideration of their own experience, often becomes a liaison between the 
ideas and deeds. Reflection remember to back up his own experiences, and take the 
experience as objects of critical thinking. Reflection begins when asked about 
themselves, how to best approach to approach the problem: 'Should I do it that way? " 
(Planning). Once we started working, other questions arise: "What is working?" (Self-
monitoring), perhaps even "Can I do that?" (Self-evaluation). Other questions that the 
real is "Will this work?" (Anticipation) and, finally, "Is there anything I'm happy with 
this thing?" (Evaluation). If the settlement brings to a dead end, then encouraged to 
ask myself "Did not I try something else?" (Considering; methods and switching). 
This is a reflection of the elements most important for problem-solving process.  
Thus, the teaching of mathematics is now time to focus on critical thinking skills and 
reflection on learning, interaction and development of specific thinking concepts 
(Davydov, 1982; Stepanov & Semenov, 1985; Zak, 1984). While Leont'ev (1980), 
and Van Oers (1987) states that education and student-centered teaching (student 
centered) seen as an active interrelation of symbolic systems and cultural meanings. 
Learning takes place in a social context (Bruner, 1996; Slavin, 1 986). Learning is a 
process in which children learn to master the culture through symbols.  
Goffree, Freudenthal, and Schoemaker (1981) saying that "the subject of mathematics 
is an essential element in Itself 'thinking' through didactical considerations in 
mathematics instruction." In connection therewith, the education sector through the 
learning of mathematics based on improvement of critical thinking, logical, creative 
and social-emotional intelligence, have been found to do and improved through 
habituation in interactive problem solving context to the real world. The most 
important thing is teaching that is not only aims to enable students to easily 
comprehend the lessons learned, but in addition to improving achievement in 
mathematics learning is also to find a concept or a solution with a variety of models 
for settlement of the problems and increase their awareness of democracy and will 
always behave humanist. Other education experts, Resnick (1987) says that learning 
itself is not passively absorbed, but rather integrate prior knowledge with new 
information, and build a new meaning. So learners become capable not only with 
facts and skills, but by arranging and developing their strategies for the beginning of 
knowledge combined with new information. Meanwhile, Oleinik (2002) says that in 
order to enhance students' critical thinking, one of them is to use student-centered 
learning (student centered).  
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One of which includes philosophical learning constructive, interactive and 
reflective learning mathematics is realistic. Realistic Mathematics Education from the 
Netherlands, commonly called Realistics Mathematics Education (RME). In realistic 
mathematics, mathematics is seen as a human activity. (Freudenthal, 1973; Treffers, 
1987; Gravemeijer, 1994; Moor, 1994; Lange, 1998). So the math should not given to 
students in the form of 'results-so', but students must learn to self discover concepts or 
mathematical procedures through completion of realistic problems or contextual. 
Lange (1987) says that the process is a process of "conseptual mathematizing".  

C. 

Mathematizing in the learning process lasts from real situations intuitively first 
students have mathematical concepts through real-world situations. Then organize, 
compile problems, identify the aspects of a mathematical problem and will find the 
rules and relations. Given the interaction between students, teachers and students, and 
social environment and abilities of students and abstract formalize mathematical 
concepts that will give birth to the concept of mathematics students, who then 
students can apply to different problems and situations and finally returned to the real 
world is a process attitudes that allow students to grow familiar with emotions, 
managing moods, understand other people's emotions (empathy), motivating yourself 
and building relationships with others.  
Conclusion  

 

In theory, emotional intelligence can be improved through the learning of 
mathematics which refers to the nature of constructive learning, interactive and 
reflective.  

Atwood, Margaret. (1990). Critical Thinking, Collaboration and Citizenship: Inventing a Framework 
Appropriate for Our Times. USA: Charles C Thomas, Publisher. 
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PENGEMBANGAN INSTRUMEN  
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK UNTUK SISWA SD 

Lambertus 
Pendidikan Matematika FKIP Unhalu Kendari 

Mahasiswa S3 Pendidikan Matematika UPI Bandung 
 

Abstract 
The instrument development  is the most important part of  a research, hence in its 
arrangement, it should be done in accord with the procedure of development 
sequence that is appropriate.  This paper presents the instrument development of 
creative thinking for Elementary School students in the form of essay test, with 
development sequences: (1) examine the literature included teaching material; (2) 
make a syllabus based on curriculum, teaching material, the indicator of creative 
thinking ability , the characteristic of learning approach that is used (RME 
characteristic), student’s characteristic and ability; (3) test arrangement; (4) face 
and content validation; (5) revision based on face and content validation results; 
(6) trial; and trial result analysis.  From this analysis result, final conclusion was 
obtained.  It is an instrument of creative thinking ability test that is valid and 
reliable for Elementary School students, that is consist of 8 items.   
 

 
 

Abstrak 
           Pengembangan instrumen merupakan bagian terpenting dari suatu 
penelitian, oleh sebab itu dalam penyusunannya harus dilakukan sesuai dengan 
prosedur alur pengembangan yang benar. Tulisan ini, menyajikan pengembangan 
instrumen berupa tes kemampuan berpikir kreatif untuk siswa SD yang berbentuk 
tes uraian, dengan alur pengembangan : (1) mengkaji literatur termasuk bahan 
ajar; (2) membuat kisi-kisi berdasarkan kurikulum, bahan ajar, indikator 
kemampuan berpikir kreatif, karakteristik pendekatan pembelajaran yang 
digunakan (karakteristik PMR), karakteristik dan kemampuan siswa; (3) 
penyusunan tes; (4) validasi muka dan isi; (5) revisi berdasarkan hasil validasi 
muka dan isi; (6) ujicoba; dan análisis hasil ujicoba. Dari hasil análisis inilah, 
diperoleh kesimpulan akhir sebuah instrumen tes kemampuan berpikir kreatif 
yang valid dan reliabel, untuk siswa SD yang terdiri 8 butir soal.  

 
A.  Pendahuluan 
           Salah satu elemen terpenting dalam suatu penelitian adalah instrumen. 
Sebagai alat pengumpul data, sebuah instrumen harus memenuhi kriteria yang 
telah ditetapkan (kriteria instrumen yang baik dan benar). Karena instrumen yang 
baik dan benar, akan dapat menghasilkan data yang baik, benar dan dapat 
dipercaya, sehingga dapat melahirkan kesimpulan/temuan yang benar dan dapat 
dipercaya sebagaimana yang diharapkan dalam suatu penelitian. Sebaliknya, 
instrument kurang baik (salah) akan dapat melahirkan kesimpulan yang 
menyesatkan atau bias. 
           Tulisan ini, akan memaparkan hasil pengembangan  instrument, tes 
kemampuan berpikir kreatif matematik untuk siswa SD, yang digunakan sebagai 
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alat pengumpul data dalam penelitian. Oleh sebab itu kriteria yang digunakan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaannya.  
Kemampuan berpikir kreatif 
             Dalam pembelajaran matematika, berpikir kreatif (kreativitas) dapat 
dipandang sebagai orientasi atau disposisi tentang instruksi matematika, termasuk 
tugas penemuan dan pemecahan masalah. Aktivitas ini dapat membawa siswa 
mengembangkan pendekatan yang lebih kreatif dalam matematika. Dengan tugas 
dan aktivitas ini, guru dapat meningkatkan kapasitas siswa dalam hal yang 
berkenaan dengan dimensi kreativitas.  
           Krutetskii (1976) menyatakan kreatifitas identik dengan keberbakatan 
matematik. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa kreativitas dalam pemecahan 
masalah matematik merupakan kemampuan dalam merumuskan masalah 
matematik secara bebas, bersifat penemuan, dan baru. Ide-ide ini sejalan dengan 
ide-ide seperti pleksibilitas dan kelancaran dalam membuat asosiasi baru dan 
menghasilkan jawaban divergen yang berkaitan dengan kreativitas secara umum. 
Menurut Munandar (2002) bahwa berpikir divergen adalah berpikir untuk 
memberikan macam-macam kemungkinan jawaban benar ataupun cara terhadap 
suatu masalah berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada 
keragaman jumlah dan kesesuaian. Lebih lanjut dikatakan bahwa berpikir 
divergen dapat dirangsang dengan mengajukan pertanyaan yang sifatnya terbuka 
guna mendorong  ungkapan pikiran dan perasaan. Dengan mengajukan 
pertanyaan pemanasan seperti itu, maka siswa menjadi terbuka dan terbiasa untuk 
berpikir kreatif. Agar siswa dapat memperluas pikirannya dan berperan serta 
dalam kegiatan yang lebih majemuk serta menantang, maka siswa perlu dilibatkan 
dalam tantangan dan masalah nyata khususnya pada pemecahan masalah secara 
kreatif.             
           Sedangkan Silver (1997) menyatakan bahwa kreativitas bukan sebagai 
domain segelintir individu yang istimewa, melainkan lebih sebagai orientasi atau 
disposisi terhadap aktivitas matematik yang dapat dikembangkan secara luas di 
sekolah-sekolah umum. Lebih lanjut Silver mengemukakan aktivitas matematik 
seperti pemecahan masalah dan posing masalah terjalin erat dengan kreativitas 
yang meliputi kefasihan, keluwesan, dan hal yang baru. Munandar (1999) 
menyatakan bahwa kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang 
mencerminkan aspek-aspek kelancaran, Keluwesan, orsinalitas dalam berpikir, 
dan kemampuan mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci) 
suatu gagasan. Selanjutnya Sriraman (2004) mendefinisikan kreativitas sebagai 
proses yang hasilnya tidak biasa, solusi yang dalam dari persoalan yang diberikan 
dan terlepas dari tingkat kompleksitas. Sriraman juga menyarankan supaya 
kreativitas dapat diterapkan di kelas dengan memberi kesempatan pada siswa 
untuk menyelesaikan soal-soal yang tidak rutin, kompleks, dan terstruktur. 
Diharapan soal-soal itu tidak hanya memunculkan motivasi dan ketekunan tetapi 
juga memiliki tingkat refleksi yang sangat luas.  
           Tes kemampuan berpikir kreatif yang disusun dalam tulisan ini, mengacu 
pada  kemampuan menemukan dan   menyelesaikan   soal-soal    atau    masalah 
matematika yang indikator-indikatornya meliputi: (1) Kefasihan/kelancaran 
(fluency),   adalah    kemampuan    untuk mengemukakan  ide. jawaban,  
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pertanyaan,  dan  penyelesaian masalah: (2) Keluwesan (flexibility), adalah 
kemampuan untuk menemukan atau menghasilkan berbagai  macam  ide,  
jawaban  atau pertanyaan  yang bervariasi; (3) Penguraian (elaboration),  
kemampuan untuk mengembangkan suatu  ide,  menambah atau merinci secara  
detil suatu obyek, ide, dan situasi; (4) Hal yang baru (originaliti), adalah 
kemampuan   untuk   memberikan  respon-respon yang  unik  dan luarbiasa. 
           Tes kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat pada lampiran ,sedang kisi-
kisinya disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 1 
Kisi-kisi Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Satuan Pendidikan: SD 
Materi Pokok        : 1. Pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam   
                                   pemecahan masalah 
                               2. Menghitung luas segitiga, trapesium dan layang-layang    
Kelas/Semester     : V/satu     
Standar Kompetensi Kompetensi 

Dasar 
Aspek yang Diukur Indikator No. 

Soal 
Kreatifitas PMR 

2.Menggunakan 
pengukuran   Waktu, 
sudut, jarak dan   
kecepatan dalam    
pemecahan   masalah 
3.Menghitung luas   
bangun datar 
sederhana   dan 
menggunakannya   
dalam pemecahan    
masalah 

2.5.Menyelesaika
n masala  yang 
berkaitan dgn      
pengukuran 
waktu 
3.2.Menyelesaik-
an masalah yang 
berkaitan dengan   
luas bangun datar 

Kefasihan/  
kelancaran  
(fluency) 

Alur pengem-
bangan model 
mandiri 

Siswa dapat  mengemukakan/ 
menuliskan jawaban atau 
penyelesaian masalah  meng- 
gunakan langkah-langkah yang 
tepat berkaitan dengan 
pengukuran waktu 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Siswa dapat  mengemuka kan 
/menuliskan jawaban atau 
penyelesaian masalah 
menggunakan langkah-langkah 
yang tepat berkaitan dengan luas 
layang-layang 

3.Menghitung luas   
bangun datar 
sederhana   dan 
menggunakannya   
dalam pemecahan   
masalah   

3.1. Menghitung 
luas  segitiga,  
dan   trapesium 

       

 

Keluwesan 
(flexibility) 

Bermatematika 
secara 
progresif, dan 
keterkaitan 
(intertwin ing) 

Siswa dapat  menemukan 
jawaban atau penyelesaian  soal 
lebih dari satu cara (jawaban 
yang bervariasi) berkaitan 
dengan luas segitiga, persegi, 
persegi panjang dan trapesium 

5 
 
 
 
 
 
7 

Siswa dapat  menemukan 
jawaban atau penyelesaian  soal 
lebih dari satu cara (jawaban 
yang bervariasi) berkaitan 
dengan luas segitiga dan 
trapesium 

2.Menggunakan     
pengukuran  waktu, 
sudut, jarak dan     
kecepatan    dalam     
pemecahan     
masalah 

 

2.5.Menyelesaika
n  masalah      
yang berkaitan 
dengan     waktu,  
jarak dan      
kecepatan 

 

Penguraia(e
laborati-
on) 

 

Menggunakan 
model, dan 
Bermatematika 
secara progresif 

 

Siswa dapat mengembangkan 
jawaban atau  penyelesaian soal 
secara rinci berkaitan dengan 
jarak dan kecepatan  

3 
 
 
 
 
6        
 
 
 

Siswa dapat mengembangkan 
jawaban atau  penyelesaian soal 
secara rinci berkaitan dengan 
waktu 

2.Menggunakan    
pengukuran    waktu, 
sudut, jarak dan   
kecepatan  dalam    
pemecahan  masalah 
3. Menghitung luas    
bangun datar seder-
hana dan mengguna-
kannya dlm peme-
cahan    masalah   

2.3.Melakukan 
pengukuran        
sudut 
3.2.Menyelesaika
n masalah       
yang berkaitan 
dengan  luas 
bangun datar 

Hal yang 
baru 
(originality
) 

Menemukan 
kembali 
(reinvention) 

Siswa dapat  memberikan 
jawaban atau penyelesaian soal 
yang unik dan luarbiasa 
berkaitan dengan pengukuran/ 
perhitungan sudut 

4 
 
 
 
 
 
8 Siswa dapat  memberikan 

jawaban atau penyelesaian soal 
yang unik dan luar biasa 
berkaitan dengan luas segitiga 
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B. Hasil Analisis Ujicoba dan Pembahasan 
           Tes kemampuan berpikir kreatif yang dikembangkan berbentuk tes 

uraian. Sebelum tes tersebut digunakan, terlebih dahulu dilakukan validasi muka 
dan isi oleh pakar pendidikan matematika dan guru SD yang berpengalaman 
sebagai penimbang. Validasi muka, meliputi: kejelasan dari segi bahasa, kejelasan 
dari sisi  format penyejian, kejelasan dari segi gambar/representasi.   Validasi  isi, 
meliputi : kesesuaian  dengan  materi  pokok, kesesuaian  dengan indikator 
pencapaian hasil belajar, kesesuaian dengan karakteristik  kemampuan berpikir 
kreatif matematik, kesesuaian dengan tingkat kesukaran siswa  kelas V SD. 
Kepada masing-masing penimbang diberikan perangkat tes dan kisi-kisinya serta 
lembar penilaian, untuk memberikan penilaiannya terhadap kesesuai setiap 
indikator dengan cara menulis angka 1 (valid) atau 0 (tidak valid)  pada kolom 
yang telah disediakan serta memberikan komentar terhadap item tes tersebut bila 
diperlukan pada kolom yang telah disediakan. Hasil pertimbangan lima orang 
penimbang dapat dilihat pada tabel berikut ini.   

Tabel 2 
  Hasil pertimbangan validasi muka tes kemampuan berpikir kreatif 

 
No 

 
Penimbang 

     Hasil Pertimbangan Setiap Butir 

1   2   3   4   5   6   7   8 

  1 PNB 1 1   1   1   1   1   1   1   1 
  2 PNB 2 1   1   1   1   1   1   1   1 
  3 PNB 3 1   1   1   1   1   1   1   1 
  4 PNB 4 1   1   1   1   1   1   1   1 

  5 PNB 5 1   1   1   1   1   1   1   1 

          Keterangan :  
                   Angka 1 berarti butir soal  valid  
                   Angka 0 berarti butir soal tidak valid   
Dari tabel 2 memperlihatkan bahwa lima penimbang menyatakan semua butir 

valid. Ini berarti lima penimbang telah memberikan pertimbangan yang seragam 
terhadap validitas muka tes kemampuan berpikir kreatif. Dengan demikian, dari 
aspek validitas muka, instrumen kemampuan berpikir kreatif yang disusun layak 
digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya hasil pertimbangan validasi isi 
disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 3 
Hasil pertimbangan validasi isi tes kemampuan berpikir kreatif 

 
No 

 
Penimbang 

Hasil Pertimbangan Setiap Butir 

  1   2   3   4   5   6   7   8 

  1 PNB 1   1   1   1   1   1   1   1   1 
  2 PNB 2   1   1   1   0   1   1   1   1 
  3 PNB 3   1   1   1   1   1   1   1   1 
  4 PNB 4   1   1   1   1   1   1   1   1 

  5 PNB 5   1   1   1   1   1   1   1   1 

             Keterangan :  
                 Angka 1 berarti butir soal valid dan dapat digunakan 
                 Angka 0 berarti butir soal tidak valid dan tidak dapat digunakan  
      Hasil pertimbangan validitas isi oleh lima orang penimbang tersebut 

dianalisis dengan menggunakan statistik Q-Cochran. Analisis ini dilakukan 
bertujuan untuk mengetahui apakah para penimbang telah melakukan penilaian 
atau penimbangan terhadap isi naskah tes kemampuan berpikir kreatif secara 
seragam atau tidak. Berikut ini adalah hipotesis yang diuji dalam analisis statistik 
Q-Cochran. 

                 H0
                 H

 : Para penimbang melakukan pertimbangan seragam 
a

      Dengan kriteria pengujian: H
 : Para penimbang melakukan pertimbangan berbeda. 

o diterima jika nilai probabilitas > 0,05. 
Sebaliknya Ho

                                                   Tabel 4 

 ditolak jika nilai probabilitas  ≤ 0,05. Ringkasan hasil uji 
keseragaman pertimbangan para penimbang disajikan pada tabel berikut ini. 

 Uji Keseragaman Pertimbangan terhadap  
Validitas Isi Tes  Kemampuan Berpikir Kreatif 

N 8 
Cochran’s Q 4.000a 

Df 4 
Asymp. Sig. .406 

                      a. 1 is treated as a success  
 
           Pada Tabel 4, terlihat bahwa Asymp.Sig = 0,406. Nilai probabilitas ini 

lebih besar dari 0,05, ini berarti bahwa pada taraf signifikansi yang diajukan H0

      Selain melakukan uji validitas muka dan isi, pada tes kemampuan berpikir 
kreatif peneliti juga melakukan uji validitas konkuren. Uji validitas konkuren ini 
berdasarkan data skor yang diperoleh siswa setelah instrumen di ujicobakan. 
Ujicoba tes kemampuan berpikir kreatif ini, diberikan kepada 39 siswa SD kelas 

 
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa lima penimbang telah memberikan 
pertimbangan terhadap setiap butir tes kemampuan berpikir kreatif secara 
seragam. Dengan demikian, dari aspek validitas isi, instrumen kemampuan 
berpikir kreatif yang disusun layak digunakan. 
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VI (SD 3 Baruga) sebagai sampel ujicoba. Dipilihnya siswa kelas VI, dengan 
pertimbangan bahwa mereka telah mempelajari materi yang diujicobakan ketika 
di kelas V. Dari data hasil ujicoba yang diperoleh, selanjutnya dianalisis untuk 
melihat reliabilitas dan validitas masing-masing butir tes. Hasil analisis reliabilitas 
tes kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5 
Hasil Uji Reliabilitas Tes Berpikir Kreatif dengan  

Menggunakan Uji Cronbach Alpha 
Cronbach's Alpha N of Items 

.810 8 

     Hasil analisis reliabilitas tes kemampuan berpikir kreatif dengan 
menggunakan uji Cronbach Alpha diperoleh koefisien reliabilitas r = 0,810. 
Dengan menggunakan kriteria yang diajukan oleh Guilford (dalam Ruseffendi, 
1998) yaitu: 

Tabel 6 
Interpretasi Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Interpretasi 

0,00 – 0,20 Kecil 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,40 – 0,70 Sedang 

0,70 – 0,90 Tinggi 

0,90 – 1,00 Sangat Tinggi 

      Nilai koefisien r ini tergolong tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tes kemampuan berpikir kreatif ini memiliki keterandalan yang tinggi. 
Selanjutnya, analisis validitas butir dilakukan dengan menggunakan Pearson 
Correlation. Hasil analisis validitas 8 butir tes kemampuan berpikir kreatif 
rangkumannya disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 7 
Hasil Analisis Validitas Butir Tes Berpikir Kreatif 

No.Butir Pearson Correlation 
(r) 

Sig. 
 (2-tailed) 

Keterangan 

1 0,640 0,000 Valid 
2 0,776 0,000 Valid 
3 0,690 0,000 Valid 
4 0,383 0,016 Valid 
5 0,812 0,000 Valid 
6 0.571 0,000 Valid 
7 0,536 0,000 Valid 
8 0,795 0,000 Valid 
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         Tabel 7 di atas, memperlihatkan bahwa kedelapan butir soal yang diuji, 
butir nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 memiliki  nilai signifikansi 0,000  lebih kecil 
dari 0,05, dan butir nomor 4 memiliki nilai signifikansi 0,016 lebih kecil dari 
0,05.  Ini berarti kedelapan butir soal kemampuan berpikir kreatif tersebut valid. 
Karena tes kemampuan berpikir kreatif ini memiliki reliabilitas sangat tinggi, dan 
semua butir valid, berarti tes ini merupakan tes yang baik.  

C. Penutup 
           Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tes 
kemampuan berpikir kreatif yang telah disusun valid dari segi muka, isi dan 
konkuren, serta memiliki reliabilitas yang tinggi.  Dengan demikian ke delapan 
butir tes kemampuan berpikir kreatif ini dapat diadalkan dan dipakai sebagai 
instrumen pengumpul data penelitian. 

           Tes ini dirancang untuk suatu penelitian eksperimen yang menerapkan 
pendekatan matematika realistik. Oleh sebab itu dalam penyusunan kisi-kisi 
maupun penyusunan butir soal, selalu melibatkan karakteristik PMR. 
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Lampiran 

                                                      TES KEMAMPUAN KREATIVITAS 
MATEMATIK 

                    Satuan Pendidikan  :  SD 
                    Mata Pelajaran        :  Matematika 
                    Materi Pokok           :  1. Pengukuran waktu, sudut, jarak dan kecepatan 
                                                          2. Menghitung luas segitiga, trapezium dan  
                                                              layang-layang   
                    Kelas/Semester         :  V/satu 
                    Waktu                        :  70 menit 
Petunjuk : -  Tulislah nama, kelas, dan nomor indukmu pada lembar jawaban  
                       yang disediakan 
                   -  Sebelum mengerjakan soal bacalah terlebih dahulu dengan teliti 
                   -  Kerjakanlah dengan urutan langkah-langkah yang benar 
SOAL 
1.   Seorang penjahit  pakaian dapat menyelesaikan selembar kemeja selama  6,5 jam.  
      Jika ia mendapat pesanan 3 lembar kemeja, berapa  menit  seluruh waktu   yang  
      dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan itu? 

a. Tulislah ide penyelesaian soal di atas.                                  
b. Hitung, berapa menit seluruh waktu yang dibutuhkan    untuk menjahit  3 lembar  

kemeja tersebut. 
2.   Badu membuat layang-layang.  Panjang salah satu diagonalnya (d1
      panjang diagonal lainnya (d

) adalah 30 cm dan 
2) adalah 4/3 dari d1

a. Tulislah ide penyelesaian soal di atas. 
. Berapa  luas layang-layang Badu? 

b. Hitung luas layang-layang Badu. 
3.   Faisal mengendarai sepeda menuju rumah Burhan yang berjarak  24 km. Dalam 
       perjalanannya  Faisal singgah istirahat 15 menit untuk melepas lelah.  Dan seluruh 
       waktu yang digunakan Faisal   hingga tiba di rumah Burhan adalah 105 menit.  
       a.  Gambarkan situasi soal di atas dalam diagram garis. 
       b.  Berapa km/jam kecepatan rata-rata sepeda yang dikendarai  Faisal 
 
4.  
                                     E                    F        

                 D  

          C  

 

                                           

              A                                    O                                       B 

    
      Perhatikan dengan cermat gambar di atas. 
      Diketahui AOB adalah sudut lurus. 

a. Jika besar sudut AOC = 150

b. Jika besar sudut AOD = 45
, maka besar sudut BOC = ……………….. 

0, maka besar sudut BOD = ………………. 
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c. Jika besar sudut AOE = 500

d. Jika besar sudut AOF  = n
, maka besar sudut BOE  = ………………. 

0

e. Sudut AOF merupakan  ………………… dari sudut  BOF 
,   maka besar sudut BOF  = ………………. 

5.  Pak Paijo mempunyai lahan pertanian , yang terdiri dari lahan  kering  dan lahan  

      persawahan.  Sketsa gambar dan ukuran lahannya seperti berikut.   

                                               120 m                                  60 m 

                                 

                       60 m        lahan persawahan                lahan kering      60 m 

                                                                  60 m                  60 m          

                                                           30 m   

      Perhatikan dengan cermat gambar di atas, kemudian hitung luasnya dengan cara  
      menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.   
      a. 1).  Tulislah ide penyelesaian soal di atas. 
          2).  Berapa luas lahan Pak Paijo? 
      b. Gunakan cara lain untuk menghitung luas lahan Pak Paijo. 
      c.  Apakah kedua hasil perhitunganmu sama? 
6.  Suatu pagi Aminah bangun pukul  06.00. Kegiatan rutin yang harus ia lakukan adalah 
      merapikan tempat tidur (10 menit), mandi (15 menit), sarapan pagi (16 menit), dan  
      perjalanan ke sekolah  (24 menit). Sedangkan  pelajaran dimulai pukul 07.00. 
      a. Buatkan tabel kegiatan  Aminah yang sesuai dengan soal di atas.  
      b. Jam berapa Aminah tiba di Sekolah? 
      c. Apakah Aminah tiba di sekolah tepat  waktu?  
      d. Bila tidak tepat waktu, sebaiknya pukul berapa Aminah bangun agar semua  
          kegiatannya  dapat dilakukan ?   
7.   Diketahui  bangun ABCD  adalah  trapesium  samakaki.  Jika  panjang   AD = 7 cm,  
      BC = 13 cm, dan  DT = 9 cm. 
                                                                                   a. 1)Tulislah ide penyelesaiannya. 

                       B                               T          C               2) Hitunglah luas daerah terarsir.                    

                                                                                   b. Masih adakah cara lain yang dapat    

                                    kamu  gunakan? Jika ada, 

                                                                                       hitunglah dengan cara itu?                                                                                             

                                A                        D 
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8 .                       A           A1        A2                 A3    . . .               A10

 

          l     

     

                                                                                                                      

                          B                                         C                                      m 

       Perhatikan gambar.  Diketahui garis l dan m sejajar ,dan  AB ⊥ BC. Jika panjang   

       AB = 5 cm, dan BC = 6 cm.   

a. Berapa luas segitita ABC? 
b. Bentuk bangun segitiga A1BC, dengan cara menarik garis dari titik A1

 dan A
 ke B, 

1 ke C. Berapa luas segitiga A1
c. Dengan cara yang serupa pada soal b, bentuk segitiga A

BC?  
2

segitiga A
BC. Berapa luas  

2
d. Jika proses itu dilanjutkan terus dengan membentuk segitiga A

BC? 
3

A
BC, segitiga  

4BC, segitiga A5BC, . . . , segitiga A10BC, dimana titik-titik A, A1, A2, 
A3
A

,  
4. . . , A10 

                     Apa yang dapat kamu simpulkan tentang luas segitiga-segitiga tersebut? 
terletak di garis l.  
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THE ROLE OF RECIPROCAL TEACHING IN IMPROVING  
SELF-REGULATED LEARNING 

 
Abd. Qohar 

 
Abstract 

 
Self-regulated learning is a very important factor in supporting student learning success. Self-

regulated learning needs to be emphasized to the students in each learning process. If self-regulated 
learning not trained in learning, then the ability of students to always follow the progress of science 
will be low. Reciprocal teaching is a teaching procedure which is designed to teach students about the 
cognitive strategies and to enhance students’ comprehension. Palinscar (1986) argued that reciprocal 
teaching is a learning activity that includes reading materials provided, summarizing, making 
questions, clarifying and predicting. 

 

By looking at the steps in reciprocal teaching, the students' 
understanding and self-regulated learning need to be developed together, it is useful for students to 
learn next. In this paper will be reviewed and discussed about the role of reciprocal teaching in 
improving self-regulated learning.  

Keywords: reciprocal teaching, self-regulated learning 
 
A. INTRODUCTION 
 

Development of a real fast science and technology at some decades lately is thing cannot be 
discharged from the role of learning. The thing can be interpreted that individuals or groups who have 
a strong ability and willingness to learn will be able to develop the science and technology, on the 
contrary individuals or groups who do not have willingness to learn would difficult to follow in 
developing it. This reality obliges man which is not wanted under developed in development current of 
science and technology to learn harder. 

We all of course does not want to miss in the mastery of science and technology, so the 
Indonesian Ministry of National Education in the Curriculum 2006 (KTSP) states the importance of 
raising students' willingness to learn and appreciate science. For example, in the KTSP is mentioned 
that one of the subjects of mathematics at secondary school level is that learners appreciate the use of 
mathematics in daily life, which has a curiosity, attention, and interest in learning mathematics, as well 
as tenacious attitude and confidence in solving problems. This is not an exaggeration, because with a 
curiosity and a strong interest for study, the Indonesia is expected to master and develop science and 
technology, which in turn will lead to progress and prosperity of the nation of Indonesia. 

 

 In this context, the student-centered learning model support to enable students to be more 
positive role in learning and self-regulation. One of the student-centered learning is the reciprocal 
teaching. Cooperative learning as implemented in support of reciprocal teaching is to make the 
students more have self-regulation in learning. By implementing reciprocal teaching, students will 
practice for more independent learning in a group, respect others' opinions, and can exchange ideas 
among peers in the group and class. In this paper will be discussed more clearly about the role of 
reciprocal teaching in improving student’s self-regulation in learning.  

B. RECIPROCAL TEACHING 
Reciprocal teaching is one model of learning approaches where students are trained to 

understand a text and explain it to their peers, so many experts are calling this as a peer practice 
(exercises with peers). Palincsar and Brown (1984) explained that the strategy of reciprocal teaching is 
constructivist approach that is based on the principles of making questions, teach metacognitive skills 
through teaching, and modeling by the teacher to improve reading skills of low ability students. 
Furthermore, Palinscar (1986) also argued that reciprocal teaching is a learning activity that includes 
reading materials provided, summarizing, making questions, clarifying and predicting. This is done in 
cooperative learning in which one group member acting as a leader of the group and held in turn. One 
of the students who served as leader of the group lead their friends in the group stages in the 
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implementation of reciprocal teaching. While teachers act as facilitators and mentors who give 
scaffolding. 

The selection of learning approaches should be directed to accommodate the students' abilities 
in general are such heterogeneous. There is a possibility that students who are medium or low ability, 
if the learning approach used in accordance with them, their ability will grow significantly better. In 
general, reciprocal teaching according to the nature of knowledge and the nature of students’ 
intellectual development. This is because the reciprocal teaching implementing tiered learning system, 
ie from simple to complex things, or from simple concepts to more difficult concepts. In addition, 
reciprocal teaching also applies the learning systems that follow the spiral method, namely: each learn 
new concepts need to pay attention to concepts that have been studied previously, the new material is 
always associated with a material that has been studied.  

Reciprocal teaching is one of learning model based on constructivism. Viewed from the 
existing learning characteristics on reciprocal teaching, the Vigotsky’s social-constructivism more 
suitable to be applied. Social constructivism theory states that social and individual processes have a 
central role in the learning of mathematics (Ernest, 1994). In social constructivism, the individual 
aspects, group aspects, social aspects and psychological aspects receive comprehensive attention in 
learning.   

 

One of the pillars of education are defined by UNESCO is learning to live together. 
Cooperative learning as implemented in reciprocal teaching is support one of the pillars of education is 
set by UNESCO. By implementing reciprocal teaching, students will practice for learning in groups, 
respect for others' opinions, and can exchange ideas among peers in the group and class. Students who 
do study groups will gain the ability and experience can instill self-awareness in students that they are 
united in a joint effort, that they will succeed or fail as a team. These abilities will be very useful for 
students as stock in further studies and in the community. 

C. SELF-REGULATED LEARNING 
Self-regualted learning is a very important factor in determining students’ success in learning. 

The rapid development of technology impacts on increasing the number of learning resources that can 
be accessed, this will be very supportive of learning for students who have high self-regulation. 
Students who are taught by reciprocal teaching are expected to have higher self-regulated learning than 
students who receive conventional learning. So did students with higher initial ability and higher level 
schools are expected to have higher self-regulated learning compared with students with lower initial 
ability and lower-level schools.  

Marcou and George (2005) divided self-regulated learning into three concepts, first, the ability 
of learners to use metacognition strategies or controls cognition. Second, learners' ability to use 
metacognition and learning strategies simultaneously. Third, learners' ability to align between 
motivation, cognition and metacognition in learning. In their study, they also found that self-regulation 
is significantly associated with self-efficacy, the task-value beliefs, the intrinsic goal orientation and 
extrinsic goal orientation. They also found that all of these factors, in addition to the extrinsic goal 
orientation, significantly affect the ability of solving problems.  

Montalvo and Maria (2004) revealed that the characteristics of students who have learning 
independence is that they view themselves as agents of their own behavior and actions: they believe 
that learning is a proactive process, they could motivate themselves, they use different strategies to 
obtain the desired learning outcomes. Zimmerman (Woolfolk, 2007) defined self-regulated learning as 
a process of activating and maintaining continuous thoughts, actions and emotions to achieve a certain 
goal. If the goals that must be reached with regard to learning, then it is called as a self-regulated 
learning. Darr and Jonathan (2004) revealed that learners who have self-regulated learning are active 
and they can maximize the opportunity and ability to learn. They are not only capable of controlling 
their metacognition but also develop self-regulation of attitudes, behaviors and resources needed to 
enhance the positive learning outcomes.  

Boekaerts (Hannula, 2007) suggested three kinds of autonomy that are arranged in layers. 
Innermost layer is self-regulation in terms of selecting cognitive strategies used; middle layer is self-
regulation in the implementation process including the use of metacognition and learning skills, while 
the outermost layer is self-regulation in determining the objectives and resources used.  
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Woolfolk (2007) stated that the factors that affect the self-regulated learning include: 
knowledge, motivation and self-discipline. In order to have self-regulated learning students must have 
knowledge about themselves, about their subjects to be studied, about duty, about learning strategies 
and on the application of the subjects being studied. Students with good self-regulated learning has a 
high learning motivation. They are interested to work on various tasks assigned because like him. They 
know why they are learning, so that they do and choose something is an impulse of themselves and not 
because it is controlled by others. Students with a good self-regulated learning in addition to having the 
knowledge and motivation, also has a good personal discipline. Corno (Woolfolk, 2007) stated that 
motivation is a sign of commitment, whereas personal discipline indicate a continuation. By student 
discipline will ensure that actions taken will be continuous so that it can get better results.  

Pintrich (Rhee & Pintrich, in 2004) stated there are four general types of strategies students 
should use to develop their self regulated learning, namely: (1) strategies for regulation of cognition, 
the strategy focuses on monitoring, control and regulate the academic cognition; (2) strategies for 
regulation of motivation/affect, this strategy focuses on monitoring, control and manage motivation 
beliefs, emotions and affect in the classroom, (3) strategies for regulation of behavior, the strategy 
focuses on monitoring, control and regulate behavior, (4) strategies for regulation of context, this 
strategy focuses on monitoring, control and set the context. 

Zimmerman (1998) revealed that independence in learning is an open process that requires 
cyclical activity in three phases: forethought, volitional control, and self-reflection. The forethought 
phase refers to the process that will take effect early beliefs before learning. The second phase, the 
volitional control, is the processes that occur during learning that affect concentration and 
performance. The third phase, the self-reflection, is the processes that occurred after learning and 
learners' reaction to such a learning experience. This self-reflection phase, in turn, will impact on 
thinking about the next learning efforts, thus represents a complete cycle of learning independence. 
Furthermore, Zimmerman (2001) also added that students who have self-regulated learning has 
independence in thinking, feelings and act to achieve learning goals.  

 
D. THE ROLE OF RECIPROCAL TEACHING IN IMPROVING SELF-REGULATED 

LEARNING 
 

Reciprocal teaching is conducted in small groups, where in each group selected one student as 
a leader. In determining which students will be selected as  leader of the group teacher can be done 
with discretion, such is done by random. With random selection, each student will feel challenged to 
be able to serve as leader of the group. With this challenge students will learn and understand more 
about the text material provided. The challenge is also to make students more confident, this attitude 
will support so that they can improve their self-regulated learning. However, these challenges must be 
made judiciously by the teacher, do not let it become too depressed so that students’ concentration in 
learning will decrease. 

Reciprocal teaching is based on constructivism provides an opportunity for students to 
explore freely but focus on ideas. Students can freely ask other students in the group about things that 
do not fully understand without hesitation or embarrassment. If there are differences of opinion, and a 
stalemate, teachers can be helped with scaffolding. The atmosphere of learning with these traits is 
possible to direct the students to be able to perform learning which in turn will have the self-regulated 
learning. 

Clarification is one element of understanding, and one of the stages of reciprocal teaching is 
to provide clarification. Perform tasks of clarifying and explaining the material to your peers would 
motivate the students to better understand the material. Given this clarification stage, the students’ 
understanding is expected to increase. By providing an explanation to friends, they'll be more 
motivated to learn better. This will result in their self-regulated learning will increase.  

Reciprocal teaching first step is to read the text materials. These steps lead students to 
understand the reading materials and improve their self-regulated learning. For students who are 
smarter would be easier to understand the text and can act as a leader in the group, although in the end 
all members sought to be a turn as chairman of the group. While other students who are less intelligent 
can ask questions or predictions so they can get clarification or explanation to be more understanding. 
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In reciprocal teaching, the knowledge is taught step by step, even though such knowledge it is not 
given directly to students. Students are given initial stimulus, with the existence of stages in the reciprocal 
teaching as making predictions, making questions, explaining and summarizing then directed students to be 
able to develop the initial stimulus to get the ideas and mathematical knowledge further. This learning model 
encourages students to more actively get new knowledge. Encouragement to obtain new knowledge is a factor 
that supports the self-regulated learning.  

In reciprocal teaching the students are taught to make questions from reading material that has 
been reading. By making the questions students can better understand their metacognition, students 
become more know about things that are understand and things that do not understand. By 
understanding their metacognition  will increase the self-regulated learning. Furthermore, students are 
also trained to answer questions that have been submitted by a friend in their group. By answering the 
questions asked, students will become more aware of what she already knew and there was an 
exchange of opinion between groups, so that the students who have less true understanding will be 
straightened. Once completed answer and explain the questions in groups, students are also required to 
predict follow-up questions. That active activities will support increased self-regulated learning. 

 

Aspects of the discussion could be enhanced by the clarification process in reciprocal 
teaching. For students who served as leader of the group, the stage is very useful for sharpening the 
ability to talk, give explanations, and understand the opinions of other students. For students who are 
not working as leader of the group, can express his opinions, asking for things that are not clear, and 
add an explanation that was given. This aspect is very supportive in order to increase communication 
skills. Communication skills can contribute to supporting the independence of student learning. 
Students with high motivation which is supported by the communication capabilities will be able to 
take advantage of the learning environment well. These factors support the independence of learning 
and ultimately support to achieve learning goals.  

E. CONCLUSION 
In the implementation of reciprocal teaching to improve students’ self-regulated learning, the 

role of the teacher as a manager or leader of the learning process is necessary. This is because the 
active whether individually or in groups of students in learning is strongly influenced by how teachers 
manage the classroom. Therefore, teachers must prepare a lesson plan so that all students can learn in 
the classroom individually or in groups optimally.  

In creating a learning environment throughout the process of learning, teachers continually 
provide opportunities for students to develop their actual skills and their self-regulation in learning. 
Students who had difficulty, can ask another friend in the group who already understand it first. If this 
is not successful, then the teacher provides scaffolding to help students. A reality that must be 
understood is that teachers will have a wide range of student ability, so teachers must be active around 
and identify the student or group of students who need scaffolding. 
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PEMBELAJARAN MATEMATIKA  

MELALUI PEMECAHAN MASALAH 

 
Oleh 

Jurusan Pendidikan Matematika FPMIPA UPI 
Sufyani P. 

 
Abstract 

A problem-solving approach can contribute the outcomes of a mathematics education. Not only as a 
vehicle for developing logical thinking, it can enhance transfer of skills to unfamiliar situations. The 
approach can provide a vehicle for students to construct their own ideas about mathematics and to take 
responsibility for their own learning. There is little doubt that the mathematics program can be 
enhanced by the establishment of an environment in which students are exposed to teaching via 
problem solving, as opposed to more traditional models of teaching about problem solving. The 
challenge for teachers is to develop the process of mathematical thinking alongside the knowledge and 
to seek opportunities to present mathematics tasks in problem-solving contexts. 
 
Key words: Problem solving, approach, teaching 
 

A. Pendahuluan 

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam dokumen kurikulum tahun 2006, atau 
yang banyak dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), pendekatan 
pemecahan masalah harus dijadikan fokus dalam pembelajaran matematika di sekolah. 
Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan 
mengajukan masalah yang sesuai dengan situasi nyata. Dengan mengajukan masalah 
nyata ini, siswa secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika 
(Depdiknas, 2006). Meskipun demikian, pada umumnya di dalam buku teks matematika, 
yang dijadikan sebagai sandaran utama para guru dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran matematika, menempatkan soal yang berkaitan dengan masalah nyata 
dalam bagian akhir setelah uraian materi dan contoh-contoh dipaparkan. Dengan 
mengikuti alur buku teks tersebut, para guru belum melaksanakan pembelajaran 
matematika dengan pendekatan pemecahan masalah, sebagaimana diamatkan di dalam 
latar dokumen kurikulum matematika tahun 2006 itu, tetapi kegiatan yang dilaksanakan 
oleh guru adalah pembelajaran tentang pemecahan masalah matematik. 

Telah lebih dari satu dekade para ahli menggagas suatu perubahan paradigma 
dalam pembelajaran matematika, yaitu dari pembelajaran tentang pemecahan masalah ke 
pembelajaran matematika menggunakan pendekatan pemecahan masalah (Lester, 
Mangisila, Mau, Lambdin, dos Santos, dan Reymond, 1994). Fokus kajian ini adalah 
tentang pembelajaran matematika melalui pendekatan pemecahan masalah dan 
bagaimana guru membantu siswa mengkonstruksi pemahaman matematiknya dengan 
cara melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan matematika (doing math).   

Terdapat beberapa karakteristik pembelajaran matematika dengan pendekatan 
pemecahan masalah. Lester, dkk (1994) mengidentifikasi karakteristik itu di antaranya 
adalah: 

• Adanya interaksi antara siswa/siswa dan siswa/guru. 
• Adanya dialog matematik antar siswa. 
• Adanya pemberian informasi secukupnya oleh guru untuk memastikan siswa 

terlibat dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini dapat ditandai dengan 
adanya kegiatan siswa melakukan klarifikasi, interpretasi, dan konstruksi 
proses penyelesaian masalah matematiknya. 
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• Adanya tanggapan positif oleh guru atas jawaban siswa baik benar maupun 
salah. 

• Adanya bimbingan, pertanyaan, dan berbagi pendapat oleh guru dalam proses 
penyelesaian masalah matematik. 

• Adanya intervensi secara tepat oleh guru (kapan harus melakukan atau tidak 
melakukan intervensi) dan meminta siswa menyelesaikan masalah dengan 
caranya sendiri. 

• Adanya dorongan oleh guru kepada  siswa untuk membuat generalisasi dari 
penyelesaian masalah matematik yang bersifat spesifik. 

Melalui pendekatan pemecahan masalah siswa akan melakukan konstruksi, 
evaluasi, dan menghaluskan pengetahuan matematiknya dan pengetahuan lainnya (NCTM, 
1989). Karena pendekatan ini sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika, pendekatan 
ini dikaji lebih detail. 

 
B. Peranan Pendekatan Pemecahan Masalah dalam Pembelajaran Matematika 

Pemecahan masalah merupakan unsur penting dalam pendidikan matematika karena 
pemecahan masalah merupakan sarana untuk mencapai tiga nilai matematika, yaitu 
fungsional, logik, dan estetik.  Kita mengetahui bahwa matematika adalah ilmu yang sangat 
penting dikarenakan perananan praktisnya dalam kehidupan individu maupun sosial. Melalui 
pendekatan pemecahan masalah, aspek fungsional, logik, dan estetik ini dapat dikembangkan. 
Dalam pendekatan pemecahan masalah, suatu masalah matematik perlu diletakkan pada suatu 
konteks tertentu agar siswa termotivasi menyelesaikannya. Motivasi siswa menyelesaikan 
masalah matematika ini menjadi sarana belajar konsep baru atau menguatkan kemampuan 
yang telah dimiliki siswa sebelumnya (NCTM, 1989).  

NCTM (1989) menyarankan bahwa pengembangan kemampuan pemecahan masalah 
siswa menjadi fokus pembelajaran matematika karena pemecahan masalah merupakan bagian 
yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu pemecahan masalah dapat 
membantu siswa agar kelak menjadi orang yang dapat beradaptasi dengan perubahan-
perubahan  yang akan terjadi dan tidak terprediksikan dalam perjalanan hidupnya. NCTM 
(1989)  mempertajam pernyataan ini dengan menyatakan bahwa pemecahan masalah harus 
menjadi bagian dalam dari setiap aspek  pembelajaran matematika  agar memberi siswa 
merasakan sendiri kekuatan matematika dalam menyelesaikan masalah yang ada pada 
kehidupan sekitar siswa. Siswa dapat merasakan bahwa pendekatan pemecahan masalah 
sebagai sarana baginya untuk melakukan konstruksi, evaluasi dan penghalusan pemahaman 
matematikanya serta pengetahuan lainnya. 

Menurut Resnick (1987) pendekatan pemecahan masalah berkontribusi terhadap 
pengembangan kemampuan adaptif. Resnick yakin bahwa sekolah harus fokus pada 
penyiapan siswa menjadi adaptive learners, sehingga mereka akan dapat menampilkan 
berpikir efektif jika sesuatu perubahan yang tidak terprediksikan terjadi dalam hidupnya 
(NCTM, 1989). Cockcroff (1982) menekankan pentingnya pemecahan masalah dimaksudkan 
untuk pengembangan kemampuan berpikir matematik. Ia menyatakan bahwa kemampuan 
pemecahan masalah terletak di jantung matematika karena pemecahan masalah matematik 
dapat diterapkan pada berbagai situasi yang tidak biasa (unfamiliar situations). 

Pendekatan pemecahan masalah lebih dari sekedar sarana untuk pembelajaran dan 
penguatan pengetahuan matematik dan bantuan untuk menghadapi perubahan kehidupan, 
pemecahan masalah juga suatu ketrampilan yang dapat meningklatkan kemampuan penalaran 
logik.  Seseorang tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal dalam masyarakat jika 
ia hanya mengetahui aturan-aturan atau rumus-rumus  untuk mencapai jawaban yang benar.  
Ia memerlukan kemampuan untuk memutuskan sesuatu dalam situasi di mana algoritma tidak 
dapat secara langsung diterapkan. Untuk alasan ini pemecahan masalah dapat dikembangkan 
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sebagai sesuatu yang kemampuan berharga dalam diri siswa, suatu cara berpikir (NCTM, 
1989), tidak sekedar dimaknai sebagai akhir dari penemuan jawaban yang benar. Banyak 
penulis menekankan pada pentingnya pendekatan pemecahan masalah sebagai 
pengembangan aspek berpikir logis. Kemampuan berpikir logis adalah kemampuan esensial 
untuk menyelesaikan masalah, baik masalah sehari-hari maupun masalah pribadi. Resnick 
(1987) menjelaskan bahwa strategi “penemuan” yang banyak orang gunakan di tempat kerja 
untuk menyelesaikan masalah praktis tidak selalu tersedia dalam kerangka berpikir 
algoritmik.  

Alasan lain mengapa pendekatan pemecahan masalah adalah sangat berharga adalah 
unsur estetisnya. Pendekatan pemecahan masalah memberikan peluang kepada siswa untuk 
memperoleh pengalaman berkenaan dengan beragamnya proses dan strategi penyelesaian 
(Taplin, 2009). Dengan demikian siswa akan lebih memahami tentang strategi mana yang 
paling efektif untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ahli matematika yang telah berhasil 
menyelesaikan masalah berkata bahwa pengalaman menyelesaikan sesuatu berkontribusi 
terhadap pandangannya tentang kekuatan dan keindahan matematika (NCTM, 1989).  

NCTM (NCTM, 1980 dan 1989) merekomendasikan bahwa kurikulum matematika harus 
disusun sekitar pemecahan masalah dan fokusnya antara lain: 

• pengembangan kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak biasa (unfamiliar 
situations) 

• pengembangan kemampuan interpretasi, dan komunikasi informasi 
• Pengembangan kegigihan, kepercayaan diri, dan keterbukaan. 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika melalui pemecahan masalah adalah untuk 
mendorong siswa menghaluskan pemahaman matematiknya dan memberi kesempatan bagi 
siswa membangun sendiri berbagai macam gagasan dalam proses penyelesaian masalah 
sehingga ia menyadari terhadap banyaknya kemungkinan proses penyelesaian masalah 
matematik (Carpenter, 1989). Disamping pengembangan pengetahuan, siswa juga 
mengembangkan pemahaman tentang kapan suatu strategi tertentu digunakan untuk 
menyelesaikan suatu masalah.  

Melalui pendekatan ini, siswa akan  lebih bertanggung jawab terhadap belajar mereka 
sendiri dan tidak sekedar merasakan bahwa algoritma yang mereka gunakan adalah temuan 
dari “ahli” yang tidak mereka diketahui. Di dalam Aktivitas eksplorasi, observasi dan 
discovery, siswa perlu didorong mengembangkan pengetahuan yang telah ada pada dirinya, 
mengujinya, dan menggantinya jika ternyata pengetahuan yang ia miliki itu tidak konsisten 
terhadap masalah yang dihadapinya (NCTM, 1989). Siswa dapat menjadi semakin terlibat  
dalam pemecahan masalah dengan mendorong mereka untuk membangun formulasi dan 
penyelesaian masalah buatannya sendiri, atau dengan menuliskan kembali masalah-masalah 
dalam kalimatnya sendiri agar dapat meningkatkan pemahamannya.  Hal penting lain untuk 
diperhatikan adalah bahwa siswa perlu didorong untuk mendiskusikan proses yang mereka 
gunakan dalam menyelesaikan masalah matematika agar pemahamannya meningkat, 
memperoleh gagasan dalam usaha menyelesaikan masalah dan mengomunikasikan gagasan 
gagasannya itu. 

 
C. Contoh Pemecahan Masalah untuk Siswa SD 

Di toko pak Amir terdapat beberapa batang berisi gula aren. Berat setiap batang 
gula aren itu adalah 3 ½ ons. Jika Ibu membeli 2 ½ batang, berapa ons gula aren 
yang ibu beli itu?  

 Misalkan siswa belum mengenal perkalian bilangan pecahan, bagaimana siswa akan 
mengkonstruksi atau membuat suatu model tentang masalah itu sehingga ia akan sampai pada 
jawaban yang benar? Bagaimana memanfaatkan masalah itu untuk mengembangkan 
kemampuan perkalian bilangan pecahan?  
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Beberapa kemungkinan gambar yang dibuat siswa untuk masalah di atas diantaranya adalah 
sebagai berikut: 

• Kemungkinan pertama 

 

  1 ons       1 ons                  1 ons         ½  ons 1 batang  

 

               1 ons       1 ons                  1 ons         ½  ons 1 batang  

 

                                                        ¼       

            ons   1 ons              ½ ons ½  batang  

 

• Kemungkinan ke dua 

 

 

         1     1            1  ½  

 

 

          1     1            1  ½ 

 

         ½    ½           ½  ¼  

 

• Kemungkinan ke tiga 

 

 

  

 

    6          1 

 

 

    1 ½           ¼   

 

 

 

Dari ketiga kemungkinan di atas, khususnya untuk kemungkina ke tiga, guru dapat mendorong siswa 
untuk menyatakan gambar itu dalam bentuk persamaan matematika dengan cara mengajukan 
beberapa pertanyaan, misalnya sebagai berikut: 
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• Dari mana kita memperoleh 6? 
• Dari mana kita memperoleh 1? 
• Dari mana kita memperoleh 1 ½? 
• Dari mana kita memperoleh ¼? 

Dengan mengajukan beberapa pertanyaan tersebut, diharapkan pada akhirnya siswa dapat menemukan 
bahwa 
 3 ½ x 2 ½ = (3 + ½ ) x (2 + ½ ) 
     = (3 x 2) + ( ½  x 2) + ( ½  x 3) + ( ½  x ½ ) 
     = 6 + 1 + 1 ½ + ¼  
     = 8 ¾  
 
D. Kesimpulan 

Terdapat beberapa alasan mengapa pendekatan pemecahan masalah dapat berkontribusi terhadap 
hasil pendidikan matematika. Tidak hanya sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan 
berpikir logis, pendekatan ini juga menyediakan suatu konteks kepada siswa dalam belajar 
matematika, pendekatan ini dapat meningkatkan tranfer kemampuan (transfer of ability) dari 
kemampuan dalam menghadapi situasi lama (yang pernah dihadapi) ke situasi-situasi baru atau tidak 
situasi tidak biasa (unfamiliar situations). Pendekatan ini dapat dijadikan sarana bagi siswa untuk 
melakukan konstruksi gagasannya tentang matematika dan mendorong siswa untuk bertanggung 
jawab atas belajarnya sendiri.  
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PEM B E LAJ ARA N M ATEM A TIK A Y ANG B ERM AK NA  

B AGI SIS WA SEK OL AH DAS AR  

Oleh Tita Mulyati, M.Pd. 

 

Abstrak: Siswa yang bisa mempelajari matematika dengan baik merupakan hal yang luar biasa. Anggapan 
tersebut dipercaya sebagian orang hingga saat ini. Kenyataannnya banyak anak yang belum memiliki 
prestasi cemerlang di bidang matematika, padahal setiap individu sejak anak usia dini (prasekolah) telah 
memiliki potensi kecerdasan matematis. Belajar menuntut peran serta semua pihak dan dimulai dari usia dini 
sehingga ketika anak tumbuh dewasa tidak kesulitan mencari potensi matematisnya dan tidak merasa 
kesulitan untuk menerima materi pelajaran matematika ketika masuk jenjang pendidikan selanjutnya. Saat 
ini banyak anak yang mengalami kesulitan dalam menerima materi pelajaran matematika, bahkan tidak tahu 
apa kegunaan materi yang mereka pelajari di sekolah dengan kehidupannya sehari-hari sehingga dalam 
proses belajarnya mereka hanya mengandalkan ingatan tanpa memahaminya dan akhirnya pencapaian 
prestasi matematikanya pun kurang memuaskan. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran yang 
dilaksanakan guru selama ini. Pada umumnya saat ini guru di sekolah melaksanakan pembelajaran 
matematika dengan pendekatan mekanistik, bahkan untuk siswa SD yang merupakan masanya anak 
membentuk karakter, sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa lebih bermakna. Pembelajaran bermakna 
harus dimulai dari sesuatu yang bermakna, yaitu diambil dari kehidupan sehari-hari atau pernah dialami 
siswa sebelumnya. Selain itu, belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang dipelajarinya, 
bukan hanya menjadi penerima informasi yang pasif. Ajarkan matematika dari hal yang konkrit menuju ke 
abstrak, dan hubungkan hal yang abstrak ke dalam kehidupan sehari-harinya. 

Abstract: It is being said that for students who can study math is a great thing. That assumption is still being 
believed until now. The fact is that there are not yet many kids who have achievement in math, in fact every 
individual since preschool age have the ability for mathematical intelligence. Studying demands the role of 
every individual and it starts from early childhood so that when  the children  grow up they will not have the 
difficulties to look for mathematical potencial and do not have the difficulties in learning math when they 
continue to higher education. At the moment there are many children having difficulties in learning math, 
even they do not know the use of the materials which they have studied in school and relating it with the 
every day use in daily life so that the process of learning the only depend on memory without really 
understanding it so that the end achievement is not met. This is related with what the teachers have done 
these years. In general the teachers at schools are approaching the teaching process through the mechanistic 
approach, even for the elementary school students is the time for them to build their character so that the 
knowledge is easily learned. Meaningful learning must be started from something meaningful which relate 
to everyday life or have been learned before. Other than that, learning can be meaningful if the students have 
gone through what they have experienced before. Other than that learning will be meaningful if the students 
are not passive receipients for information. Teach math from concrete things toward abstract things, and 
connect the abstract things to daily life. 

 

Hakikatnya, setiap individu dalam kehidupannya pasti membutuhkan matematika 
karena sebagai ilmu dasar, matematika, memiliki peranan penting dalam perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Di samping itu, matematika juga berguna 
untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Peran penting matematika 
diakui Cockcroft (1986:1) yang menulis: It would be very difficult – perhaps impossible – 
to live a normal life in very many parts of the world in the twentieth century without 
making use of mathematics of some kind. Akan sangat sulit atau tidaklah mungkin bagi 
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seseorang untuk hidup di bagian bumi ini pada abad ke-20 ini tanpa sedikitpun 
memanfaatkan matematika. Mengingat sangat pentingnya matematika sebagai ilmu dan 
bagi kehidupan masyarakat, oleh karena itu, matematika dipelajari sejak anak belajar di 
jenjang pendidikan formal paling dasar, yaitu di bangku sekolah dasar (SD).  

Dalam faktanya, banyak anak yang menganggap matematika sebagai mata 
pelajaran yang sulit dan berat. Sebagai akibatnya, matematika bagi anak-anak pada 
umumnya merupakan mata pelajaran yang tidak disenangi atau paling dibenci 
(Ruseffendi, 1984). Anak yang bisa mempelajari matematika dengan baik dan 
mendapatkan nilai yang memuaskan merupakan suatu hal yang luar biasa dan menjadi 
kebanggaan orangtuanya. Banyak orang yang beranggapan bahwa bila seorang anak bisa 
mempelajari matematika dengan baik maka kemungkinan besar anak itu akan berhasil 
mempelajari mata pelajaran lainnya dan akan berhasil pula dalam hidupnya kelak. Bahkan 
dalam tes IQ pun, kecerdasan matematis logis dianggap sebagai kecerdasan akademik. 
Oleh karena itu, matematika merupakan pengetahuan terpenting yang harus dikuasai anak. 
Di sekolah pun matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang mendapat perhatian 
lebih dari kalangan guru, orangtua, dan anak itu sendiri. 

Dalam kenyataan yang dihadapi saat ini, masih saja terdapat anak yang belum 
dibekali kemampuan untuk berprestasi cemerlang di bidang matematika. Seolah-olah 
mereka, dihadapkan pada dua hal yang dilematis, di satu sisi mereka harus menguasai 
matematika, di sisi lain merasa lemah untuk belajar matematika. Kemungkinan hal ini, 
akibat dari sistem pendidikan kita yang salah, atau memang potensi matematisnya tidak 
dikembangkan sejak usia dini, ataukah mereka tidak mau belajar karena merasa tidak 
butuh dengan matematika. Bila kita cermati, semua kemungkinan tersebut saling 
berhubungan satu sama lain dan menyebabkan pembelajaran matematika yang mereka 
peroleh menjadi tidak bermakna. 

Pada prinsipnya, matematika sudah dipelajari oleh seorang anak sejak dini melalui 
kegiatan belajar sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya (Sujiono, dkk., 
2004). Selain itu, dalam setiap individu pun telah terdapat potensi kecerdasan matematis. 
Sejak dini, seorang anak sudah memiliki kemampuan mengenal angka. Sebagai contoh, 
anak usia dini (pra sekolah) sudah mengerti tentang banyak dan sedikitnya benda, kasus 1: 
ketika mereka diberi dua pilihan antara 10 koin uang @ Rp 500 dan 1 lembar uang Rp 
5000, mereka akan memilih 10 koin uang @ Rp 500 karena menganggapnya lebih banyak 
dibanding hanya 1 lembar uang Rp 5000. Memang dilihat dari nominalnya keduanya 
adalah sama, tetapi dilihat dari kuantitasnya berbeda. Kasus 2, ketika kita memberikan 
permen dengan jumlah berbeda pada dua orang anak, anak yang mendapat permen yang 
lebih sedikit akan mempertanyakan mengapa ia mendapat permen lebih sedikit, sedangkan 
temannya mendapat lebih banyak darinya. Dari kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa 
sebenarnya anak sudah mengerti tentang kuantitas. Oleh karenanya kita sebagai guru dan 
orangtua harus dapat menggali dan mengembangkan kecerdasan tersebut sejak usia dini 
dengan tepat, sesuai tingkat pertumbuhannya agar ketika anak-anak tumbuh dewasa tidak 
lagi kesulitan untuk mencari potensi matematisnya dan ketika masuk jenjang pendidikan 
selanjutnya, anak tidak lagi merasa kesulitan untuk menerima materi pelajaran 
matematika.  
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Kenyataannya, saat ini banyak anak yang mengalami kesulitan dalam menerima 
materi pelajaran matematika, bahkan tidak tahu apa kegunaan materi yang mereka pelajari 
di sekolah dengan kehidupannya sehari-hari sehingga dalam proses belajarnya mereka 
hanya mengandalkan ingatan tanpa memahaminya dan akhirnya pencapaian prestasi 
matematikanya pun kurang memuaskan. Salah satunya, bisa dilihat dari pencapaian 
prestasi matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends 
in Mathematics and Science Study  (TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesia hanya berada 
di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika. Dalam hal pemecahan 
masalah, siswa Indonesia rendah dalam membuat koneksi, artinya mereka hanya tahu 
materi tetapi kurang bisa mengaplikasikannya dengan materi lain. Hal ini berkaitan erat 
dengan pembelajaran yang dilaksanakan guru selama ini. 

Pada umumnya saat ini guru di sekolah melaksanakan pembelajaran matematika 
dengan pendekatan mekanistik, bahkan untuk siswa SD yang merupakan masanya anak 
membentuk karakter. Pembelajaran dengan pendekatan mekanistik, misalnya pada materi 
pembagian  pecahan di kelas V, guru memulai pembelajaran dengan menuliskan angka-
angka, baik bulat maupun pecahan yang akan dioperasikan, yaitu dengan memberikan 
beberapa contoh dan menjelaskan cara pengerjaannya. Setelah siswa dianggap sudah 
mengerti, kemudian guru memberikan sejumlah soal dan meminta siswa untuk 
mengerjakannya. Guru berkeliling kelas guna membantu proses pengerjaan siswa yang 
mengalami kesulitan atau kebuntuan. Dapat dilihat bahwa dari awal pembelajaran siswa 
bermain dengan angka-angka, mereka berusaha mengingat dan melakukan operasi hitung 
sesuai dengan yang telah dicontohkan guru sebelumnya. Hal ini memungkinkan siswa 
dapat melakukan pembagian pecahan dengan bilangan bulat, bilangan bulat dengan 
pecahan, maupun pecahan dengan pecahan, namun sering kali siswa tidak memahami 
mengapa pengerjaannya seperti itu dan apa arti perubahan posisi antara penyebut dan 
pembilang untuk mengoperasikan pembagian tersebut, serta apa kegunaan materi itu 
dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang, di akhir pembelajaran setelah memberi contoh 
dan menjelaskan prosedur dan algoritma, guru memberikan permasalahan berupa soal 
cerita sebagai suatu bentuk penerapan dari konsep yang telah dipelajari, dan penyelesaian 
masalahnya menekankan pada prosedur dan algoritma yang bersifat terbatas karena siswa 
hanya akan menyelesaikan masalah sesuai dengan yang telah diajarkan oleh guru 
kepadanya, dan akhirnya hanya terdapat dua kondisi jawaban siswa, yaitu benar dan salah. 

Jelas terlihat, pada pendekatan mekanistik, pembelajaran dimulai dari hal yang 
formal, maka siswa hanya mengingat aturan, prosedur, ataupun langkah-langkah. Itu yang 
membuat matematika menjadi sulit dan ditakuti siswa. Pembelajaran yang berorientasi 
pada penguasaan prosedur atau algoritma dalam menyelesaikan masalah tersebut terbukti 
terampil dalam mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak 
memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Sebagai guru, sebaiknya tidak 
hanya mengajarkan agar siswa mampu melakukan prosedur atau algoritma dalam 
menyelesaikan masalah, tetapi juga memahami mengapa pengerjaannya seperti itu, 
sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa lebih bermakna. Steen (dalam Prabowo, 
2009), mengemukakan bahwa hendaknya siswa tidak belajar matematika hanya dengan 
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menerima dan menghafalkan saja, siswa harus belajar matematika secara bermakna, yakni 
suatu cara belajar yang mengutamakan pengertian dari pada hafalan atau ingatan.  

Pembelajaran bermakna harus dimulai dari sesuatu yang bermakna, yaitu diambil 
dari kehidupan sehari-hari atau pernah dialami siswa sebelumnya. Selain itu, belajar akan 
lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang dipelajarinya, bukan hanya menjadi 
penerima informasi yang pasif. Ajarkan matematika dari hal yang konkrit menuju ke 
abstrak, dan hubungkan hal yang abstrak ke dalam kehidupan sehari-harinya. Terlebih 
untuk siswa SD yang ibaratnya seperti bingkai yang belum terbentuk.  

Pembelajaran matematika di SD tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 
karakteristik siswa SD yang masih berada pada tahap operasional konkrit  (7-11/12 tahun). 
Pada tahap ini anak dapat memahami operasi (logis) dengan bantuan benda-benda nyata, 
untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi matematika yang baru, maka dalam 
proses pembelajaran hendaknya diawali dalam konteks (situasi nyata), termasuk benda 
nyata sebagai penunjang keefektifan pembelajaran yang mengaitkan pengetahuan dan 
keterampilan yang telah mereka miliki dengan materi baru yang akan dipelajari. Secara 
bertahap siswa dibimbing untuk memahami materi matematika. Menerapkan teori Bruner 
dalam pembelajaran merupakan salah satu cara agar pengetahuan yang didapat siswa lebih 
bermakna, yaitu diawali dengan memberikan situasi nyata atau benda konkrit untuk 
dimanipulasi oleh siswa (enaktif), kemudian mewujudkan pengetahuan dalam bentuk 
gambar (ikonik) yang menggambarkan kegiatan konkrit yang terdapat pada tahap enaktif, 
setelah itu memunculkan simbol-simbol abstrak (simbolik). 

Sebagai contoh, penerapan teori bruner dalam pembelajaran dengan materi pokok 
penjumlahan dua bilangan cacah di kelas I. Mula-mula siswa diberi benda-benda konkret. 
Pemilihan benda konkret tidak perlu mahal, cukup benda-benda yang ada di sekitar siswa, 
misalnya pensil yang dikumpulkan dari masing-masing siswa. Untuk penjumlahan, 
dilakukan dengan menggabungkan dua himpunan benda, dalam hal ini himpunan pensil, 
misal. menggabungkan 2 pensil dengan 3 pensil, kemudian menghitung banyaknya pensil 
secara keseluruhan, ini merupakan tahap enaktif. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan 
dengan menggunakan gambar atau diagram yang mewakili 2 pensil dan 3 pensil yang 
digabungkan tersebut, kemudian dihitung banyaknya pensil, penggunaan gambar atau 
diagram tersebut merupakan tahap ikonik, seperti pada Gambar 1 berikut. 

 
 
 

                       
        

Gambar 1 
 
 

Pada tahap berikutnya yaitu tahap simbolik, siswa melakukan penjumlahan kedua 
bilangan itu dengan menggunakan lambang-lambang bilangan, yaitu  2 + 3 = 5.  
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Perlu diingat bahwa penggunaan benda konkrit bisa dihentikan bila representasi 
gambar sudah bisa mewakili atau dipahami siswa, dan representasi gambar pun bisa 
dihentikan pada saat representasi simbol sudah dipahami oleh siswa. Sebagai contoh, 
ketika mengajarkan penjumlahan kita memerlukan benda konkrit, memunculkan gambar, 
dan simbol, tetapi pada materi selanjutnya yaitu materi pengurangan bisa langsung ke 
representasi simbol, kecuali bila siswa memerlukannya, dan jangan sampai prosedur yang 
kita anggap bisa memudahkan siswa dalam memahami suatu konsep malah mengubah 
konsep itu sendiri.  

Contoh lain, pemberian situasi nyata di awal pembelajaran pada materi pengenalan 
pecahan ¼ di kelas III.  Mula-mula anak diberi situasi: Ibu mempunyai beberapa buah 
coklat yang berbentuk persegi panjang. Setiap kelompok akan Ibu beri sebuah coklat. 
Bagilah coklat tersebut menjadi empat bagian sehingga setiap anggota kelompok 
mendapat bagian yang sama besar. Bagaimana cara membaginya? Setiap anggota 
kelompok masing-masing memperoleh berapa bagian? Kemudian setiap kelompok diberi 
LKS yang berisi permasalahan seperti yang telah diungkapkan sebelumnya dan langkah-
langkah yang harus siswa kerjakan dalam kelompoknya. Pertama-tama, minta siswa untuk 
menggambarkan bangun datar persegi panjang yang berukuran panjang 4 cm dan lebar 2 
cm pada tempat yang disediakan dalam LKS. Bagi bangun datar persegi panjang yang 
telah terbentuk menjadi empat bagian yang sama, kemudian arsir/ warnai salah satu 
bagiannya dengan pensil. Pada tahap ini, bisa ditemukan bermacam-macam cara membagi 
persegi panjang menjadi empat bagian yang sama, sehingga terdapat beberapa model yang 
dibuat oleh siswa, hal itu terjadi karena siswa diberi keleluasaan untuk berpikir. Tanyakan 
pada siswa, bagian yang diarsir merupakan berapa bagian dari berapa bagian atau berapa 
bagian dari keseluruhan. Jawaban yang diinginkan adalah satu bagian dari empat bagian. 
Minta siswa untuk menuliskannya dalam bentuk pecahan ¼, dan itu merupakan bagian 
coklat yang diperoleh oleh setiap anggota kelompok. Selanjutnya minta siswa menuliskan 
pecahan ¼ dalam kata-kata atau cara membacanya.  

Dari contoh di atas, terlihat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, hal tersebut 
memungkinkan siswa memahami konsep secara baik dan bisa melihat keterkaitan materi 
yang sedang dipelajari dengan kehidupannya sehari-hari, dibandingkan dengan siswa yang 
belajar pasif dan hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru. Guru hanya bertugas 
sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi dan sistuasi agar proses belajar dapat 
berlangsung efektif. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh siswa lebih bermakna dan 
selalu diingat siswa sehingga kegiatan belajar melalui pengalaman (siswa mengalami 
sendiri) merupakan cara belajar yang lebih baik. Frankl (dalam Maesuri, 2007) 
menyatakan bahwa untuk menemukan suatu pemahaman secara baik bisa dilakukan 
dengan mengerjakannya, mengalami, ataupun dengan berinteraksi dengan orang lain. 
Dengan begitu, pandangan terhadap matematika mengalami perubahan, yaitu dari 
matematika sebagai alat menjadi matematika sebagai aktivitas manusia. Dalam hal ini 
berarti siswa sebagai pembelajar yang aktif, tidak hanya sekadar melihat, mendengar, 
mengingat, menulis, dan melakukan perhitungan komputasional sesuai dengan yang telah 
dicontohkan dan dijelaskan oleh guru, tetapi dengan mencoba mengeksplorasi dan 
menemukan sendiri konsep ataupun strategi penyelesaian masalah dari permasalahan-
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permasalahan yang dimunculkan di awal pembelajaran sebagai titik awal. Permasalahan 
yang diberikan sebaiknya berasal dari kehidupan nyata yang dekat dengan diri siswa atau 
yang telah dialami siswa. Setelah diberi permasalahan, siswa tidak langsung menggunakan 
algoritma untuk menyelesaikannya tetapi menggunakan konsep matematika yang mereka 
pahami. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir, karena setiap siswa mempunyai hak 
untuk berpikir. Pada akhirnya mereka aktif mendayagunakan pikirannya dalam 
pemecahan masalah, karena memiliki gambaran yang jelas dalam mengaitkan antara 
keadaan nyata yang mereka temukan sehari-hari dengan konsep yang mereka pahami. 
Cara belajar ini mendasari munculnya pengajaran matematika realistik. Di Indonesia 
istilah RME (Realistic Mathematic Education) diubah menjadi PMRI (Pendidikan 
Matematika Realistik Indonesia), karena disesuaikan dengan konteks lokal (ciri-ciri khas 
alam dan budaya Indonesia). PMRI merupakan salah satu upaya inovatif yang dipandang 
dapat mengatasi permasalahan dalam pendidikan matematika.  

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
untuk mengatasi permasalahan dalam pendidikan matematika diperlukan peran serta dari 
semua phak baik guru maupun orangtua sehingga dapat menggali dan mengembangkan 
potensi kecerdasan matematis sejak usia dini dengan tepat dan sesuai tingkat 
pertumbuhannya agar ketika anak-anak tumbuh dewasa tidak lagi kesulitan untuk mencari 
potensi matematisnya dan ketika masuk jenjang pendidikan selanjutnya, anak tidak lagi 
merasa kesulitan untuk menerima materi pelajaran matematika. Selain itu, guru khususnya 
pada tingkat SD harus memperbaiki kualitas pendidikan dengan memberikan 
pembelajaran matematika yang bermakna bagi siswa, yaitu diambil dari kehidupan sehari-
hari atau pernah dialami siswa sebelumnya dan siswa mengalami apa yang dipelajarinya, 
bukan hanya menjadi penerima informasi yang pasif. Ajarkan matematika dari hal yang 
konkrit menuju ke abstrak, dan hubungkan hal yang abstrak ke dalam kehidupan sehari-
harinya. 
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ABSTRACT 
 

Pedagogic competence is one of the competencies required for professional 
teacher, in which an educator (teacher) to be able to determine the learning strategies 
based on learner characteristics, and competencies to be achieved as well as teaching 
materials. Elementary school students  have specific characteristics in terms of level 
thinking skills and level of psychological development. Learning in elementary schools 
should allow the formation of the network among the concepts relate to each other so that 
lesson can be more meaningful for students. It is relevant to the content of the curriculum 
as mandated in the Curriculum of Education Unit Level (KTSP), where learning for I,II  
III grade on elementary school directed at integrated learning with a thematic approach. 
Therefore, the science teachers in elementary school are required to be able to integrate 
the various subjects / themes in learning.  

While in the practice of teaching in schools, teachers pedagogical competence on 
elementary school especially regarding its ability to integrate the various subjects / 
themes still seem apprehensive. As a result of these conditions, student’s learning 
experience was not intact. This is one of the inhibiting factors in the implementation of 
integrated learning in elementary schools (Suciati, 2009).  
Sun Squid Mapping Model is one form of the development of integrated learning with a 
thematic approach, where compiled  techniques of subjects matter was  emphasized on 
the use of spatial techniques with broad branches, the technical use of graphics with color 
variation, and the use of key words. Sun Squid Mapping Model has several advantages 
including: 1) enable learners to understand a concepts in a more organized; 2) easy & 
interesting so effectively applied to use in integrated science teaching in elementary 
schools; 3) train students to integrated thinking and work as unitary system of various 
components that form a network (net work); 4) enable to developed the balancing of right 
and left brain way so that it can encourage students to learn optimally.  
The limited study in implementation of Sun Squid Mapping Model  on 18 classroom 
teachers at the elementary school of teacher working group activities (KKG)  Mlati, 
Sleman shows that implementation Sun Squid Mapping effective  in improving teachers' 
skills in integrating subject matters /themes (increase of 54%). Although there were 
differences in response speed and skill of teachers in implementing these models 
(category sequence: C, D, B, A), but in general (94%) teachers stated that the Sun Squid 
Mapping Model made easier teachers in implementing integrated learning. Sun Squid 
Mapping Model can be suggested its use as an alternative to improve the pedagogical 
competence of elementary teachers in integrating the subject matter/ theme on integrated 
learning in elementary school. 
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ABSTRAK 

Kompetensi pedagogi merupakan salah satu kompetensi yang dipersyaratkan bagi 
guru profesional, dimana seorang pendidik (guru) dituntut mampu menentukan strategi 
pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dicapai serta 
materi ajar. Siswa sekolah dasar (SD) memiliki karakteristik yang spesifik baik ditinjau 
dari tingkat kemampuan berpikirnya maupun tingkat perkembangan psikologisnya. 
Pembelajaran di SD seyogianya memungkinkan terbentuknya jalinan antar konsep-
konsep yang saling berhubungan agar materi pelajaran dapat lebih bermakna bagi peserta 
didik. Hal itu relevan dengan isi kurikulum seperti yang diamanahkan dalam Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dimana pembelajaran untuk kelas I s.d III SD di 
arahkan pada pembelajaran terpadu dengan pendekatan tematik. Oleh karenanya, guru 
sains di SD dituntut untuk mampu  mengintegrasikan berbagai pokok bahasan/tema 
dalam pembelajaran. 

Sementara dalam praktik pembelajaran di sekolah, kompetensi pedagogik guru 
SD terutama berkaitan kemampuannya dalam mengintegrasikan berbagai pokok 
bahasan/tema tampaknya masih memprihatinkan. Akibat dari kondisi tersebut 
pengalaman belajar yang diperoleh peserta menjadi tidak utuh. Hal ini merupakan salah 
satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD (Suciati, 2009).    

Model Sun-Squid Maping adalah salah satu bentuk pengembangan dari 
pembelajaran terpadu dengan pendekatan tematik, dimana teknik penyusunan jaringan 
mata pelajaran ditekankan pada penggunaan teknik spasial dengan cabang-cabang yang 
luas, penggunaan teknis grafis dengan variasi warna, serta penggunaan kata-kata kunci. 
Model Sun-Squid Maping memiliki beberapa keunggulan diantaranya: 1) memungkinkan 
peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep secara lebih terorganisir; 2) mudah & 
menarik sehingga efektif diterapkan penggunaannya dalam pembelajaran IPA terpadu di 
SD; 3) melatih siswa berpikir secara terpadu dan bekerja sebagai kesatuan sistem dari 
berbagai komponen yang membentuk suatu jaringan (net work); 4) memungkinkan dapat 
dikembangkan kerja otak kiri dan otak kanan secara seimbang sehingga dapat mendorong 
peserta didik belajar secara optimal. 

Hasil studi implementasi terbatas dari model Sun-Squid Maping terhadap 18 
orang guru kelas pada kegiatan kelompok kerja guru SD Kecamatan Mlati Kabupaten 
Sleman menunjukkan bahwa penerapan teknik Sun-Squid Maping efektif meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengintegrasikan jaringan pokok bahasaan, terjadi peningkatan  
sebesar 54%. Meski terdapat perbedaan kecepatan respon serta keterampilan guru dalam 
menerapkan model tersebut dengan urutan kategoriC,D,B,A, namun secara umum (94% ) 
guru menyatakan bahwa dengan model Sun-Squid Maping guru menjadi mudah dalam 
melaksanakan pembelajaran terpadu. Berdasarkan hal Model Sun-Squid Mapping dapat 
disarankan penggunaannya sebagai alternatif untuk meningkatkan kompetensi pedagogi 
guru dalam mengintegrasikan jaringan tema pada pembelajaran terpadu di SD.     
Kata Kunci: Pembelajaran Terpadu, Model Sun-Squid Mapping, Kompetensi Pedagogik         
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A. PENDAHULUAN 
Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 telah diatur tentang Standar 

Nasional Pendidikan, salah satu diantaranya adalah kompetensi guru profesional. Pada 
pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi empat (4) hal 
yaitu: 1) kompetensi pedagogik; 2) kompetensi kepribadian; 3) kompetensi profesional; 
4) kompetensi sosial. Salah satu yang dipersyaratkan dalam kompetensi pedagogi adalah 
pendidik (guru) dituntut untuk mampu menentukan strategi pembelajaran berdasarkan 
karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dicapai serta materi ajar.  

Dalam KTSP diamanahkan bahwa implementasi pembelajaran di jenjang 
pendidikan Dasar khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah (MI) 
diarahkan pada penggunaan model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu 
pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta 
didik baik secara individu maupun secara kelompok aktif mencari, menggali, dan 
menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik (KTSP, 2006). Menurut 
Beane (1995; Puskur, 2007:1), pembelajaran terpadu merupakan model yang memadukan 
beberapa pokok bahasan.  
 Melalui pembelajaran terpadu, peserta didik dapat memperoleh pengalaman 
langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan 
menerapkan konsep yang telah dipelajarinya, sehingga peserta didik terbiasa menemukan 
sendiri bebagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh (holistik), bermakna, otentik, 
dan aktif (Trianto, 2007:97). Hal itu relevan dengan amanah KTSP dimana guru selain 
diberikan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengembangkan pembelajaran di tingkat 
kelas juga dituntut untuk dapat melakukan pembelajaran yang memungkinkan siswa 
dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Otonomi di tingkat kelas artinya, guru 
dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah, baik 
ditinjau dari aspek media maupun strategi pembelajarannya termasuk: metode, 
pendekatan, atau model-model pembelajaran yang relevan dengan materi yang diajarkan. 
Sementara, optimalisasi pengembangan potensi peserta didik artinya guru dituntut untuk 
dapat menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif sehingga memungkinkan siswa 
dapat membangun pengetahuannya sendiri sesuai dengan filosofi konstruktivisme. Oleh 
karenanya cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang oleh guru sangat 
berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi para peserta didik. 

Rendahnya hasil belajar sains sebagai dampak dari perolehan pengalaman belajar 
peserta didik yang kurang utuh adalah gambaran bahwa guru masih mengalami hambatan 
dalam menerapkan pembelajaran secara terpadu. Kecenderungan tersebut dikarenakan 
masih rendahnya keterampilan mereka dalam mengintegrasikan berbagai pokok bahasan / 
tema seperti yang digambarkan pada hasil-hasil studi terdahulu (Dahar, dalam Wahidin 
2006:19). Sementara dalam praktik pembelajaran berbasis pembelajaran terpadu di SD, 
guru cenderung mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai pokok bahasan.  

Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien, guru terutama 
guru sekolah dasar (SD) perlu memahami kondisi peserta didiknya. Siswa SD memiliki 
karakteristik berpikir yang khas, dimana dalam memahami suatu konsep mereka tidak 
dari sudut pandang yang terkotak-kotak melainkan becenderung berpikir secara 
menyeluruh (holistik). Dalam proses pemahaman terhadap suatu konsep pada suatu 
obyek, siswa SD melakukannya dengan cara membangun sendiri pemahaman terhadap 
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konsep baru tersebut. Sementara munculnya gagasan baru banyak dipengaruhi oleh 
keterkaitan antara pengetahuan yang disajikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki 
peserta didik sebelumnya. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian 
sains yang relevan akan membentuk skema kognitif, sehingga peserta didik akan 
memperoleh konsep sains secara utuh. Jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan 
satu sama lain membentuk suatu skemata yang berdampak pada kebermaknaan dari 
materi yang dipelajari. Dalam konteks pembelajaran sains, sasaran pembelajaran sains di 
SD ditujukan pada pembentukan jalinan antar konsep-konsep yang saling berhubungan 
sehingga materi pelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Hal itu relevan 
dengan isi kurikulum seperti yang diamanahkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP), adimana pembelajaran sains untuk kelas I s.d III SD di arahkan pada 
pembelajaran terpadu dengan pendekatan tematik (Kunandar, 2007:76).  

Berangkat dari hal tersebut, maka perlu dilakukan terobosan melalui bebagai 
pengembangan model pembelajaran yang dapat memudahkan guru dalam memadukan 
berbagai pokok bahasan/tema atau mata pelajaran dalam rangka meningkatkan 
kompetensi pedagogik guru SD.      
B. TINJAUAN PUSTAKA 

Pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan 
siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan 
konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik (Joni, 1996:3). 
Pembelajaran terpadu akan peristiwa-peristiwa otentik atau eksplorasi topik atau tema 
menjadi pengendali dalam kegiatanpembelajaran. Sementara menurut Hadisubroto 
(dalam Trianto 2007:6) pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang diawali 
dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan 
lain, konsep tertentu dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan atau terencana 
baik dalam satu bidang studi atau lebih dan dengan beragam pengalaman belajar anak, 
sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna. Dengan keterlibatan siswa secara 
aktif dalam mengeksplorsi suatu topik, siswa dapat memahami konsep-konsep dari 
beberapa bidang studi dalamwaktu bersamaan. Pembelajaran terpadu dapat dikemas 
dalam berberapa bentuk salah satu diantaranya berdasarkan keterpaduan antara bidang 
studi (Wahidin, 2006: 79). Dalam konteks pembelajaran sains di SD, seperti telah 
dikemukakan terdahulu bahwa sesuai dengan KTSP 2006 bahwa pembelajaran untuk 
kelas I s.d III SD di arahkan pada pembelajaran terpadu dengan pendekatan tematik. 
 Secara sederhana model pembelajaran terpadu memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 1) Proses pembelajaran terpadu berpusat pada peserta didik; 2) Memberikan 
pengalaman langsung pada peserta didik; 3) Pemisahan antar bidang kajian/pokok 
bahasan secara tersamar; 4) Menyajikan konsep dari berbagai bidang kajian/pokok 
bahasan dalam suatu proses pembelajaran; 5) hasil pembelajaran dapat berkembang 
sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Ada 3 bentuk model pembelajaran 
terpadu yang dapat disajikan dalam berbagai tipe yaitu: 1) Pembelajaran terpadu dalam 
satu disiplin ilmu; 2) Pembelajaran terpadu antar beberapa bidang studi; 3) Pembelajaran 
terpadu dalam dan lintas siswa. Dalam model-model tersebut dapat disajikan dalam 
berbagai tipe pembelajaran terpadu. 

Dalam konteks  pembelajaran secara terpadu dipahami sebagai pendekatan 
pembelajaran yang melibatkan berbagai pokok bahasan /tema untuk memberikan 
pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Melalui pembelajaran terpadu, peserta 
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didik akan memahami konse-konsep sains yang mereka pelajari maupun yang 
didapatkannya melalui pengalaman langsung dengan cara menghubungkan dengan 
konsep-konsep sains yang telah mereka ketahui sebelumnya. Proses pemahaman peserta 
didik di tingkat dasar khususnya di SD terhadap suatu konsep pada suatu obyek, 
dilakukan dengan cara membangun sendiri pemahaman terhadap konsep baru tersebut. 
Sementara munculnya gagasan baru banyak dipengaruhi oleh keterkaitan antara 
pengetahuan yang disajikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik 
sebelumnya. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian sains yang 
relevan akan membentuk skema kognitif, sehingga peserta didik akan memperoleh 
konsep sains secara utuh.  

Model pembelajaran sains terpadu sangat efektif diterapkan pada jenjang 
pendidikan dasar khususnya di SD/MI. Hal itu dikarenakan beberapa karena tingkat 
perkembangan mental anak selalu dimulai dengan tahap berpikir nyata. Siswa SD melihat 
obyek atau peristiwa yang di dalamnya terdapat sejumlah konsep sebagai suatu kesatuan 
yang menyeuruh (holistic). Melalui pembelajaran sains terpadu memungkinkan peserta 
didik untuk dapat memahami suatu fenomena dari segala sisi. Selain itu, melalui 
pembelajaran sains terpadu memungkinkan peserta didik dapat memahami secara 
langsung konsep melalui kegiatan belajar secara langsung. Menciptakan situasi 
pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar secara 
utuh dengan cara mengkaitkan konsep-konsep merupakan lingkungan belajar yang 
menjadi tuntutan dalam pembelajaran sains terpadu.   

Model Sun-Squid Maping merupakan teknik penyusunan jaringan konsep yang 
digagas penulis sebagai pengembangan dari berbagai model pemetaan pikiran berbasis 
multiple intelligence. Model ini terinspirasi dari bentuk bunga matahari (sun flower) yang 
cantik dan menarik, serta hewan laut gurita/cumi-cumi (squid) dengan tentakelnya yang 
unik. Berangkat dari hal tersebut selanjutnya model ini diberi nama Sun-Squid Maping. 
Model ini sangat mudah diterapkan sehingga sangat efektif digunakan dalam 
pembelajaran terpadu di SD. Model Sun-Squid Maping memiliki karakteristik yang unik 
sekaligus merupakan keunggulan model tersebut yang menekankan pada penggunaan 
teknik spasial dengan cabang-cabang yang luas serta penggunaan gambar dengan variasi 
warna. Karakteristik tersebut dimaksudkan untuk memacu kerja otak kanan agar bekerja 
secara optimal. Sementara penggunaan kata-kata kunci dimaksudkan untuk mengaktifkan 
otak belahan kiri. Penggunaan model Sun-Squid Maping diharapkan otak belahan kanan 
dan kiri anak dapat bekerja secara seimbang, sehingga anak dapat belajar secara optimal. 
Dengan demikian, melalui model Sun-Squid Maping diharapkan dapat membantu para 
guru dalam melaksanakan pembelajaran terpadu.  

Model Sun-Squid Maping memiliki beberapa keunggulan diantaranya:  
1. Penggunaan teknis spasial dan grafis dan kata-kata dapat merangsang kerja otak 

belahan kiri dan kanan secara seimbang, sehingga anak dapat belajar secara 
optimal. Penggunaan teknis spasial dan grafis dimaksudkan untuk merangsang 
kerja otak belahan kanan yang merupakan pusat pengembangan kreativitas. 
Sedangkan penggunaan kata-kata dapat merangsang kerja otak belahan kiri yang 
merangsang kemampuan berpikir logis.  

2. Adanya kombinasi warna dan gambar-gambar selain sesuai dengan jiwa anak 
yang senang belajar sambil bermain, juga sangat menarik anak khususnya siswa 
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SD, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak 
membosankan.  

3. Penggunaan bentuk lingkaran sebagai fokus tema dengan cabang utama bangun 
segilima dan anak cabang berupa garis-garis meliuk, sangat sesuai dengan kerja 
otak manusia yang menggambarkan jaringan informasi yang menyebar.  

4. Penggunaan kata kunci atau gambar yang relevan dengan materi menggambarkan 
kode-kode atau sandi yang membantu informasi dapat disimpan pada memori 
jangka panjang yang mudah diingat. Sementara pada pembelajaran konvensional 
yang bersifat verbal, akan disimpan pada memori jangka pendek otak dan sulit 
diingat (mudah lupa).  

5. Penggunaan bidang segilima memungkinkan dapat dibuat cabang-cabang yang 
lebih banyak, sangat sesuai dengan cara kerja otak manusia sehingga 
pembelajaran menjadi lebih optimal. 

 
Ada 6 (enam) langkah dalam Model Sun-Squid Maping yaitu:  
1. Memetakan jaringan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), 

Indikator, dan Tema Pembelajaran sesuai dengan jenjang (kelas) dan waktu 
(semester) serta alokasi waktu (jam pelajaran) sesuai dengan sillabus.   

2. Menetapkan tema pembelajaran berdasarkan sillabus (guru dapat melihat tema-
tema yang ada pada sillabus), selanjutnya tema tersebut dituliskan di tengah 
(lingkaran) yang disebut sebagai 

3. Menyusun ruang-ruang berbentuk segi lima di atas lingkaran (fokus tema) 
sebanyak mata pelajaran yang akan dipadukan sebagai 

fokus tema. 

anak fokus.

4. Menarik beberapa garis meliuk (bukan garis lurus) dari ujung bidang segilima 
sebagai 

 Isikan jenis 
mata pelajaran yang akan dipadukan ke dalam masing-masing anak fokus (bidang 
segilima) yang tersedia. Banyaknya jumlah mata pelajaran yang akan dipadukan 
disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan pembelajaran. Namun 
demikian jika memungkinkan disarankan untuk dapat memadukan sebanyak 
mungkin mata pelajaran agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

cabang utama.

5. Membentuk percabangan baru dari cabang utama sebagai 

 Penggunaan garis meliuk dimaksudkan agar sesuai dengan 
cara kerja otak, sehingga hasilnya dapat lebih efektif dan optimal (Windura, 
2008). Banyaknya jumlah cabang utama menggambarkan jumlah indikator 
pembelajaran yang ingin dicapai sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
Disarankan jumlah cabang utama (indikator) dibuat sebanyak mungkin agar 
materi pelajaran yang disampaikan menjadi luas.  

anak cabang

6. Agar lebih menarik dan memudahkan guru dalam memahami dan mengingatnya, 
Sun-Squid Maping dapat dibuat dengan kombinasi variasi warna yang menarik. 

 dengan 
cara membuat anak cabang dalam bentuk garis-garis meliuk yang 
menggambarkan bentuk materi pelajaran yang relevan atau media apa yang akan 
digunakan untuk menyampaikan kepada siswa misalnya: lewat nyanyian lagu 
dengan cara menyebutkan nama/judul lagu atau puisi tersebut. Di sini diperlukan 
pengayaan materi dan kreativitas guru untuk memunculkan gagasan atau ide-
idenya dalam mengembangkan pembelajaran agar menarik peserta didik. 
Materi/media pembelajaran yang akan digunakan cukup dituliskan dalam bentuk 
kata kunci atau gambar yang relevan agar lebih mudah diingat dan lebih menarik. 
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Akan tetapi meski dapat digunakan kombinasi warna secara bebas, namun untuk 
dapat menggambarkan keterkaitan antara anak fokus, cabang utama hingga anak 
cabang harus menggunakan satu warna yang sama. (ilustrasi Sun-Squid Maping  
secara jelas terlampir).  

 
C. RUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan: 

1. Apakah penggunaan Model Sun Squid Maping dapat efektif meningkatkan 
kompetensi guru kelas dalam mengintegrasikan konsep/tema pada pembelajaran 
terpadua di SD? 

2. Sejauhmana efektivitas penggunaan Model Sun Squid Maping dapat 
meningkatkan kompetensi pada guru kelas kategori A, B, C, D? 

  
D. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan subyek penelitian 
sebanyak 18 orang guru kelas pada Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Kecamatan Mlati 
Kabupaten Sleman Yogyakarta yang meliputi enam (6) SD Negeri dan Swasta masing-
masing mewakili guru kelas I, II, dan III. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan 
terhadap proses dan produk kegiatan dengan menggunakan skor nilai 0 -100. Data 
tentang proses kegiatan diperoleh melalui pengamatan selama proses kegiatan penelitian 
dengan menggunakan: lembar observasi, dan catatan lapangan ditujukan pada 3 hal: 1) 
Keterampilan subyek dalam melakukan pengintegrasian jaringan konsep dengan 
menggunakan model Sun-Squid Maping dengan benar; 2) Kemandirian subyek dalam 
menyelesaikan tugas pengintegrasian jaringan konsep dengan menggunakan model Sun-
Squid Maping; 4) Kecepatan subyek dalam menyelesaikan tugas penyusunan 
pembelajaran terpadu dengan menggunakan model Sun-Squid Maping unt.Sedangkan 
data hasil kegiatan diperoleh dari penilaian unjuk kerja; 4) Respon subyek terhadap 
penerapan  model Sun-Squid Maping dalam pembelajaran terpadu. Sedangkan data 
tentang hasil kegiatan diarahkan pada hasil unjuk kerja subyek dalam penyusunan model 
Sun-Squid Maping. Data hasil penelitian selanjutnya ditabulasikan dan dianalisis secara 
kualitatif dengan membandingkannya hasil unjuk kerja sebelum dan sesudah penerapan 
model Sun-Squid Maping. Untuk mendapatkan informasi data yang lebih menyeluruh, 
selanjutnya dilakukan pengelompokan data berdasarkan kondisi subyek penelitian yang 
meliputi 6 kelompok: 

a. Guru kelas Sekolah Negeri dengan kategori guru senior (pengalaman mengajar 
> 10 tahun). 

b. Guru kelas Sekolah Negeri dengan kategori guru yunior (pengalaman mengajar 
di bawah (5 tahun - < 10 tahun). 

c. Guru kelas Sekolah Swasta dengan kategori guru senior (pengalaman mengajar 
di atas 10 tahun). 

d. Guru kelas Sekolah Swasta dengan kategori guru yunior (pengalaman mengajar  
5 tahun - < 10 tahun). 
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Langkah-langkah penelitian: 
1. Memetakan jaringan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), 

Indikator, dan Tema Pembelajaran sesuai dengan jenjang (kelas) dan waktu 
(semester) serta alokasi waktu (jam pelajaran) sesuai dengan sillabus.   

2. Menetapkan tema pembelajaran berdasarkan sillabus (guru dapat melihat tema-
tema yang ada pada sillabus), selanjutnya ditetapkan sebagai tema pembelajaran. 

3. Menugaskan menyusun konsep pembelajaran secara terpadu sesuai tema yang 
telah ditetapkan berdasarkan pemahaman dan pengalaman yang dimiliki masing-
masing subyek sebagai Pre-tes 

4. Meminta respon subyek terhadap tugas & hasil penyusunan konsep pembelajaran 
terpadu tersebut 

5. Pembekalan materi tentang pembelajaran terpadu dan teknik pengintegrasian 
konsep /tema dengan menggunakan model Sun-Squid Maping 

6. Menugaskan subyek menyusun konsep pembelajaran secara terpadu dengan 
menggunakan model Sun-Squid Maping sesuai dengan materi pembekalan 
sebagai Post-tes 

7. Meminta respon subyek terhadap penerapan model Sun-Squid Maping  
8. Menganalisis hasil penelitian dengan cara membandingkan hasil pre-test dan post-

test dan hasilnya dibuat tabulasi.     
 

E. HASIL PENELITIAN 
 

Hasil Penelitian secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel I: Data Hasil Penelitian  

Kategori I 2 3 4 5 
 Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

A 61 65 60 63 63 65 70 75 68 75 
B 80 85 80 85 70 73 80 85 78 82 
C 85 90 87 90 75 80 90 95 80 85 
D 82 86 85 90 72 78 92 96 80 82 

 
Keterangan: 
1. Keterampilan subyek dalam melakukan pengintegrasian jaringan konsep/tema dengan 

menggunakan model Sun-Squid Maping dengan benar.  
2. Kemandirian subyek dalam menyelesaikan tugas pengintegrasian jaringan konsep /tema 

dengan menggunakan model Sun-Squid Maping 
3. Kecepatan subyek dalam menyelesaikan tugas penyusunan pembelajaran terpadu dengan 

menggunakan model Sun-Squid Maping 
4. Respon subyek terhadap penerapan model Sun-Squid Maping dalam pembelajaran 

terpadu 
5. Hasil unjuk kerja penyusunan pembelajaran terpadu 
 
Kategori A = Guru kelas Sekolah Negeri dengan kategori guru senior (5 - >10 tahun). 
Kategori B = Guru kelas Sekolah Negeri dengan kategori guru yunior (1-<5tahun) 
Kategori C = Guru kelas Sekolah Swasta dengan kategori guru senior (5 - >10 tahun) 
Kategori D = Guru kelas Sekolah Swasta dengan kategori guru yunior (1-<5tahun) 
 

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa hasil pre-tes 
menunjukkan bahwa kemampuan para guru kelas terhadap 5 aspek (aspek 1,2,3,4 dan 5)  



585 
 

yang berasal dari SD swasta pada umumnya lebih menonjol dibandingkan dengan 
kemampuan guru kelas yang berasal dari SD negeri. Secara umum kemampuan tersebut 
didominasi oleh guru kelas SD swasta yang termasuk dalam kategori C yaitu yang 
tergolong senior dengan pengalaman sebagai guru di atas 5 tahun tetapi kurang dari 10 
tahun. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa para guru kelas tersebut selain usia yang 
relatif muda mereka umumnya memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai serta 
didukung oleh pengetahuan, wawasan dan penguasaan bahasa Inggris yang cukup baik. 
Hal itu tampak dari cara mereka mengintegrasikan konsep-konep /tema dengan model 
Sun-Squid Maping selain sangat rapi, cepat dan dapat dilakukan secara mandiri. Hasil 
skor rata-rata hasil unjuk kerja kelompok guru kategori C juga terlihat sangat tinggi 
dibandingkan dengan kelompok yang lain. Sementara ditinjau dari kecepatan 
menyelesaikan tugas memadukan tema pembelajaran pada guru kelas kategori D 
(pengalaman mengajar < 5 tahun), tampak agak lamban jika dibandingkan dengan 
kelompok guru kategori C. Hal tersebut dapat dipahami karena faktor pengalaman 
mengajar turut menentukan terutama dalam hal wawasan dan pengetahuannya.     

Sementara hasil skor rata-rata kemampuan guru kelas kelompok SD negeri, secara 
umum lebih rendah dibandingkan dengan guru swasta. Namun hasil skor rata-rata 
kemampuan guru kelas yang berasal dari SD negeri kategori B cenderung lebih baik 
dibandingkan yang kategori A. Hal tersebut dikarenakan kelompok guru kategori B rata-
rata masih relatif muda yang tentunya selain memiliki banyak energi yang lebih banyak, 
pola pengajarannya cenderung masih dapat beradaptasi dengan paradigma pembelajaran 
yang baru khususnya yang berkaitan dengan penerapan strategi atau model-model 
pembelajaran baru berbasis konstruktivisme. Sedangkan pada kelompok guru kelas 
kategori A yang pada umumnya terdiri atas guru senior yang memiliki pengalaman 
mengajar di atas 10 tahun, gaya pengajarannya cenderung konvensional dan sudah 
terpola sehingga agak sulit beradaptasi dengan perubahan. Hal ini tampak dari 
keterampilan, kemandirian, kerapian, respon serta hasil unjuk kerjanya yang relatif 
kurang dibandingkan dengan kelompok guru kategori B terlebih jika dibandingkan 
dengan kelompok kategori A. Namun demikian, penggunaan model Sun-Squid Maping 
dalam pembelajaran terpadu di SD, secara keseluruhan dapat meningkatkan kemampuan 
para guru kelas terutama dalam mengintegrasikan konsep-konsep/tema. Hasil wawancara 
dan dari data terhadap respon mereka menunjukkan bahwa model Sun-Squid Maping 
mudah diterapkan dan teknik ini sangat membantu mereka terutama dalam 
mengintegrasikan tema pembelajaran yang menjadi hambatan mereka selama ini. Secara 
rinci adanya peningkatan kemampuan guru kelas dalam mengintegrasikan konsep-konsep  
dapat dilihat dengan jelas pada diagram berikut ini:  
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Diagram 1: Skor Rata-rata Nilai Pre-Test dan Post-Test 
pada Kelompok Guru Kelas Kategori A 
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Diagram 2: Skor Rata-rata Nilai Pre-Test dan Post-Test 

pada Kelompok Guru Kelas Kategori B 
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Diagram 3: Skor Rata-rata Nilai Pre-Test dan Post-Test 
pada Kelompok Guru Kelas Kategori C 
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Diagram 4: Skor Rata-rata Nilai Pre-Test dan Post-Test 
pada Kelompok Guru Kelas Kategori D 
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F. KESIMPULAN & SARAN  
a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:  
1. Secara umum penerapan model Sun Squid Maping efektif dapat meningkatkan 

kompetensi pedagogi guru kelas KKG SD Kecamatan Mlati, khususnya dalam 
mengintegrasikan tema pada pembelajaran terpadu.  

2. Efektivitas penggunaan model Sun Squid Maping pada peningkatan kompetensi guru 
kelas dalam mengintegrasikan tema pada pembelajaran terpadu paling paling 
menonjol secara berurutan terjadi pada guru kelas kategori C, D, B, A. Guru kelas 
dari sekolah swasta umumnya lebih kompeten dibandingkan gurukelas dari sekolah 
negeri. Kompetensi guru kelas kategori A dan B tampaknya perlu ditingkatkan lebih 
intensif terkait dalam mengintegrasikan konsep-konsep/tema dalam pembelajaran 
secara terpadu. 

b. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran:  

Model Sun-Squid Maping dengan keunggulannya disarankan untuk terus dikenalkan 
kepada para guru SD sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogik dalam 
menerapkan pembelajaran terpadu di SD.   
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Peningkatan Kemampuan Penalaran dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMA melalui 

Pembelajaran dengan Pendekatan Metakogntif 

Oleh : Harsa Wara Prabawa, S.Si., M.Pd. (Dosen Pendidikan Ilmu Komputer FPMIPA, UPI) 

Abstract 

The main problem of this research is the existence of fact that process learning of mathematics in class 
had less improves ability of high order mathematical thingking and even tend to not intrigue student for 
instruction mathematics. Meanwhile, curriculum wants the existence of reasoning and problem solving 
ability for every student. To overcome the problem, this research assessed metacognitive approach and 
the impact of metacognitive approach to improve reasoning and problem solving ability. This is an 
experiment research, that in general bent on for getting the information about reasoning and problem 
solving ability improvement by using metacognitive approach. Base the research, known that the 
improvement of reasoning and problem solving ability student that getting metacognitive approach is 
better than the student that getting conventional approach. 

Latar Belakang 

Sebuah artikel menarik bertajuk ‘Refleksi Kritis Pembelajaran Matematika’, keluaran P4TK 
Matematika memaparkan bahwa banyak diantara guru-guru kita di jenjang Sekolah Dasar yang karena 
posisinya sebagai guru kelas menjadikan mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus mengajarkan 
matematika, mata pelajaran yang belum tentu menarik bagi mereka bahkan bisa jadi guru tersebut tidak 
mengenal matematika secara memadai. Akibatnya, matematika tidak diajarkan secara utuh melainkan 
hanya bagian-bagian yang dikuasai oleh guru tersebut dan meninggalkan bagian yang lainnya. Inilah 
kemudian -salah satunya-  yang menjadi awal mengapa begitu banyak anak-anak ‘gagal’ 
menyempurnakan pemahaman matematis mereka, mereka merasa frustasi dan bahkan tidak lagi 
bergairah dalam belajar matematika (Mansur, 2008). 

Kondisi tersebut jelas berdampak sistemik terhadap perkembangan kognitif anak. The Third 
International Mathematics and Science Study – Repeat (TIMSS-R) mengungkapkan bahwa kemampuan 
matematika siswa SMP di Indonesia menempati peringkat ke-34 dari keseluruhan 38 negara perserta 
(Mullis dalam Kusumah, 2008). Data TIMSS 2003 (dalam Shadiq, 2007) menunjukkan bahwa prestasi 
matematika siswa Indonesia hanya berada pada level rendah (dengan rata-rata 411) jauh di bawah 
Malaysia yang berada pada level menengah dan tinggi (dengan rata-rata 508) dan Singapura yang 
berada pada level atas (dengan rata-rata 605). Padahal siswa Indonesia menghabiskan lebih banyak 
waktu belajar matematika di kelas, yaitu sekitar 169 jam. Sementara Malaysia hanya 120 jam dan 
Singapura lebih sedikit lagi, yaitu hanya 112 jam. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah,  apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan 
pembelajaran matematika di Indonesia? Sebuah model tiga dimensi yang diungkap oleh Cockroft (1982, 
yang dikutip dari Collin, 1988, dalam Turmudi, 2008) menarik untuk digunakan untuk menelaah kondisi 
pendidikan matematika negeri ini.  

Cockroft meletakkan metode inkuiri di sisi kiri dan textbook oriented di sisi lainnya. Mengenai isu 
siswa, Cockroft meletakkan siswa sebagai suatu objek yang siap diisi, dan siap ‘dipaksakan’ dengan drill 
soal di sisi atas sementara di ujung kontinum bawah, ia meletakkan siswa sebagai suatu subjek yang 
layak dihargai minat, kebutuhan dan kondisi perkembangan psikologinya. 

Dengan memanfaatkan model Cockcroft, situasi pendidikan di Indonesia seperti titik pada pojok 
kiri atas dalam model Cockcroft (oktan 4), yang maknanya bahwa matematika dipandang sebagai ilmu 
yang abstrak, sisi keilmuannya bersifat ‘kaku’ (tidak applicable), metodenya textbook oriented, teacher 
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centered, dan siswanya pun diposisikan sebagai objek pengurutan atau perangkingan bukan sebagai 
objek ajar yang layak dihargai minat dan kecenderungannya dalam belajar. Kalau situasinya seperti itu, 
matematika akan menjadi subjek yang ‘mati’ dan strategi pembelajarannya juga merupakan strategi 
‘mati’ yang mengajarkan matematika apa adanya (Turmudi, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

Simpulan sementara model Cockroft tersebut dikuatkan dengan laporan hasil seminar dan 
lokakarya -yang diadakan oleh P4TK Matematika awal tahun 2007 lalu- yang menyiratkan bahwa 
pembelajaran di Indonesia lebih menekankan pada penguasaan keterampilan dasar (basic skill), namun 
sedikit atau bahkan tidak sama sekali menekankan pada aspek-aspek nyata kehidupan sehari-hari, 
komunikasi dan penalaran matematis serta pemecahan masalah. IndoMS, melalui As’ari, dalam forum 
yang sama melaporkan bahwa karakteristik pembelajaran matematika masa kini lebih mengacu pada 
tujuan jangka pendek (lulus ujian sekolah, kabupaten/kota atau nasional), materi kurang membumi, 
lebih fokus pada kemampuan prosedural, komunikasi satu arah, pengaturan ruang kelas yang monoton, 
low order thinking skill, bergantung pada buku paket, dominasi soal rutin dan pertanyaan-pertanyaan 
tingkat rendah (Shadiq, 2007). 

Di sisi lain, kurikulum pembelajaran matematika yang diterapkan di Indonesia, yaitu Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (atau sekarang disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) seolah 
membuat semacam tuntutan bahwa kemampuan pemecahan masalah (problem solving), penalaran 
(reasoning) dan komunikasi (communication) harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam 
pembelajaran matematika di sekolah. 

 Nah, ketimpangan antara ‘yang terjadi hari ini’ dan ‘yang seharusnya terjadi hari ini’ inilah yang 
menginsiprasi penulis untuk membuat sebuah kajian sederhana bertajuk Peningkatan Kemampuan 
Penalaran dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMA melalui Pembelajaran dengan Pendekatan 
Metakogntif. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perubahan 
kemampuan pemecahan masalah dan penalaran matematis siswa melalui pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan Metakognitif. 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap apa yang akan diteliti, beberapa istilah 
yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : 
1. Pembelajaran matematika dengan pendekatan metakognitif  adalah pembelajaran yang 

menanamkan kepada siswa suatu proses bagaimana merancang (planning), memonitor 
(monitoring) serta mengevaluasi  (evaluation) informasi/pengetahuan yang dimiliki untuk kemudian 
dikembangkan menjadi tindakan (action) dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Method/
Approach 

Mathematical 
Themes 

Student 
Themes 

abstract, strictly of 
knowledge, 

immutable truth 

real world, applicable, 
students strategy as 

starting point 

textbook oriented, 
teacher centered, 

chalk and talk 

student centered, 
active participants, 

problem solving 

sorting an ordering 
(ranking) student 

student needs 
(interest, abilities, 
stages of growth) 
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2. Kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan menarik kesimpulan, memperkirakan 
jawaban dan proses solusi serta memberikan penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan 
atau pola yang ada. 

3. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah keterampilan menyelesaikan masalah yang 
meliputi kemampuan memahami masalah, merencanakan solusi, menyelesaiakan rencana dan 
memeriksa kembali hasil.  

Studi Literatur 

Pemecahan Masalah Matematis 
Masalah dalam matematika dapat dibagi atas beberapa macam. Para ahli membagi masalah 

matematika dalam berbagai jenis berdasarkan sudut pandang masing-masing. Menurut Polya (1957, 
dalam Dindyal : 2005), masalah dibagi atas dua macam, yaitu masalah rutin dan masalah tidak rutin. 
Masalah rutin adalah suatu masalah yang semata-mata hanya merupakan latihan yang dapat dipecahkan 
dengan menggunakan beberapa perintah atau algoritma. Masalah tidak rutin lebih menantang dan 
memerlukan kemampuan kreativitas dalam mencari solusi pemecahan masalahnya. Sternberg dan Ben-
Zeev (1996) mengungkapkan, masalah yang tidak rutin muncul ketika problem-solver dihadapkan pada 
suatu masalah tetapi tidak dapat segera mengetahui bagaimana mencari solusi pemecahannya. 

Newell dan Simon (1972) dalam Kirkley (2003) mengungkapkan bahwa selama tahun 1960 
hingga tahun 1970-an, para peneliti mulai mengembangkan beberapa model pendekatan untuk 
memperjelas proses atau keterampilan dalam pemecahan masalah. Salah satu diantaranya adalah 
model pemecahan masalah yang dikembangkan oleh Bransford. Bransford menyebutnya sebagai IDEAL 
Models, yang  berisikan :  
a. Identify the problem (mengidentifikasi masalah) 
b. Define the problem through thinking about it and sorting out the relevant information 

(mendefinisikan masalah dan mendata kembali semua informasi yang relevan) 
c. Explore solution through looking at alternatives, brainstorming, and checking out different point of 

view (mengeksplorasi jawaban dengan meninjau keberadaan alternatif solusi, diskusi, dan 
penetapan intisari yang berbeda)  

d. Act on the strategies (melaksanakan strategi yang telah dibuat) 
e. Look back and evaluate the effect of the activity (melihat kembali dan mengevaluasi) 

Model yang diungkapkan oleh Bransford ini, sejalan dengan  model yang ditawarkan oleh 
George Polya dalam bukunya : How To Solve It – A New Aspect of Matheatical Method (1973), yang secara 
umum berintikan empat fase pembentukan kemampuan problem solving, yaitu : proses pemahaman 
masalah (understanding the problem), perencanaan solusi (making plan), penyelesaiaan permasalahan  
(solve the problem) dan pemeriksaan kembali hasil (looking back).  
 

Penalaran Matematis 
Secara definitif, penalaran (reasoning) dapat diartikan sebagai suatu proses berpikir yang 

berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju suatu 
kesimpulan (Keraf, 1982). Nickerson mengungkapkan dalam Brickell (2002) bahwa penalaran yang 
efektif memprasyaratkan beberapa kemampuan, diantaranya kemampuan berargumen, kemampuan 
untuk menguji validitas argumen dan kebenaran hipotesis, kemampuan untuk menilai kredibilitas 
pernyataan yang dibuat selama proses pemecahan masalah berlangsung, kemampuan dalam 
mengidentifikasi berbagai petunjuk yang mungkin untuk rencana aksi/kerja dan  kemampuan untuk 
berpikir mengenai konsekuensi dari pilihan kerja yang dibuat. 

Pendekatan Metakognitif 

Secara harfiah, metakognitif bisa diterjemahkan sebagai kesadaran berfikir, berpikir tentang 
apa yang dipikirkan dan bagaimana proses berpikirnya. Sharples dan Mathews (1989) mendefinisikan 
metakognitif sebagai keterampilan kompleks yang dibutuhkan siswa untuk menguasai suatu jangkauan 
keterampilan khusus yang kemudian keterampilan-keterampilan tersebut dikumpulkan kembali untuk 
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mendapatkan suatu strategi belajar yang tepat terhadap suatu masalah dan atau isu-isu pada konteks 
yang berbeda.  

NCREL (dalam www.neat.tas.edu.au, 1995) mengidentifikasi indikator-indikator metakognisi 
dan membaginya menjadi tiga kelompok. Pertama, mengembangkan rencana aksi, meliputi pertanyaan-
pertanyaan: (1) pengetahuan awal apakah yang akan menolongku mengerjakan tugas-tugas? (2) Dengan 
cara apakah saya mengarahkan pikiranku? (3) Pertama kali saya harus melakukan apa? (4) Mengapa saya 
membaca bagian ini? (5) Berapa lama saya menyelesaikan tugas ini? Kedua, memantau rencana aksi, 
meliputi pertanyaan-pertanyaan: (1) bagaimana saya melakukan aksi? (2) Apakah saya berada pada jalur 
yang benar? (3) Bagaimana seharusnya saya melakukan? (4) Informasi apakah yang penting untuk 
diingat? (5) Haruskah saya melakukan dengan cara berbeda? (6) Haruskah saya menyesuaikan langkah-
langkah aksi dengan tingkat kesukaran? (7) Jika tidak memahami, apakah yang perlu dilakukan? Ketiga, 
mengevaluasi rencana aksi, meliputi pertanyaanpertanyaan: (1) seberapa baik saya telah melakukan 
aksi? (2) Apakah cara berpikirku menghasilkan lebih banyak atau kurang sesuai dengan harapanku? (3) 
Apakah saya telah melakukan secara berbeda? (4) Bagaimana saya menerapkan cara berpikir ini 
terhadap masalah yang lain? (5) Apakah saya perlu kembali mengerjakan tugas ini untuk mengisi 
‘kekosongan‘ pemahamanku? 

Di bawah pengaruh teori pembelajaran kognitif, pemecahan masalah (problem solving) dan 
penalaran (reasoning) berkembang menjadi sebuah sarana untuk merepresentasikan    aktivitas mental 
yang kompleks (complex mental activity) yang merupakan keragaman kemampuan kognitif dan actions 
(Kirkley, 2003; Garofalo dan Lester, 1985). Prosedur pembelajaran dengan pendekatan metakognitif, 
mengadopsi model Mayer (Cardelle, 1995) adalah dengan menyajikan pelajaran dalam tiga tahapan, 
yaitu :  
1. Tahap pertama adalah diskusi awal. 

Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan umum mengenai topik yang akan dan sedang dipelajari. 
Setiap siswa dibagikan bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa. Proses penanaman konsep 
berlangsung dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam bahan ajar tersebut. 
Kesalahan siswa dalam memahami konsep, diminimalisir dengan  intervensi guru. Siswa dibimbing 
untuk menanamkan kesadaran dengan bertanya pada diri sendiri saat menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan dalam bahan ajar. 
Pada akhir proses pemahaman konsep, diharapkan siswa dapat memahami semua uraian materi 
dan menyadari akan apa yang telah dilakukannya, bagaimana melakukannya, bagian mana yang 
belum ia pahami, pertanyaaan seperti apa yang belum terjawab, bagaimana cara menemukan solusi 
dari pertanyaan tersebut. 

2. Tahap kedua adalah siswa bekerja secara mandiri untuk memecahkan soal.  
Siswa diberikan persoalan dengan topik yang sama dan mengerjakannya secara individual. Guru 
berkeliling kelas dan memberikan feedback secara interpersonal kepada siswa. Feedback 
metakognitif akan menuntun siswa untuk memusatkan perhatiannya pada kesalahan yang siswa 
lakukan dan memberikan petunjuk agar siswa dapat mengoreksi kesalahannya tersebut. Guru 
membantu siswa mengawasi cara berpikirnya, tidak hanya memberikan jawaban benar ketika siswa 
membuat kesalahan 

3. Tahap ketiga adalah membuat simpulan atas apa yang dilakukan di kelas dengan menjawab 
pertanyaan. 
Penyimpulan yanng dilakukan siswa merupakan rekapitulasi dari apa yang dilakukan di kelas. Pada 
tahap ini siswa mneyimpulkan sendiri, dan guru membimbing dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan. 

 
Metode Penelitian 

Desain eksperimen yang penulis gunakan adalah Pretes-Postes Control Group Design 
(Ruseffendi, 2005; Sugiyono, 2007), yang secara ringkas digambarkan sebagai berikut : 

 

R   O   X   O 
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R   O         O 

Keterangan : 
O : pretes dan postes kemampuan penalaran dan pemecahan masalah matematis 
X : pembelajaran dengan pendekatan Metakognitif   

 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri di kota Bandung dengan kualifikasi 
sedang berdasarkan passing grade Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pemilihan sekolah sampel dilakukan 
secara acak dengan metode pengundian untuk memilih satu sekolah dari 11 sekolah yang berada pada 
kualifikasi sedang. Dari sekolah yang terpilih, kemudian akan ditetapkan 2 kelas secara purposive dengan 
pertimbangan kemampuan rata-rata matematika (ditinjau dari nilai ulangan harian) dan jadwal pelajaran 
matematika. Dua  kelas  yang  sudah  ditetapkan tersebut, nantinya akan dipilih kembali secara acak 
untuk menentukan kelas eksperimen dan kontrol. Pertimbangan pengambilan kelas X lebih didasari 
pada alasan ketersediaannya materi pelajaran yang akan penulis uji, yaitu trigonometri.  
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes dan non tes. Instrumen tes 
berupa soal-soal pemecahan masalah dan penalaran matematis yang berbentuk uraian, sedangkan 
instrumen non tes berupa kuesioner dengan skala sikap untuk mengukur sejauh mana ketertarikan 
siswa terhadap model pembelajaran dengan pendekatan Metakognitif. Pemberian skor kemampuan 
penalaran di adaptasi dari North Carolina Departement of Public Instruction (1994) dan pemberian skor 
kemampuan pemecahan masalah matematis diadaptasi dari Oregon Mathematics Problem Solving 
Scoring Guide (2004).   

 

Hasil dan Kesimpulan 

Deskripsi Kemampuan Penalaran dan Pemecahan Masalah Matematis 

Deskripsi Kemampuan Penalaran dan Pemecahan Masalah Matematis merupakan gambaran 
peningkatan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah matematis siswa baik secara keseluruhan 
maupun berdasarkan jenis pendekatan dalam pembelajaran (pendekatan metakognitif dan pendekatan 
konvensional) dan klasifikasi kemampuan awal matematika siswa (atas, tengah dan bawah). Deskripsi 
statistika yang dimaksud meliputi rerata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum serta jumlah 
siswa berdasarkan pendekatan pembelajaran dan  klasifikasi kemampuan awal matematika yang 
disajikan dalam Tabel  1.  

 

Tabel 1 

Hasil Tes Kemampuan Penalaran dan Pemecahan Masalah Matematis berdasarkan Pendekatan 
Pembelajaran dan Kemampuan Awal Matematis Siswa 

Jenis 
Kemampuan 

Kemampuan 
Matematika 

Awal 

Pendekatan Metakognitif Pendekatan Konvensional 

  Tes 
Awal 

Tes 
Akhir 

Gain   Tes 
Awal 

Tes 
Akhir 

Gain 

Penalaran 
Matematis 

Kelompok 
Atas 

7 
 9,29 13,57 0,66 

7 
 9,71 13,00 0,53 

 1,60 1,27 0,16  1,60 1,15 0,11 
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Kelompok 
Tengah 

25 
 8,48 11,92 0,46 

24 
 7,75 10,21 0,30 

 0,92 0,76 0,08  0,74 0,66 0,07 

Kelompok 
Bawah 

5 
 9 11 0,29 

8 
 7,50 9,38 0,22 

 0 0 0  0,53 0,52 0,06 

Total 37 
 8,70 12,11 0,47 

39 
 8,05 10,54 0,32 

 1,05 1,13 0,14  1,19 1,41 0,13 

Rerata Total : 11,303 (70,64%) 

Pemecahan 
Masalah 

Matematis 

Kelompok 
Atas 

7 
 46,57 68,71 0,51 

7 
 52,71 67,43 0,39 

 2,56 4,07 0,07  2,56 1,81 0,02 

Kelompok 
Tengah 

25 
 45,36 63,04 0,40 

24 
 46,50 61,50 0,34 

 4,01 3,25 0,05  3,38 2,19 0,04 

Kelompok 
Bawah 

5 
 45,8 60,60 0,33 

8 
 45,50 56,88 0,25 

 1,10 0,89 0,02  1,93 2,36 0,05 

Total 37 
 45,65 63,78 0,41 

39 
 47,41 61,62 0,33 

 3,67 4,05 0,07  3,88 3,92 0,06 

Rerata Total : 62,671 (69,63%) 

Keterangan : Skor Ideal Penalaran 16, Skor Ideal Pemecahan Masalah 90 
 Gain yang dimaksud adalah Gain Ternormalisasi 

 

Hasil Uji Hipotesis Kemampuan Penalaran Matematis 

a) Pada pretes, uji  dilakukan dengan maksud untuk menguji kesamaan dua rerata dari masing-
masing kelompok. Penerimaan hipotesis nol pada pengujian ini mengindikasikan bahwa kelas 
manapun yang dipilih menjadi kelas kontrol atau eksperimen tidak akan mempengaruhi hasil 
penelitian. Dari perhitungan,  diperoleh hasil . Hal ini berarti 

hipotesis nol yang menyatakan  tidak terdapat perbedaan rerata skor pretes dari kelompok siswa 
yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan metakognitif dan yang mendapatkan 
pembelajaran dengan pendekatan konvensional diterima secara signifikan.  

b) Pada postest, diperoleh informasi bahwa . Hal ini 

mengindikasikan penolakan pada , sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran 
siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metakognitif lebih baik 
daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konvensional. 

c) Pada gain ternormalisasi, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  sedangkan 

. Dengan demikian, kriteria pengujian  tidak terpenuhi, 

konsekuensinya adalah hipotesis nol ditolak. Artinya, rerata gain ternormalisasi kelompok kelas 
eksperimen lebih besar daripada rerata gain ternormalisasi kelas kontrol. Dengan kata lain, 
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peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan metakognitif lebih baik daripada peningkatan kemampuan penalaran 
siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konvensional. 

Sementara itu, pengujian hipotesis kemampuan penalaran matemtis dengan menggunakan Analisis 
Variansi (ANOVA) Dua Jalur ditampilkan oleh Tabel 2. 
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Tabel 2 
Anova Gain Ternormalisasi Kemampuan Penalaran Matematis berdasarkan Pendekatan Pembelajaran 

dan Klasifikasi Kemampuan Awal Matematika 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:gainPENALARAN 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1.271a 5 .254 35.953 .000 

Intercept 8.703 1 8.703 1230.832 .000 

subkelompok .844 2 .422 59.664 .000 

Perlakuan .183 1 .183 25.815 .000 

subkelompok * perlakuan .022 2 .011 1.551 .219 

Error .495 70 .007   

Total 13.693 76    

Corrected Total 1.766 75    

a. R Squared = .720 (Adjusted R Squared = .700) 
 

 
a) Pendekatan pembelajaran, untuk gain ternormalisasi kemampuan penalaran mempunyai nilai 

signifikansi  lebih besar dari Sig.0,00. Atau jika menggunakan pendekatan  dan 

, diperoleh  lebih dari  . Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis antara 
siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metakognitif dengan 
siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konvensional secara 
signifikan ditolak.  

b) Klasifikasi kemampuan awal matematika, untuk gain ternormalisasi kemampuan penalaran 
mempunyai nilai signifikansi  lebih besar dari Sig.0,00. Atau jika ditinjau dari nilai  
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dan , diperoleh  lebih dari . Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis 
antara siswa yang berada pada subkelompok atas, tengah dan bawah ditolak secara signifikan.  

c) Interaksi pendekatan pembelajaran dengan klasifikasi kemampuan awal matematika, mempunyai 
nilai signifikansi   kurang dari Sig. 0,219 begitu pula bila ditinjau dari nilai  dan  

dapat diketahui bahwa  kurang dari . Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan 
klasifikasi kemampuan harian diterima secara signifikan.  

Hasil Uji Hipotesis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

a) Pada pretes, uji  dilakukan dengan maksud untuk menguji kesamaan dua rerata dari masing-
masing kelompok. Penerimaan hipotesis nol pada pengujian ini mengindikasikan bahwa kelas 
manapun yang dipilih menjadi kelas kontrol atau eksperimen tidak akan mempengaruhi hasil 
penelitian. Dari perhitungan,  diperoleh hasil . Hal ini berarti 

hipotesis nol yang menyatakan  tidak terdapat perbedaan rerata skor pretes dari kelompok siswa 
yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan metakognitif dan yang mendapatkan 
pembelajaran dengan pendekatan konvensional diterima secara signifikan.  

b) Pada postest, diperoleh informasi bahwa . Hal ini 

mengindikasikan penolakan pada , sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan 
masalah siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metakognitif 
lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 
konvensional. 

c) Pada gain ternormalisasi, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  sedangkan 

. Dengan demikian, kriteria pengujian  tidak terpenuhi, 

konsekuensinya adalah hipotesis nol ditolak. Artinya, rerata gain ternormalisasi kelompok kelas 
eksperimen lebih besar daripada rerata gain ternormalisasi kelas kontrol. Dengan kata lain, 
peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 
dengan menggunakan pendekatan metakognitif lebih baik daripada peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 
konvensional. 

Sementara itu, pengujian hipotesis kemampuan pemecahan masalah matematis dengan menggunakan 
Analisis Variansi (ANOVA) Dua Jalur ditampilkan oleh Tabel 3. 

Tabel 3 
Anova Gain Ternormalisasi Kemampuan Pemecahan masalah Matematis berdasarkan Pendekatan 

Pembelajaran dan Klasifikasi Kemampuan Awal Matematika 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:gainPS 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .290a 5 .058 27.956 .000 

Intercept 7.216 1 7.216 3483.009 .000 

subkelompok .165 2 .083 39.898 .000 
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perlakuan .089 1 .089 43.065 .000 

subkelompok * perlakuan .012 2 .006 2.782 .069 

Error .145 70 .002   

Total 10.901 76    

Corrected Total .435 75    

a. R Squared = .666 (Adjusted R Squared = .642) 
 

 
a) Pendekatan pembelajaran, untuk gain ternormalisasi kemampuan pemecahan masalah mempunyai 

nilai signifikansi  lebih besar dari Sig.0,00. Atau jika menggunakan pendekatan  dan 

, diperoleh  lebih dari  . Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 
matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 
metakognitif dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 
konvensional secara signifikan ditolak. 

b) Klasifikasi kemampuan awal matematika, untuk gain ternormalisasi kemampuan pemecahan 
masalah mempunyai nilai signifikansi  lebih besar dari Sig.0,00. Atau jika ditinjau dari nilai 

 dan , diperoleh  lebih dari . Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perbedaan kemampuan 
pemecahan masalah matematis antara siswa yang berada pada subkelompok atas, tengah dan 
bawah ditolak secara signifikan. 

c) Interaksi pendekatan pembelajaran dengan klasifikasi kemampuan awal matematika, mempunyai 
nilai signifikansi   kurang dari Sig. 0,069 begitu pula bila ditinjau dari nilai  dan  

dapat diketahui bahwa  kurang dari . Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan 
klasifikasi kemampuan harian diterima secara signifikan. 

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Peningkatan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah matematis siswa yang 
memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metakognitif lebih baik 
dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan konvensional. 
Walaupun demikian, kedua peningkatan tersebut (baik di kelompok kelas metakognitif atau 
konvensional) berada dalam kategori sedang.  

2. Terdapat perbedaan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah matematis berdasarkan 
klasifikasi kemampuan awal matematika (kelompok atas, tengah dan bawah) antara kelompok 
kelas metakognitif dan kelompok kelas konvensional. Artinya, siswa yang berada pada 
kelompok  atas mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 
berada pada kelompok tengah dan bawah. Begitupula siswa yang berada pada kelompok 
tengah mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang berada pada 
kelompok rendah. 

3. Tidak terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan klasifikasi kemampuan awal 
matematika (kelompok atas, tengah dan bawah) terhadap kemampuan penalaran dan 
pemecahan masalah matematis. 

 

Daftar Pustaka 

Brickell, G.; Brian F.; Barry H. (2002). Developing Informal Reasoning Skill in Ill-Structured Environment : A 
Case Study into Problem Solving Strategies. Australia : ASCILITE – Australian Research Council 
Grant. 

Cardelle, M.E. (1995). Effect of Teaching Metacognitive Skills to Student with Low Mathematics Ability. 
In M.J. Dunkin & N.L. Gage (Eds.), Teaching and Teacher Education : An International Journal of 
Reasearch and Studies. 8, 109-111. Oxford : Pergamon Press. 

Dindyal, J. (2005). Emphasis on Problem Solving in Mathematics Textbooks from Two Different Reform 
Movements. Johor Baru Malaysia: The Mathematics Education into the 21st Century Project 
Universiti Teknologi Malaysia, Reform, Revolution and Paradigm Shifts in Mathematics 
Education, Johor Baru, Malaysia, Nov 25th – Dec 1st 2005 

Garofalo, J. dan Lester F. (1985). Metacognition, Cognitive Monitoring and Mathematical Performance. 
Journal for Research in Mathematics Education. 

Keraf, G. (1982). Argumen dan Narasi – Komposisi lanjutan III. Jakarta : Gramedia.  
Kirkley, J. (2003). Principles for Teaching Problem Solving. Indiana University : Plato Learning. 
Kusumah, Y.S. (2008). Konsep, Pengembangan dan Implementasi Computer Based Learning dalam 

Peningkatan Kemampuan High Order Mathematical Thiking. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru 
Besar Tetap Universitas Pendidikan Indonesia, 23 Oktober 2008. Bandung : Universitas  
Pendidikan Indonesia. 

Mansur (2008). Refleksi Kritis Pembelajaran Matematika. LPMP Provinsi Maluku. [online]. Tersedia : 
http://p4tkmatematika.com/web-p4tkmatematika.com 

Polya, George (1973). How to Solve It – A New Aspect of Mathematical Method (Second edition). New 
Jersey : Princeton University Press  

Ruseffendi, E.T. (2005). Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-Eksakta Lainnya. Bandung : 
Tarsito 

Shadiq, F. (2007). Laporan Hasil Seminar dan Lokakarya Pembelajaran Matematika. 15-16 Maret 2007 di 
P4TK (PPPG) Matematika. [Online]. Tersedia : www.fadjarp3g.wordpress.com 

Sharpes, J. dan Mathews, B. (1989). Learning How to Learn : Investigating Effective Learning Strategies. 
Victoria : Office of School Administration Ministry of Education 



610 

 

Sugiyono (2007). Metode Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : 
Alfabeta. 

Turmudi (2008). Landasan Filsafat dan Teori Pembelajaran Matematika (Berparadigma Eksploratif dan 
Investigatif). Jakarta : PT Leuser Cita Pustaka. 

 



611 
 

Critical Thinking Ability on Mathematics of Junior High School 
in Palu Based on  School Levels 

 Dasa Ismaimuza  

dasaismaimuza@yahoo.co.uk

 

 

 

ABSTRACT  

Students’ critical thinking skills on mathematics is an important component that must be owned by a 
student, so with this ability will help students in solving mathematical problems, as well as everyday 
problems. Problem-based learning combined with cognitive conflict strategy (PBLKK) can be 
implemented for this ability. PBLKK is based- learning problem, where the problems are the facts 
presented, situation that contrasts cognition structures students. In this situation there is conflict 
between the knowledge possessed by students who deliberately provided situation. The main problem 
in this study is how critical thinking ability of students mathematical VIII grade junior high school 
students based on School Levels. This research is experimental research. Population in this study is to 
VIII grade junior high school in the city of Palu. Instruments used in this study include mathematics tests, 
student’s record, test mathematical ability to think critically. The purpose of the research to be 
conducted are: Review and analyze the differences in mathematical critical thinking skills of students 
who received problem-based learning with cognitive conflict strategy (PBLKK) based on School 
Levels(high , medium, and low).  

 

Keywords: Problem-based learning, cognitive conflict strategy, critical thinking on mathematics,  prior 
knowledge 

Latar Belakang Masalah 

Cermin dari pengusaan materi matematika siswa SMP di Indonesia terlihat dari hasil 
laporan The Trends International Mathematics and Science Study  (TIMSS) 1999, Indonesia 
berada pada peringkat 34 dari 38 negara, masih jauh dari negara tetangga Singapura yang 
berperingkat 1, dan Malaysia berperingkat 16. Hasil TIMSS 1999 mengungkapkan  bahwa 
kemampuan matematis siswa Indonesia untuk soal-soal tidak rutin sangat lemah, namun relatif 
baik dalam menyelesaikan soal-soal fakta dan prosedur (Mullis dkk, 2000). Hasil studi TIMSS 
tahun 2003 untuk siswa kelas VIII, masih menempatkan Indonesia pada urutan ke-34 dari 46 
negara pada penguasaan umum. Pada penguasaan dan pengetahuan tentang fakta, prosedur 
dan konsep, Indonesia menempati urutan ke-33. Dalam hal penerapan pengetahuan dan 
pemahaman konsep , Indonesia menempati urutan ke-36. Lima Negara yang memperoleh skor 
tertinggi dalam kategori-kategori di atas adalah Singapura, Korea, China –Taipe, Jepang, dan 
Hongkong (TIMSS, 2003: 36-37). Hasil TIMSS terbaru tahun 2007 menempatkan Indonesia pada 
urutan ke 36 dari 48 negara  tentang penguasaan matematika untuk siswa sekolah menengah 
pertama. 

mailto:dasaismaimuza@yahoo.co.uk�
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Selain dari hasil TIMSS 1999 dan 2003, hasil tes Programme for International Student Assesment 
(PISA) 2003 yang dikoordinir oleh Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) menunjukkan bahwa penguasaan matematika siswa Indonesia pada usia 13-15 tahun 
(kelas VIII) berada di peringkat 38 dari 40 negara. Peringkat Indonesia yang baru pertama kali 
mengikuti PISA relatif sedikit lebih baik daripada Brazil dan Tunisia. Sedangkan negara tetangga 
yang ikut PISA, hanya Thailand yang peringkat penguasaan matematika siswanya berada pada 
peringkat 36. Peringkat pertama sampai keempat masing-masing China, Finlandia, Korea dan 
Belanda (Zulkardi, 2005). Survei PISA tahun 2006, Indonesia berada pada urutan ke 52 dari 57 
negara dalam hal matematika. 

Bila dilihat nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) Matematika siswa sekolah menengah di 
propinsi Sulawesi Tengah secara nasional dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat 
dari Tabel rata-rata Ujian Nasional Matematika tahun ajaran 2006/2007 dan 2007/2008 sebagai 
berikut 

Tabel 1 
Hasil Ujian Nasional Bidang Studi Matematika Tahun Ajaran 2006/2007 

Sekolah Rata-Rata 
Nasional 

Rata-Rata  
Sulawesi Tengah 

Peringkat Nasional 
Sulawesi Tengah 

SMP 6,96 6,11 30 
MTs 6,89 6,07 31 
SMA IPA 7,29 6,69 31 
SMA IPS 6,58 5,56 31 

 
 

Tabel 2 
Hasil Ujian Nasional Bidang Studi Matematika Tahun Ajaran 2007/2008 

Sekolah Rata-Rata 
Nasional 

Rata-Rata 
 Sulawesi Tengah 

Peringkat Nasional  
 Sulawesi Tengah 

SMP 7 5,58 29 
MTs 6,69 5,83 29 
SMA IPA 6,68 6,91 24 
SMA IPS 7,1 5,89 32 

Dari Tabel 1 dan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian Nasional bidang 
studi matematika di Sulawesi Tengah masih di bawah rata-rata nasional untuk semua tingkatan 
sekolah, untuk tingkat SMP berperingkat 30 atau 29 dari 33 propinsi yang ada di Indonesia. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah 

Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis, antara siswa yang 
menerima pembelajaran berbasis masalah dengan strategi konflik kognitif (PBLKK) dan siswa 
yang belajar secara konvensional ditinjau dari:  Level Sekolah (tinggi, sedang, dan rendah)? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Mengkaji dan menganalisis perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 
menerima pembelajaran berbasis masalah dengan strategi konflik kognitif (PBLKK) dan 
pembelajaran konvensional (KV) ditinjau dari: keseluruhan dan pengetahuan awal siswa (tinggi, 
sedang, dan rendah). 

Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dari penelitian ini diharapkan akan ada suatu 
model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 
SMP kelas VIII. Memberikan suatu kesimpulan dan implikasi teoritis dari penelitian ini yang 
bermanfaat bagi calon guru, guru, dosen, atau insan pendidikan lainnya dalam upaya 
peningkatan berpikir kritis matematis, berpikir kreatif matematis siswa khususnya, dan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada umumnya, dengan demikian hal ini 
merupakan sumbangan berharga dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan matematika 
khususnya, dan kualitas SDM dalam menjawab tantangan dan tuntutan di masa depan. 

STUDI PUSTAKA 

Berpikir Kritis Matematis 

Ennis (1996, xx) mengemukakan bahwa berpikir kritis merupakan suatu proses yang 
bertujuan agar kita dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal, sehingga apa yang 
kita anggap terbaik tentang suatu kebenaran dapat kita lakukan dengan benar. Menurut Baron 
dan Stemberg (1987: 10) terdapat lima hal dasar dalam berpikir kritis yaitu praktis, reflektif, 
masuk akal, keyakinan, dan tindakan. Dari penggabungan lima hal dasar ini maka didefinisikan 
bahwa berpikir kritis itu adalah suatu pikiran reflektif yang difokuskan untuk memutuskan apa 
yang diyakini untuk dilakukan. Sejalan dengan itu Marzano et al (1989: 18) mengungkapkan 
bahwa berpikir kritis adalah sesuatu yang masuk akal, berpikir reflektif yang difokuskan pada 
apa keputusan yang diyakini, dikerjakan, dan diperbuat. 

Pendapat Ennis, Baron dan Stemberg, serta Marzano sama dengan pendapat Krulick 
yang mengemukakan bahwa berpikir kritis itu adalah suatu cara berpikir yang menguji, 
menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari suatu situasi masalah, termasuk 
didalamnya kemampuan untuk mengumpulkan informasi, mengingat, menganalisis situasi, 
membaca serta memahami dan mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan. 

Berdasarkan pengertian berpikir kritis menurut Krulik dan Rudnick, maka berpikir kritis 
merupakan berpikir analitis, hal ini disebabkan oleh karena dalam berpikir kritis, kita melakukan 
selangkah demi selangkah, dilakukan dengan menghubungkan semua informasi yang ada. 
Berpikir analitis adalah proses berpikir untuk mengklarifikasi, membandingkan, menarik 
kesimpulan dan mengevaluasi. 

Berpikir kritis dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara. Menurut Fisher (1995: 65) 
berpikir kritis adalah menjelaskan apa yang dipikirkan. Belajar untuk berpikir kritis berarti : 
belajar bagaimana bertanya, kapan bertanya, apa pertanyaannya, bagaimana nalarnya, kapan 
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menggunakan penalaran, dan metode penalaran apa  yag dipakai. Seorang siswa dapat 
dikatakan berpikir kritis bila siswa tersebut mampu menguji pengelamannya, mengevaluasi 
pengetahuan, ide-ide, dan mempertimbangkan argumen sebelum mendapatkan justifikasi. Agar 
siswa menjadi pemikir kritis maka harus dikembangkan sikap-sikap keinginan untuk bernalar, 
ditantang, dan mencari kebenaran.  

Kemampuan berpikir kritis matematis yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 
tentang mengidentifikasi, menghubungkan, menganalis, mengevaluasi dan memecahkan 
masalah 
Metode Penelitan 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen karena peneliti bermaksud memberikan 
perlakuan kepada subjek penelitian untuk selanjutnya ingin mengetahui pengaruh dari 
perlakuan tersebut. Perlakuan tersebut adalah pembelajaran berbasis masalah dengan strategi 
konflik kognitif di kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional di kelas kontrol. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah dengan strategi 
konflik kognitif (PBLKK) dan pembelajaran konvensional (KV). Kelas yang diajar dengan PBLKK 
merupakan kelas eksperimen, sedangkan kelas yang diajar dengan pembelajaran konvensional 
(KV) merupakan kelas kontrol.  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis matematis.. 
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah pengetahuan awal (student prior knowledge) 
matematika siswa (PAM). PAM siswa adalah pengetahuan matematika yang telah dimiliki siswa 
sebelum penelitian ini dilaksanakan. PAM siswa ditentukan oleh tes kemampuan awal 
matematika dan nilai rapor matematika siswa ketika duduk di kelas VII. 

Disain eksperimen yang digunakan adalah only postets group disign yang digabung 
dengan disain 3 2 , yaitu tiga kelompok Level Sekolah (tinggi, sedang, dan rendah), dan dua 
model pembelajaran (PBLKK dan KV). Disain eksperimen yang digunakan pada penelitian ini 
dapat dinyatakan sebagai berikut: 

A :    X  O 

A :    

Pada disain eksperimen ini, pengelompokan subjek penelitian dilakukan secara acak (A). 
Kelompok eksperimen diberi perlakuan pembelajaran berbasis masalah dengan strategi konflik 
konflik kognitif (X) dan kelompok kontrol mendapat pembelajaran konvensional tanpa 
perlakuan khusus. 

     O 

Subjek Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMP di kota Palu Sulawesi Tengah. Sampel 
penelitian ini sebanyak 200 orang siswa, terdiri dari 102 siswa yang memperoleh pembelajaran 
PBLKK (kelas eksperimen) dan 98 siswa yang memperoleh pembelajaran KV (kelas kontrol). 

Perangkat Pembelajaran 

Terdapat tiga perangkat pembelajaran atau bahan ajar yang akan dikembangkan dan 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu Lembar Kegiatan Siswa (LKS), Buku Paket, dan Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Lembar Kegiatan Siswa (LKS) merupakan panduan aktivitas 
bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan instrumen tes yang terdiri dari 
seperangkat soal untuk mengukur dan mengetahui kemampuan awal matematika siswa, tes 
kemampuan berpikir kritis matematis, Hasil UN tiga tahun terakhir dan rapor siswa kelas VII. 

Teknik Analisa Data 

Dari penelitian yang akan dilakukan maka diperoleh data kuantitatif. Data kuantitatif 
didapat melalui tes kemampuan berpikir kritis. Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis 
untuk didiskripsikan dan diberikan tafsiran-tafsiran. Pengolahan data  kuantitatif dilakukan 
melalui dua tahapan utama.  

1. Tahap pertama: menguji persyaratan statistik yang diperlukan sebagai dasar dalam 
pengujian hipotesis, yaitu uji normalitas sebaran data subyek sampel dan uji homogenitas 
varians.  

2. Tahap kedua: menguji ada atau tidak adanya perbedaan dari masing-masing kelompok 
dengan  menggunakan Uji-t, ANAVA satu jalurdengan bantuan perangkat lunak SPSS-17 for 
Windows.  

Hasil dan Temuan 

Adapun distribusi sampel penelitian menurut level sekolah disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Distribusi Sampel Penelitian 

Kelompok Eksperimen 
(PBLKK) 

Kelas Kontrol 
(KV) 

Sekolah 
Tinggi  

Sekolah 
Sedang 

Sekolah 
Rendah 

JML Sekolah 
Tinggi  

Sekolah 
Sedang 

Sekolah 
Rendah JML 

3 1 0 4 1 1 0 2 
17 33 15 65 24 30 16 70 
14 3 16 33 6 8 12 26 
34 37 31 102 31 39 28 98 

 

Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh 
PBLKK berdasarkan level sekolah. 

Ha : Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh PBLKK 
berdasarkan level sekolah. 

Kriteria pengujian adalah jika nilai sig. lebih kecil dari α = 0,05, maka hipotesis nol diterima. 
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Sebelum hipotesis diuji, maka perlu dilihat homogenitas dari kemampuan berpikir kritis 
matematis berdasarkan level sekolah dengan menggunakan uji Levene. Hipotesis yang diuji:  

H0 : σ1
2 = σ2

2 = σ3

Ha : Paling sedikit ada dua varians yang berbeda 

2 

Kriteria pengujian: jika nilai sig. lebih besar dari α = 0,05, maka hipotesis nol diterima.  

Distribusi kemampuan berpikir kritis matematis siswa berdasarkan level sekolah dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

Tabel 4 

Distribusi Kemampuan Berpikir Kritis Matematis berdasarkan 

 Level Sekolah  

Level Sekolah n Rata-rata Simpangan Baku 
Tinggi 34 75,5882 12,29466 
Sedang 37 65,1351 12,10409 
Rendah 31 67,0968 10,86080 

 

Dari Tabel 4 terlihat bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis dari siswa yang 
memperoleh pembelajaran PBLKK pada level sekolah tinggi lebih tinggi dari rata-rata siswa dari level 
sekolah sedang dan level sekolah rendah. Rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis dari level 
sekolah rendah lebih tinggi dari rata-rata siswa dari level sekolah sedang. 

Hasil perhitungan uji homogenitas varians kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan 
level sekolah disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4 

Uji Homogenitas Kemampuan Berpikir Kritis Matematis berdasarkan 

Level Sekolah  

Kemampuan 
Berpikir 

Statistik 
Levene 

(F) 
dk 1 

 
dk 2 

 
Sig. H0 

Kritis 0,548 2 99 0,580 Terima 
 

Pada Tabel 4. terlihat bahwa nilai sig. kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan level 
sekolah lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis nol diterima. Dengan demikian, varians data 
kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan level sekolah adalah homogen. 

 Setelah dilakukan uji homogenitas data kemampuan berpikir kritis berdasarkan level sekolah, 
maka untuk melihat ada tidaknya perbedaan kemampuan kritis matematis berdasarkan level sekolah 
digunakan uji ANAVA. Kriteria pengujian adalah jika nilai sig. lebih kecil dari α = 0,05, maka hipotesis nol 
ditolak. Hasil perhitungan uji ANAVA kemampuan berpikir kritis matematis disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. 

Uji ANAVA Kemampuan Berpikir Kritis berdasarkan Level Sekolah 

 

 Jumlah 
Kuadrat dk 

Kuadrat rata-
rata F Sig. 

Antar Kelompok 2135,986 2 1067,993 7,661 0,001 

Dalam Kelompok 13801,269 99 139,407   

Total 15937,255 101    

 

Pada Tabel 5. terlihat bahwa nilai sig. kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan level 
sekolah lebih kecil dari 0,05. Ini berarti hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan 
kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran PBLKK berdasarkan level 
sekolah. Untuk melihat pada level sekolah mana saja yang berbeda maka dilakukan uji Scheffe yang 
hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 

Uji Scheffe Kemampuan Berpikir Kritis berdasarkan Level Sekolah 

 (I) Level 
Sekolah 

(J) Level 
Sekolah 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

Tinggi Sedang 10,45310* 2,80499 0,002 

Rendah 8,49146* 2,93210 0,018 

Sedang Tinggi -10,45310* 2,80499 0,002 

Rendah -1,96164 2,87485 0,793 

Rendah Tinggi -8,49146* 2,93210 0,018 

Sedang 1,96164 2,87485 0,793 

Dari Tabel 6. kemampuan berpikir kritis matematis yang berbeda  berdasarkan level sekolah 
adalah level sekolah dengan nilai sig. yang lebih kecil dari 0,05. Dari Tabel 4.18 dapat disimpulkan 
kemampuan berpikir kritis matematis yang berbeda adalah untuk level sekolah tinggi dengan level 
sekolah  sedang, dan level sekolah tinggi dengan level sekolah rendah, sedangkan untuk level sekolah 
sedang dengan level sekolah rendah tidak berbeda. Berdasarkan level sekolah, PBLKK cocok untuk level 
sekolah tinggi. 
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Kesimpulan 

kemampuan berpikir kritis matematis yang memperoleh pembelajaran PBLKK berbeda menurut level 
sekolah. Perbedaan kemampuan berpikir kritis adalah untuk level sekolah tinggi dengan level sekolah  
sedang, dan level sekolah tinggi dengan level sekolah rendah, sedangkan untuk level sekolah sedang 
dengan level sekolah rendah tidak berbeda. Berdasarkan level sekolah, PBLKK cocok untuk level sekolah 
tinggi. 
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GURU IPS DAN DECISION MAKING PROSES 
 (PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN) DALAM BELAJAR MENGAJAR) 

 

 
Nurdinah Hanifah 

SOCIAL STUDIES TEACHER AND DECISION PROCESS 
 
Education is a complex process in which there are many variables, both variables that support 

for the implementation of teaching and learning activities with good or even also inhibit the activities of 
teaching and learning. Variables that are supportive and hinder the learning process requires special 
attention from teachers and to find solutions, so that teaching and learning processes can be run well. The 
process of identification of obstacles or difficulties faced by a teacher until he took an alternative solution 
for these difficulties, others are not in it to load the decision making process. 
The teacher as the holder of a strategic role in the learning process requires some qualifications that can 
complement its role as an educator. 

 

Because the success or the success or failure of educational goals can 
be achieved no other dependent of a teacher, who referred to them are qualified, educational background 
and teaching experience in that case we need  the decision-making process that aimed at none other than 
to overcome a number of obstacles or difficulties faced by a teacher in teaching and learning, which could 
be a result of the decision making process not only solves one problem that emerged but could be some 
difficulties as well. 

 
Key words : Education goal, decision making process 

A. Latar Belakang Masalah. 
Fungsi Pendidikan Pasal 3 UU No. 20/2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rumusan pasal 3 UU No. 20/2003 ini terkandung empat 
fungsi yang harus diaktualisasikan olen pendidikan, yaitu: (1) fungsi mengembangkan kemampuan 
peserta didik, (2) fungsi membentuk watak bangsa yang bermartabat, (3) fungsi mengembangkan 
peradaban bangsa yang bermartabat, dan (4) fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat kita katakan bahwa melalui usaha pendidikan, 
dapat menghasilkan manusia paripurna yaitu mengembangkan manusia seutuhnya, yang berkembang baik 
pisik, mental intelektual maupun semangatnya dimana ketika peserta didik  menyelesaikan setiap satu 
jenjang pendidikan tertentu dinyatakan telah memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah – 
masalah yang dihadapi secara mandiri serta mampu berdiri sendiri tanpa mengantungkan hidupnya pada 
orang lain. Jelaslah bahwa mengajar adalah suatu perbuatan yang kompleks (highly complexion process) 
disebut kompleks karena dituntut kemampuan personal yang profesional dan sosial kultural secara 
terpadu dalam proses belajar mengajar. Dikatakan kompleks karena dituntut integrasi materi dan metode, 
teori dan praktek dalam interaksi siswa. Dikatakan kompleks karena sekaligus mengandung unsur-unsur 
seni, ilmu, teknologi, pilihan nilai dari keterampilan dalam proses mengajar. Mengajar adalah 
menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar. Sistem 
lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi, yakni tujuan instruksional 
yang ingin dicapai, materi yang diajarkan guru dan disini siswa harus didorong ikut memainkan peran 
serta aktifnya dalam proses belajar mengajar. 

Tujuan dan tanggungjawab utama seorang guru/pengajar adalah mengelola pengajaran supaya 
lebih efektif dinamis, efisien dan positif yang ditandai adanya kesadaran dan keterlibatan aktif antara dua 
subjek pengajaran. Guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta pembimbing , sedang peserta didik 
sebagai yang mengalami dan terlibat aktif dalam pengajaran (Achmad Rohani, 1995 :27) 

Dalam proses pembelajaran perlu dikembangkan antara kedaulatan murid dengan kewenangan 
pendidik, antara pembentukan kemampuan mempertanyakan dan kesediaan melestarikan. Dengan 
terbentuknya kemampuan kritis dan kesediaan menerima nilai-nilai lingkungan dalam jalinan yang selaras 
itu akan terbentuk masyarakat yang dapat menghadapi segala perubahan dan permasalahan dengan sikap 
terbuka dan mempunyai pendekatan yang kreatif tanpa kehilangan sifat-sifat dasarnya, tanpa kehilangan 
dirinya (Raka Joni, dalam Conny R. Semiawan, 1991:117). Bertolak dari hal ini maka peranan kunci guru 
adalah melakukan pengendalian dan membuat suatu keputusan yang nantinya mengarah pada proses 
belajar mengajar yang kondusif.  

Seperti kita ketahui pembelajaran merupakan aktivitas (proses) yang sistematis yang terdiri dari 
banyak kompenen. Masing-masing komponen tidak bersifat parsial (terpisah) atau berjalan sendiri-sendiri 
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tetapi harus berjalan  secara teratur, saling bergantung, komplementer bersinambungan, untuk itu 
diperlukan pengelolaan pengajaran yang baik. Pengelolaan pengajaran yang baik harus dikembangkan 
berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan dan prinsip-prinsip pengajaran. Seorang guru harus 
memperimbangkan segi dan strategi pengajaran, dirancang secara sistematis bersifat konseptual tetapi 
praktis realistik dan fleksibel (JJ Hasibuan, 1986: 22). Keputusan untuk menskenariokan serangkaian 
event pengajaran (belajar mengajar) secara tertentu merupakan keputusan strategis. Maksudnya dilakukan 
pengaturan pelbagai faktor yang rumit, kompleks. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan di dalam 
mengambil keputusan . pengajaran secara sadar dilatar belakangi oleh estimasi dampak yang harus 
dicapai dan / atau dihindarkan adalah merupakan profesionalitas pekerjaan mengajar yang nanti dipikul 
oleh guru sebagai seorang pengelola pengajaran sekaligus sebagai desainer.   

 
B. Guru dan Proses Belajar Mengajar. 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991. guru diartikan sebagai orang 
yang pekerjaannya (mata pencahariannya) mengajar. Tapi sesederhana itukah arti    guru ? kata guru yang 
dalam bahasa Arab disebut Mu’alim dan dalam bahasa Inggris Teacher itu memang memiliki arti 
sederhana, yakni A person Whose Occupation is teaching others. Muhibbin Syah (1997 :222).  

Guru sebagai pendidik merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan, oleh 
karena itu tidaklah mengherankan jika dalam setiap perbincangan mengenai pembaharuan kurikulum, 
pengadaan alat-alat belajar sampai pada kriteria sumberdaya manusia yang dihasilkan oleh usaha 
pendidikan, arahnya selalu bermuara pada guru. Hal ini menunjukkan bahwa betapa signifikan (berarti 
pentingnya) posisi guru dalam dunia pendidikan. Zahara Idris (1992 : 56) mengemukakan suatu proses 
pendidikan tidak akan berhasil jika tidak ada guru, karena sosok guru memiliki peran sentral dalam 
menentukan keberhasilan proses pendidikan, karena fungsi guru adalah menyediakan bahan pelajaran dan 
menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik.  

Posisi guru sebagai faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan dipengaruhi oleh banyak 
hal, diantaranya pertama adalah karakteristik kepribadian guru yang keduanya adalah kompetensi 
profesionalisme guru dan yang terakhir adalah hubungan guru dengan proses belajar mengajar  
Muhibbin (1997 : 227) 
1. Karakteristik kepribadian guru, 

Dalam arti sederhana, kepribadian berarti sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan 
perbuatannya yang membedakan dirinya dari yang lain. McLeod (1989) dalam Muhibbin (1997 :227), 
mengartikan kepribadian (Personality) sebagai sifat khas yang dimiliki seseorang, dan menurut tinjauan 
psikoligis, kepribadian pada prinsipnya adalah susunan atau kesatuan antara aspek prilaku mental 
(pikiran, perasaan, dsb) dengan aspek prilaku behavioural (perbuatan nyata). Aspek-aspek ini berkaitan 
secara fungsional  dalam diri seorang individu, sehingga membuatnya  bertingkah laku secara khas dan 
tetap, Reber, (1998) dalam Zakiah Daradjat (1982 : 35). Kepribadian adalah faktor yang sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumberdaya manusia, mengapa 
karena disamping ia berperan sebagai pembimbing dan pembantu, guru juga berperan sebagai panutan. 
Mengenai pentingnya kepribadian guru, Zakiah Dradjat  (1982 : 36) menegaskan bahwa : kepribadian 
itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya 
ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik, terutama bagi anak didik yang 
masih kecil (tingkat sekolah dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat 
menengah). 

Keberhasilan seorang guru dalam kaitannya dengan keberhasilan guru dalam mendidik tidak 
lepas dari fleksibilitas kognitif guru, guru yang fleksibel pada umunya ditandai dengan keterbukaan 
berpikir dan beradaptasi. Dalam proses belajar , mengajar, fleksibilitas kognitif guru terdiri atas tiga 
dimensi yakni  ( Muhibbin Syah, 1997  : 226) 

1. dimensi karakteristik pribadi guru 
2. dimensi sikap kognitif guru terhadap siswa dan 
3. dimensi sikap kognitif guru terhadap materi pelajaran dan metode mengajar. 
 

2. Kompetensi Profesionalisme Guru 
 Hal yang kedua yang berkaitan dengan guru sebagai penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan 
ialah dipengaruhi oleh komponen profesionalisme guru dan kemampuan guru dalam pelaksanaan proses 
belajar mengajar. 

Pengertian dasar dari kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang padanan katanya 
(sinonimnya) dalam bahasa Inggris ialah Proficiency ability yang memiliki arti kurang lebih sama  
samping berarti kemampuan, kompetensi juga berarti …the state being legally competent or qualified, 
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yakni keadaan berwewenang atau memenuhi yarat menurut ketentuan hukum, adapun kompetensi guru 
ialah the ability of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately, artinya kompetensi 
guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara 
bertanggungjawab dan layak. Muhibbin (1997 :275). Jadi kompetensi profesionalisme guru merupakan 
kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan profesi 
keguruannya. 

Kompetensi profesionalisme guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dipengaruhi 
oleh  latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar guru. 
a. Latar Belakang Pendidikan Guru. 

Kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengajaran khususnya 
dalam proses belajar mengajar di kelas tidak dapat diperoleh secara alamiah namun memerlukan upaya 
yang sungguh-sungguh terencana dan sistematik. Hal ini mengingat tugas mengajar adalah pekerjaan 
profesional yang didalamnya terlibat unsur ilmu dan kiat. 

Rochman Natawidjaya (1984 : 15) membedakan pendidikan pra jabatan dengan pendidikan 
untuk mempersiapkan tenaga yang diharapkan memiliki kualifikasi tertentu untuk mampu melaksanakan 
kegiatan pengajaran di sekolah. Pendidikan dalam jabatan ditujukan  untuk mengembangkan kemampuan 
para guru yang sudah bekerja pada suatu lembaga tertentu. Melalui program pendidikan pra jabatan dan 
pendidikan dalam jabatan guru diharapkan menguasai berbagai pengetahuan, keterampilan serta memiliki 
sifat-sifat tertentu yang mendukung kemampuannya daam melaksanakan tugas pendidikan di suatu 
lembaga pendidikan termasuk kemampuannya dalam melaksanakan proes belajar mengajar di kelas 
(kemampuan profesionalnya).  

Waini Rasyidin (1988) dalam Ari Sutisyana (1997:25) mengemukakan bahwa mengajar 
sehubungan dengan prilaku dan pribadi siswa yang memerlukan kegiatan dan proses mengajar yang 
dilakukan dengan menguasai aspek proses belajar mengajar, memerlukan penerapan konsep mengajar 
atas dasar teori belajar dan praktek interaksi yang akhirnya guru akan mampu mengontrol umpan balik 
dari siswa dilapangan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan guru mengantisipasi dan mempengaruhi 
kegiatan dan hasil belajar siswa. 
b. Pengalaman Mengajar Guru 

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan sekaligus merupakan variable yang diperhitungkan 
dalam kaitannya dengan komptensi profesionalitas guru adalah pengalaman kerja tenaga pengajar (guru) 
tersebut. Penelitian Budiono (1980:40) mengenai efektivitas guru SD menyimpulkan bahwa : guru 
dengan pengalaman mengajar yang panjang ternyata mempunyai pengaruh yang meyakinkan terhadap 
kemajuan pendidikan, hal ini mungkin dapat dipahami mengingat pembentukan kecerdasan, kebiasaan 
dan kepribadian siswa memerlukan perhatian khusus yang pedomannya tidak hanya diperoleh dari 
bangku sekolah guru, melainkan atau bahkan harus disimpulkan dari pengetahuan yang digali dari 
pengalaman mengajar . Pengaruh pengalaman mengajar yang berarti mungkin dapat dijelaskan dari 
kenyataan bahwa hampir semua guru dari sampel penelitian mempunyai pengalaman mengajar paling 
sedikit 10 tahun. 

Melalui pengalaman mengajar tersebut para pengajar (guru) dapat menggali pengetahuan dalam 
memahami pembentukan kecerdasan, kebiasaan dan kepribadian peserta didiknya.  
2. Hubungan Guru dengan Proses Belajar Mengajar 

Hal terakhir yang berkaitan dengan guru sebagai penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan 
ialah, hubungan guru dengan proses belajar mengajar 
 Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa yang disebut dengan proses belajar mengajar 
adalah sebuah kegiatan yang integral (utuh terpadu) antara siswa sebagai pelajar yang sedang belajar 
dengan guru sebagai pengajar yang sedang mengajar. Dalam kesatuan kegiatan ini terjadi interaksi 
resiprokal.  
 Setiap guru bertanggungjawab menetapkan rumusan sasaran pembelajaran baik yang khusus 
maupun yang umum.  Dan dalam proses belajar mengajar dikenal adanya garis-garis haluan sebagai 
prosedur (tahapan/langkah-langkah) untuk merealisasikan rencana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 
tersebut, kemudian dalam melaksanakan rencana kegiatan PBM, guru seyogyanya pandai-pandai 
menentukan pendekatan sistem pengajaran yang benar-benar tepat dan sesuai dengan sifat pokok bahasan, 
kemampuan para siswa dan tujuan instruksional yang hendak dicapai. Ada beberapa strategi pengajaran 
yang dapat digunakan alam PBM yakni : 

a. sistem enquiry-discovery. 
b. Sistem expository 
c. Sistem learning for mastery dan  
d. Sistem humanistic. Muhibbin (1997 : 243). 
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Baik buruknya situasi proses belajar mengajar dan tingkat pencapaian proses instruksional pada 

umumnya bergantung pada faktor-faktor  yang meliputi 1). Karakteristik siswa ; 2) karakteristik guru ; 3) 
interaksi dan metode, 4). Karakteristik kelompok; 5) fasilitas fisik; 6) mata pelajaran dan 7) lingkungan 
alam sekitar.  (surya, 1982 : 247). 
B. Decision Making Process dalam Belajar Mengajar. 

Dalam mendefinisikan decision making  beberapa penulis menggunakan istilah  yang berbeda-
beda  Edward  dalam W.M.F. Hofsteede (1971:21) misalnya Characterized by a consistent quality of 
reguler and uniform sequences and is distinguishable by virtue of its underlines. Terry dalam Ibnu 
Syamsi (1995 : 5) memberikan definisi  decision making can be defined as the selection of one behaviour 
alternative from or two more possible  alternative, yaitu pengambilan keputusan adalah pemilihan 
alternative perilaku dari dua alternatif atau lebih.Sedangkan menurut  Siagian (1974:6) pada hakikatnya 
pengambilan keputusan  adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, 
pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan 
tindakan menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Memang pembuatan keputusan 
pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan 
mengambil tindakan menurut perhitungan. 

Menurut Ibnu Syamsi (1995:37) proses pengambilan keputusan itu meliputi : 
1. Identifikasi masalah, 
2. mengumpulkan dan penganalisisan data, untuk 
3. pembuatan alternatif-alternatif kebijakan yang nantinya akan dijadikan alternatif keputusan, 

dengan memperhatikan situasi lingkungan 
4. memilih satu alternatif terbaik untuk dijadikan keputusan 
5. melaksanakan keputusan 
6. memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanan keputusan  
 
Dalam membuat keputusan-keputusan dalam mengajar tidaklah semudah kita menentukan untuk 

membuat suatu barang tertentu. Dari hasil penelitian yang dilakukan Lipppit dan K. Whitedan Richard 
Anderson (dalam Idochi Anwar, 1996:93) disimpulkan bahwa pada saat mengajar akan dijumpai betapa 
kompleksnya fungsi mengajar itu kita akan menghadapi beberapa variable yang kompleks karena itu kita 
perlu mengatur strategi dalam mengajar. 

 Adapun varibel yang dimaksud adalah : 1) Tujuan ; 2) siswa dan latar belakangnya, 3) isi serta 
struktur pelajaran, 4) biaya mengajar, 5) persyaratan dan sert –up lembaga, yang kalau digambarkan 
dalam bagan hubungannya akan terlihat sebagai berikut : 
 Mengajar bukan hanya pelimpahan pengetahuan kepada siswa tetapi merupakan suatu proses 
interaksi manusiawi yang mendalam guna mengembangkan kedewasaan siswa (Rocman Nata Widjaya 
1984 :70) . Nasution (1982:8) mengartikan mengajar sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan 
guru dalam mengorganisasi atau pun mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan 
anak sehingga terjadi proses belajar mengajar. Sardiman (1992:46) memberikan batasan mengenai 
mengajar sebagai suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan 
memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar, dengan demikian dalam kegiatan mengajar ini 
secara langsung melibatkan dua subjek yaitu guru yang mengajar dan siswa yang belajar yang mana 
keaktifan dan kegiatan siswa lebih menonjol.  

Dalam mengelola suatu proses belajar mengajar, seorang guru dituntut untuk menjadi figure 
sentral yang kuat dan berwibawa, seorang guru perlu merencanakan terlebih dahulu satua pelajaran dan 
tujuan yang hendak dicapai , menetapkan strategi yang tepat untuk menyampaikan materi tersebut. Untuk 
itu di sini guru dituntut untuk menempatkan diri sebagai pengambil atau pembuat keputusan (decision 
maker). Agar sebuah pegelolaan PBM berjalan dengan efektif, guru hendaknya memandang dirinya 
sebagai seorang yang profesional yang efektif yang terlihat dalam upaya-upaya pengambilan keputusan 
mengenai materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para siswa dan penegasan tujuan-tujuan 
penyajian materi tersebut secara eksplisit. Keputusan lain yang harus diambil selanjutnya adalah 
penetapan model, metode dan strategi mengajar hal ini sejalan dengan uraian bagan diatas. Selanjutnya 
Muhibbin (1997:21) mengungkapkan bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan diatas, ada 
beberapa hambatan yang akan dialami oleh guru yang pada umumnya meliputi : 

1. Kurangnya kesadaran guru terhadap masalah-masalah belajar yang mungkin sedang 
dihadapi para siswa. 

2. kesetiaan terhadap gagasan lama yang sebenarnya sudah tak dapat diberlakukan lagi, 
3. kurangnya sumber-sumber informasi yang diperlukan dan 
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4. ketidakcermatan observasi terhadap situasi belajar mengajar. 
 

Hambatan lain yang mungkin pula muncul adalah perbedaan harapan guru dan siswa, tekanan dari 
luar seperti dari orangtua siswa, aturan administrative, fasilitas yang tersedia dan sebagainya. 

 
C. Tujuan Decision Making Process dalam Belajar mengajar. 
   

Guru sebagai sosok yang memegang peran tanggungjawab terdepan dalam proses belajar 
mengajar harus dapat menetapkan rumusan sasaran pembelajaran, baik yang khusus maupun yang umum 
yang didasarkan pada garis-garis haluan sebagai prosedur (tahapan/langkah-langkah) kemudian dalam 
melaksanakan rencana kegiatan PBM, guru sebaiknya dapat  menentukan pendekatan sistem pengajaran 
yang benar-benar sesuai dan tepat dengan sifat pokok bahasan, kemampuan para siswa dan tujuan 
instruksional yang hendak dicapai. Jadi bisa dilihat bahwa proses pembuatan keputusan dalam dalam 
kegiatan belajar mengajar banyak hal yang hal diperhatikan yang bisa jadi nantinya tidak hanya 
memutuskan satu hal saja misalnya berkaitan dengan strategi atau metode pembelajaran yang akan 
digunakan dalam pembelajaran saja tapi juga bisa jadi menentukan penyesuaian materi pembelajaran 
dengan lingkungan sekitarnya, Melalui pokok bahasan, guru menentukan target nilai sesuai dengan materi 
dan kondisi siswa, kemudian guru harus mempertimbangkan kemungkinan kesulitan apa yang dihadapi 
oleh siswa, setelah itu guru mengupayakan bantuan guna mengatasi kesulitan tersebut, dari sinilah baru 
guru dapat menentukan metode apa yang akan digunakan.  

Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Syamsi  (1995:7) bahwa tujuan pengambilan keputusan itu 
kemungkinan pertama bisa bersifat tunggal dalam arti bahwa sekali diputuskan, tidak akan ada kaitannya 
dengan masalah lain. Kemungkinan kedua adalah tujuan pengambilan keputusan dapat juga berarti ganda, 
dalam arti bahwa suatu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah. 

Suatu proses pendidikan tidak akan berhasil jika tidak ada guru, karena sosok guru memiliki 
peran sentral dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan, karena fungsi guru adalah menyediakan 
bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Dalam proses belajar 
mengajar, pada dasarnya fungsi guru adalah sebagai pengarah kegiatan belajar guru berfungsi sebagai 
perancang pengajaran, pengelola pengajaran, dan penilai prestasi siswa yang kesemuanya itu tidak lepas 
memuat proses pembuatan keputusan, sehingga tercapai keberhasilan belajar sebagaimana yang telah 
ditetapkan dalam sasaran PBM. Seperti yang sudah dituliskan pada landasan teoritik bahwa proses 
pengambilan keputusan itu meliputi : 1) Identifikasi masalah, 2) mengumpulkan dan penganalisisan 
data,3) pembuatan alternatif-alternatif kebijakan yang nantinya akan dijadikan alternatif keputusan, 
dengan memperhatikan situasi lingkungan, 4) memilih satu alternatif terbaik untuk dijadikan keputusan, 
5) melaksanakan keputusan, 6) memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanan keputusan. 

Guru harus mencari alternatif jawaban dari pertanyaan bagaimana proses belajar mengajar agar 
dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan, setelah itu kemudian dianalisis faktor apa yang saja yang 
mendukung dan dapat menghambat proses belajar mengajar, setelah itu kemudian ditentukan alternatif 
keputusan yang tentunya disesuaikan dengan tujuan pendidikan, dan garis-garis pembelajaran yang 
dijadikan pedoman dalam proses belajar mengajar. Kemudian menetapkan suatu alternatif jawaban untuk 
mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar, dan yang terakhir adalah melakukan 
evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan hasil keputusan yang telah kita buat.  

Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam kaitannya dengan guru, pembuatan keputusan 
dalam proses belajar mengajar yaitu : 

Pertama bahwa pendidikan adalah proses yang kompleks yang didalamnya banyak terdapat 
variable-variabel baik itu yang mendukung terhadap terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan baik 
ataupun juga malah menghambat kegiatan belajar mengajar. Variabel yang bersifat mendukung dan 
menghambat proses belajar mengajar ini memerlukan perhatian yang khusus dari guru untuk dicari 
pemecahannya, sehinga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Proses identifikasi hambatan 
atau kesulitan yang dihadapi oleh seorang guru sampai dengan diambilnya alternatif pemecahan kesulitan 
tersebut, didalamnya tidak lain memuat  proses pengambilan keputusan. 

Kedua bahwa guru sebagai pemegang peranan yang strategis dalam proses belajar mengajar 
memerlukan beberapa kualifikasi yang bisa melengkapi perannya sebagai seorang pendidik. Karena 
kesuksesan atau berhasil tidaknya tujuan pendidikan itu dapat dicapai tidak lain bergantung pada seorang 
guru, kualifikasi yang dimaksud diantaranya adalah, latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar. 

Ketiga  bahwa, proses pembuatan keputusan itu ditujukan tidak lain adalah untuk mengatasi 
sejumlah hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar, yang 
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bisa jadi hasil proses pembuatan keputusan tersebut tidak hanya memecahkan satu kesulitan yang muncul 
tapi bisa jadi beberap kesulitan sekaligus. 
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PEMANFAATAN KOMIK UNTUK MENINGKATKAN  
HASIL BELAJAR IPS DI SMP1

Rahmattullah, Supriyanto, dan Nas
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ABSTRACT: 

Berdasarkan penelitian Wahono (2006), mengkomikkan bahan ajar bukanlah 
barang baru di Jepang, dari pelajaran-pelajaran dasar seperti sejarah, biologi, fisika 
sampai ilmu filsafat, banyak yang sudah membuatnya dalam bentuk komik. 
Pemanfaatan komik untuk media pembelajaran di kelas terbukti memberikan banyak 
manfaat dalam keberhasilan pembelajaran siswa. Hal ini didasarkan pada penelitian 
yang telah dilakukan oleh Kakalios (2002), Wax (2002), mcCloud (1993), Williams 

The using of comics as a medium of learning is an innovation that was developed in 
social studies learning at junior high school. This action has been researched by research 
at some junior high schools in Banjarmasin. The result shows that the using of comic 
can improve student achievement, which is marked by the increasing of student learning 
qualities. 
Keywords: Comic, Social Studies  
 
PENDAHULUAN 

Sebagai sebuah mata pelajaran baru yang komprehensif, IPS secara terpadu mulai 
diajarkan di SMP dengan mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
tahun 2006. IPS yang  disajikan secara terpadu ini merupakan mata pelajaran yang 
memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, 
peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis 
dan bertanggung jawab serta menjadi warga negara yang cinta damai (Ruhimat, dkk, 
2007). 

Untuk membelajarkan IPS secara efektif, tenaga pengajar dituntut untuk mampu 
membaut inovasi dalam proses pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan 
proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM). PAKEM 
merupakan konsep yang membantu tenaga pengajar menghubungkan isi mata pelajaran 
dengan situasi keadaan di dunia dan memotivasi peserta didik untuk lebih paham 
hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya kepada hidup mereka, sehingga 
diharapkan siswa lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai hasil belajar yang 
maksimal pula. 

Salah satu upaya untuk menciptakan suasana PAKEM dalam pembelajaran, 
seorang guru harus mampu memilih media pembelajaran yang tepat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa guru-guru IPS di SMP Kota Banjarmasin lebih cenderung 
menggunakan buku paket dan papan tulis untuk membelajarkan siswa. Keberadaan 
buku paket sebagai media bantu pelajaran ternyata juga belum berfungsi secara optimal 
karena siswa hanya akan membaca buku paket yang diberikan jika disuruh oleh guru 
untuk membaca atau mengerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Hal ini disebabkan 
buku paket lebih cenderung berisi tulisan-tulisan, sedangkan siswa lebih cenderung 
menyukai buku-buku bacaan berupa komik (Juhri, 2005). 

                                                
1 Makalah disajikan pada Seminar Internasional PGSD UPI tanggal 17 Mei 2010 di Bandung 
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mailto:sarangtiung@gmail.com�
mailto:nu_city88@yahoo.com�


 

626 
 

 

(1995), Versaci (2001), Sturm (2002), Morrison, Bryan, dan Chilcoat (2002), Eakin 
(2002), serta Pelton (2000), yang menyatakan bahwa komik dapat meningkatkan 
motivasi, kemampuan visual siswa, lebih efisien, meningkatkan keaktifan siswa, dan 
mempunyai daya fleksibilitas tinggi ( dalam Yang, 2003). 

Belum digunakannya komik khususnya dalam pembelajaran IPS Terpadu di SMP 
serta mengingat bahwa IPS Terpadu merupakan mata pelajaran baru yang menuntut 
pengembangan dalam berbagai aspek kegiatan pembelajaran, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian hibah bersaing dengan judul Pengembangan Komik 
sebagai Media Pembelajaran dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 
IPS Terpadu di SMP Negeri Banjarmasin. 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: ”Apakah penggunaan 
komik sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 
Terpadu di SMP Negeri Banjarmasin?” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran 
IPS IPS Terpadu di SMP Negeri Banjarmasin melalui penggunaan komik sebagai media 
pembelajaran. 

 
TELAAH PUSTAKA 

Menurut Gagne dan Briggs (1975) yang dikutip oleh Arsyad (2000) secara 
implisit mengatakan media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 
untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang terdiri dari buku, tape recorder, 
kaset video kamera, video recorder, film slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, 
tv, dan komputer, dan lain-lain. Taupan (2004) menjelaskan  media pembelajaran pada 
prinsipnyaadalah sebuah proses komunikasi yakni penyampaian yang diciptakan 
melalui suatu kegiatan penyampaian dan tukar menukar pesan atau informasi oleh setiap 
peserta didik. Pesan dan informasi dapat berupa pengetahuan, keahlian, skill, ide, 
pengalaman, dan sebagainya.  

Rohani (1997) menyatakan bahwa pemilihan dan pemanfaatan media perlu 
memperhatikan kriteria tujuan, ketepatgunaan, keadaan peserta didik, ketersediaan, 
mutu teknis, dan biaya. Sedangkan Kosnandar dalam Juhri (2005) menyatakan bahwa 
media pembelajaran harus memenuhi unsur ACTION (Access, Cost, Technology, 
Interactivity, Organization, Novelty). 

Sementara itu, komik didefinisikan sebagai suatu bentuk seni yang menggunakan 
gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk 
jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. 
Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat 
dalam majalah, hingga berbentuk buku sendiri (Anonim, 2007). 

Komik merupakan media yang unik. Komik menggabungkan teks dan gambar 
dalam bentuk yang kreatif. Menurut Scot McCloud dalam bukunya ”Understanding 
Comics”, komik adalah media yang sanggup menarik perhatian semua orang dari segala 
usia, karena memiliki kelebihan, yaitu mudah dipahami. Gambar yang sederhana 
ditambah kata-kata dalam bahasa sehari-hari membuat komik dapat dibaca oleh semua 
orang (Anonim, 2005). 

Komik merupakan media komunikasi yang kuat. Fungsi-fungsi yang bisa 
dimanfaatkan oleh komik antara lain adalah komik untuk informasi pendidikan, komik 
untuk advertising, maupun komik sebagai sarana hiburan. Tiap jenis komik memiliki 
kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar pesan yang ingin disampaikan dapar 
dipahami dengan jelas. 
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Komik dianggap sebagai hiburan belaka sampai dengan dasawarsa 1990-an. Ada 
sekolah yang melarang murid membawa komik ke lingkungan sekolah. Adapula orang 
tua yang melarang anak mereka membaca komik di luar hari libur sekolah. Pandangan 
buruk tentang komik lambat laun berubah sejak penerbit KPG menerbitkan serial komik 
pendidikan sains dan sejarah buah pena komikus Larry Gonick pada akhir dasawarsa 
1990-an. Komik karya Gonick yang diterbitkan adalah Kartun Fisika, Kartun Biologi 
Genetika, Kartun Lingkungan, Kartun Statistik, Kartun (Non) Komunikasi. Sekalipun 
dalam bentuk komik, banyak guru dan orang tua yang menganjurkan dan membeli 
komik sains Larry Gonick untuk murid dan anak mereka (Rahadian, 2007). 

Dalam sebuah kegiatan pembelajaran, penggunaan media komik dapat digunakan 
untuk: 1) mengenalkan suatu masalah yang autentik, 2) menjelaskan suatu konsep, 3) 
menunjukkan suatu proses, 4) menggeneralisir sebuah pengamatan, 5) berbagi 
penemuan-penemuan, 6) memudahkan pemahaman dalam komunikasi, serta 7) 
merekam hasil-hasil pengalaman (Pelton, 2000). 

Pelton (2000) menyebutkan bahwa menggunakan komik dalam kegiatan 
pembelajaran didasarkan atas beberapa hal yakni: 1) Komik lebih memotivasi siswa, 2) 
membuat komunikasi menjadi lebih efisien, 3) lebih fleksibel, 4) mendukung 
pengembangan kemampuan visual siswa. Bagi guru, merancang dan menggunakan 
komik dalam kegiatan pembelajaran ternyata membangun kemampuan berkomunikasi, 
menunjukkan gagasan untuk siswa secara lebih visual, meningkatkan kemampuan 
menulis, serta meningkatkan motivasi guru dalam membuat media pembelajaran yang 
menarik minat siswa. Sedangkan Yang (2003) menyatakan bahwa secara umum komik 
pendidikan memiliki lima kekuatan yakni memotivasi, lebih visual, bersifat permanen, 
menjadi mediator yang memudahkan pemahaman siswa, serta lebih populer dan disukai 
siswa pada berbagai level dan tingkatan kelas. 

Hasil penelitian Hadi (2005) dengan judul “Pembelajaran Penjumlahan dan 
Penguangan Pecahan dengan Menggunakan Media Komik Pada Siswa Kelas III SD 
Muhammadiyah 08 Dau Malang” menunjukan bahwa dengan menggunakan media 
komik dapat membuat siswa merasa senang, santai dan tidak merasa tegang dalam 
mengikuti pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan media komik dapat 
memotivasi siswa untuk lebih memahami suatu masalah yang diajukan. Selain itu 
dengan mengikuti peragaan yang dilakukan oleh tokoh dalam komik siswa dapat 
mengkonstruk sendiri konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan (Hadi, 2008).  

Menurut Hadi (2008),  pengorganisasian komik yang baik akan membawa siswa 
melalui pengalaman belajar yang sesuai dan terorganisir dari satu konsep ke konsep 
berikutnya. Kondisi ini akan sangat membantu siswa dalam membentuk struktur 
matematika. Pemahaman konsep harus diikuti latihan-latihan untuk memberikan 
keyakinan diri bahwa konsep-konsep yang dipelajari benar-benar dipahami secara 
mantap sebelum pindah ke konsep berikutnya. Komik juga dapat menimbulkan 
imajinasi dan mempersiapkan stimulus berpikir kreatif. Komik juga dapat memberikan 
apresiasi bahasa dan mengembangkan komunikasi lisan, mengembangkan proses 
berpikir kognitif, ungkapan perasaan, dan meningkatkan kepekaan seni (Rothlein dan 
Meinbach (1991) dalam Hadi (2008). 

Anak-anak usia sekolah menyukai komik karena beberapa hal diantaranya: (1) 
melalui identifikasi dengan karakter di dalam komik, anak memperoleh kesempatan 
yang baik untuk mendapat wawasan mengenal masalah pribadi dan sosialnya. Hal ini 
akan membantu memecahkan masalahnya, (2) komik menarik imajinasi anak dan rasa 
ingin tahu tentang masalah supranatural, (3) komik memberi anak pelarian sementara 
hirup pikuk hidup sehari-hari, (4) komik mudah dibaca, bahkan anak yang kurang 



 

628 
 

 

mampu membaca dapat memahami arti dari gambarnya, (5) karena komik tidak mahal 
dan juga ditayangkan di televisi sehingga semua anak mengenalnya, (6) karena banyak 
komik yang menggairahkan, misterius, dan lucu, komik mendorong anak untuk 
membaca yang tidak banyak diberikan buku lain, (7) bila berbentuk serial, komik 
memberi sesuatu yang diharapkan, (8) dalam komik, tokoh sering melakukan atau 
mengatakan hal-hal yang tidak berani mereka lakukan sendiri, walaupun mereka ingin 
melakukannya, ini memberikan kegembiraan, (9) tokoh dalam komik sering kuat, 
berani, dan berwajah tampan, jadi memberikan tokoh pahlawan bagi anak untuk 
mengidentifikasikannya, (10) gambar dalam komik berwarna-warni dan cukup 
sederhana untuk dimengerti anak-anak (Hurlock (2000) dalam Hadi (2008). 

Dengan demikian menurut Hadi (2008), buku-buku komik selain berfungsi 
sebagai media hiburan, juga dapat dipergunakan secara efektif dalam upaya 
membangkitkan minat baca, mengembangkan perbendaharaan kata-kata dan 
keterampilan membaca serta dapat dijadikan media efektif untuk tujuan pembelajaran. 
Untuk pembelajaran di sekolah tentu dipilih komik yang dapat mendidik, dapat 
menimbulkan gairah belajar pada anak-anak, komik yang lucu, dan komik yang dikenal 
oleh anak-anak yang disesuaikan dengan dunianya. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan tujuan dihasilkannya 
suatu produk media pembelajaran yakni komik IPS Terpadu. Dalam rangka mengetahui 
efektivitas penggunaan komik IPS, tim juga melakukan uji coba penelitian kelas. 
Populasi yang digunakan dalam ujicoba media komik adalah SMP Negeri Se Kota 
Banjarmasin. Untuk uji coba digunakan sampel 3 sekolah yang mewakili karakteristik 
geografis wilayah yakni pusat kota, daerah kecamatan, dan pinggiran. SMP yang 
menjadi sampel adalah SMPN 1, SMPN 4, dan  SMPN 26. Dari 3 SMP tersebut, 
masing-masing diambil sebanyak 2 kelas dari kelas VII. 2 kelas tersebut yakni untuk 
kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing 1 kelas. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni skor nilai siswa pada mata 
pelajaran IPS Terpadu semester pertama. Selain itu diobservasi pula aktivitas siswa dan 
guru di kelas selama menggunakan komik sebagai media pembelajaran. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda (uji t), yakni membandingkan hasil 
pembelajaran antara kelas eksperimen dan kelas \kontrol. Analisis data menggunakan 
bantuan program SPSS. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terlihat bahwa pada kelas 
eksperimen terjadi perubahan peningkatan hasil belajar yang lebih besar dari kelas 
kontrol, baik ditinjau secara keseluruhan, maupun per sub bidang yakni Geografi, 
Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi.   Secara umum dapat disimpulkan bahwa perubahan 
hasil belajar di kelas yang menggunakan Komik lebih tinggi dibandingkan yang tidak 
menggunakan komik. 

 Dari hasil ujicoba tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan bantuan 
program SPSS. Peneliti  menggunakan uji beda dengan Test Kolmogorov Smirnov 
dikarenakan data tidak berdistribusi normal. Penggunaan Komik IPS Terpadu lebih 
efektif dibandingkan pembelajaran tanpa penggunaan bantuan media komik dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat signifikansi sebesar 
0,000. Meskipun demikian pada sub bidang pembahasan Geografi, Sejarah, dan 
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Sosiologi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun perbedaan tersebut terlihat 
pada sub bidang pembahasan Ekonomi. 

Hasil temuan penelitian di sekolah-sekolah penelitian mengindikasikan bahwa 
penggunaan Komik IPS dapat membantu peningkatan hasil belajar siswa. Dari hasil 
observasi dan pertemuan dengan para guru ditemukan bahwa siswa merasa senang 
dengan adanya komik karena merupakan pengalaman yang baru mendapatkan buku ajar 
sebagai media bantu dalam bentuk komik yang memiliki banyak gambar. 

Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan Komik 
IPS yang dibuat. Berdasarkan hasil temuan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim 
peneliti dan para guru yang terlibat dalam kegiatan penelitian terindikasi beberapa hal 
sebagai berikut: 1) Pada materi-materi geografi dan sejarah perlu ditambah dengan 
berbagai gambar yang memperjelas pemahaman konsep siswa, karena materi-materi ini 
sangat membutuhkan bukti-bukti konkrit berupa proses-proses seperti pada materi 
geografi atau kebendaan seperti pada materi sejarah, 2) Komik yang dibuat perlu dibuat 
lebih atraktif. Pada mulanya penyusunan komik memang lebih berfokus pada 
pemahaman konsep dasar (rangkuman materi), namun melihat minat siswa yang 
cenderung lebih senang menggunakan komik, maka sajian materi dalam komik perlu 
lebih diperdalam dan bersifat lebih interaktif sehingga pada kelanjutannya dapat 
menggantikan fungsi buku paket yang biasa digunakan, 3) Tampilan gambar-gambar 
pada komik hendaknya dibuat  berwarna, karena para siswa lebih menyukai gambar-
gambar yang pewarnaannya lebih variatif dan tidak hanya monoton hitam putih saja. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian lain diantaranya 
penelitian Muliyardi (1999) yang menunjukkan bahwa soal cerita yang disajikan dalam 
bentuk komik disukai oleh anak-anak kelas 1 SD, serta dapat mengurangi rasa takut 
mereka terhadap pekerjaan rumah, selain itu penyajian dalam bentuk komik dapat 
membantu anak dalam melancarkan membaca, serta dapat mengurangi rasa bosan 
terhadap pelajaran matematika. Sedangkan hasil penelitian Ramlan (2004) 
menunjukkan: (1) agar gambar seni rupa yang digunakan untuk media pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, harus memenuhi peryaratan-
persyaratan, antara lain illustrasi gambar harus erat kaitanya dengan kehidupan sehari-
hari, diproduksi bagus, menyatu dengan teks, ukurannya besar, komposisi yang baik, 
berwarna dan bervariasi; (2) apabila gambar seni rupa digunakan sebagai media 
pembelajaran matematika, akan melahirkan aktivitas pada proses pembelajaran; (3) 
Pembelajaran matematika dengan menggunakan media gambar seni rupa dapat 
memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar; dan (4) media gambar seni rupa 
apabila digunakan untuk pembelajaran matematika akan berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar siswa (Hadi 2008). 

Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sortino (2003) dalam Hadi 
(2008) dengan judul “The comic of Clamat’: the use of a comic as a linguistic mediator” 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan media komik dapat mendorong 
perkembangan diagram mental atau logika yang menggunakan simbol matematika 
tertentu, mendorong untuk mengingat suatu formula atau untuk memahami suatu situasi 
masalah secara lebih baik dan hubungan antar data pada masalah tertentu. Dengan 
penggunaan “sly” sebagai instrumen semiotik khusus ini yang ada didalam komik, guru 
tidak hadir sebagai seorang guru tetapi sebagai supervisor. Guru memberikan komik dan 
sekumpulan pertanyaan pada siswa dan kemudian dia harus mengawasi perkembangan 
produksi dari seorang siswa.  

Menurut Tiedt (2000) dalam Hadi (2008) secara umum buku bergambar (komik) 
terdiri atas paduan kata-kata (bahasa) dan gambar. Bahasa dalam komik kebanyakan 
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berisi berupa kalimat langsung. Fungsi bahasanya tidak hanya untuk menjelaskan, 
melengkapkan, atau memperdalam pengertian teksnya. Dibandingkan dengan kisah 
gambar, disini bahasa dan ganbarnya secara langsung saling terpadukan. Isi ceritanya 
disajikan melalui penataan gambar-gambar tunggal dalam suatu urutan dan 
berhubungan dengan tema-tema yang universal sehingga anak-anak dapat 
memahaminya. 

Dalam rangka menindaklanjuti hasil penelitian ujicoba di kelas, tim peneliti juga 
melakukan konsultasi dengan ahli dan melakukan seminar pemaparan hasil penelitian 
dengan mengundang guru-guru IPS di SMP Kota Banjarmasin yang tidak terlibat dalam 
kegiatan penelitian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan penggunaan Komik 
IPS dalam kegiatan pembelajaran. Selain mengenalkan Komik IPS yang telah dibuat 
dalam bentuk buku, tim peneliti juga menyajikan contoh rancangan komik dalam bentuk 
film yang dibuat dengan mengacu pada Komik IPS yang telah dibuat. Dari hasil 
seminar, ditemui respon positif guru terkait penggunaan Komik IPS dalam bentuk buku 
dan mereka mengharapkan agar dibuat film animasi yang menguraikan tentang materi 
pembelajaran IPS tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran IPS lebih menarik 
dan hasil belajar siswa juga diharapkan bisa lebih meningkat. 
 
 KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan komik sebagai media 
pembelajaran terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS Terpadu di SMP 
Negeri Banjarmasin.  

Beberapa saran yang diajukan antara lain: 1) Para guru IPS hendaknya melakukan 
ujicoba lebih luas dalam penggunaaan Komik IPS Terpadu dalam kegiatan 
pembelajaran karena hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Komik dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS Terpadu siswa, 2) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
dalam rangka pengembangan komik sebagai media pembelajaran. Diharapkan bisa 
dilakukan penelitian lanjutan dalam rangka penyempurnaan Komik IPS Terpadu yang 
telah selesai dibuat dalam kegiatan penelitian tahun pertama. Penyempurnaan Komik 
meliputi pembuatan Komik IPS dalam bentuk buku ajar dan film animasi dalam rangka 
meningkatkan kualitas dan hasil belajar IPS khususnya di SMP Se-Kota Banjarmasin. 

 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Peneliti mengucapkan terima kasih yangs ebesar-besarnya kepada Dirjen Dikti 
yang telah memberikan dana untuk kegiatan penelitian ini melalui Penelitian Hibah 
Bersaing Tahun 2009. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Anonim, 2007. Komik. Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Komik   pada 12 

Agustus 2007. 

_______, 2005. Potensi Komik. Diunduh dari http://media-
ide.bajingloncat.com/2005/10/11/potensi-komik/ pada tanggal 12 Agustus 2007. 

Arsyad, Azhar 2000. Media Pengajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Hadi, Syaiful, 2008. Pembelajaran Konsep Pecahan Menggunakan Media Komik 
dengan Strategi Bermain Peran pada Siswa SD Kelas IV Semen Gresik. Makalah 
Konaspi 2008. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komik�
http://media-ide.bajingloncat.com/2005/10/11/potensi-komik/�
http://media-ide.bajingloncat.com/2005/10/11/potensi-komik/�


 

631 
 

 

Juhri Saiffuddin, 2005. Studi tentang Media Pembelajaran dalam Pembelajaran 
Ekonomi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Banjarmasin 
Tengah.Skripsi. Banjarmasin: FKIP Unlam.  

 

Pelton, Tim. 2000. Achieving Educational Goals through Comics. British Canada: 
University of Victoria. 

Rahadian, Beng. 2007. Diskusi Belajar Ngomik dari Larry Gonick. Diunduh dari 
http://pragatcomic.com/index.php?option=com_mf&Itemid=42&topic=642.msg1
639  pada 12 Agustus 2007. 

Rohani, Ahmad, 1997. Media Instruksional Edukatif. Jakarta: Rineka Cipta 

Ruhimat, dkk. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Kelas VII Sekolah Menengah 
Pertama. Bandung: Grafindo Media Pratama. 

Taupan, Herman 2005. Media Pembelajaran. Diunduh dari http://www.kalsel.go.id  
pada 12 Agustus 2007. 

Wahono. 2006. Komik sebagai Media Informasi. Diunduh dari http://media-
ide.bajingloncat.com/2006/04/27/komik-informasi  pada tanggal 12 Agustus 2007. 

Yang, Gene. 2003. Learning With Comics Diunduh dari www.learningwithcomics.com  
pada 20 Maret 2008. 

http://pragatcomic.com/index.php?option=com_mf&Itemid=42&topic=642.msg1639�
http://pragatcomic.com/index.php?option=com_mf&Itemid=42&topic=642.msg1639�
http://www.kalsel.go.id/�
http://media-ide.bajingloncat.com/2006/04/27/komik-informasi�
http://media-ide.bajingloncat.com/2006/04/27/komik-informasi�
http://www.learningwithcomics.com/�


632 
 

PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH  
TERHADAP PENINGKATAN KEMAMAPUAN MAHASISWA DALAM 

MEMECAHKAN MASALAH SAINS 
 

Oleh : Nana Djumhana 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini mencoba mengungkap temuan di lapangan khususnya pada 
mahasiswa PGSD Bumi Siliwangi tentang  upaya peningkatan  keterlibatan mahasiswa 
dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada penguasaan konsep sains melalui 
pengembangan aspek lain berupa keterampilan memecahkan masalah, dan pengembangan 
keterampilan berpikir mahasiswa  (penalaran, koneksi, komunikasi) dalam setiap 
memecahkan masalah sains yang belum terdefinisi dengan menggunaan pengetahuan 
formal dan informal yang dimilikinya. Dengan harapan semuanya berimplikasi pada 
perolehan pengalaman belajar mahasiswa serta pengalaman praktis  tentang pengelolaan 
pembelajaran berbasis masalah, ketika mereka mengajarkan sains pada tingkat sekolah 
dasar. 
 
Kata Kunci : Problem Based Learning, pengusaan konsep sains 
 

PENDAHULUAN 

Mata kuliah kelompok sains  merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh 
oleh semua mahasiswa PGSD sebagai calon guru sekolah dasar. Selesai mengikuti 
perkuliahan ini  mahasiswa diharapkan mampu memahami perkembangan konsep dan 
teori perkembangan sains secara baik dan benar, namun dalam prosesnya masih 
diperlukan adanya upaya untuk mengoptimalkan pemahaman konsep dan prinsip sains 
tersebut.  

Tantangan masa depan mahasiswa PGSD sebagai calon guru sekolah dasar harus 
memliki kemampuan berpikir dan intelektual tinggi, yaitu mencakup kemampuan 
penalaran logis, berpikir sistematis, kritis, cermat, dan kreatif, mampu 
mengkomunikasikan gagasan terutama dalam memecahkan masalah.  Kemampuan 
tersebut seyogyanya dikembangkan pada mahasiswa PGSD melalui proses pembelajaran 
yang dirancang dan dikembangkan secara sengaja sehingga pada gilirannya kemampuan-
kemampuan  tersebut dapat muncul pada diri mahasiswa.  

Upaya pemberdayaan mahasiswa PGSD dalam peningkatan pemahaman sains 
nampaknya merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Pembelajaran inovatif yang 
relevan dengan keterlibatan dan peran mahasiswa aktif adalah pendekatan pembelajaran 
yang berpusat pada mahasiswa  dan berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan 
sehari-hari merupakan salah satu pilihan alternatif yang bisa digunakan.  

Untuk tercapainya hal tersebut dosen pengampu mata kuliah kelompok sains di 
PGSD harus mampu mengelola pembelajaran dengan baik dan tepat, terutama konsep-
konsep sains yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut pengalaman penulis 
kemampuan pemecahan masalah yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi disekitar 
(lingkungan) dan pengalaman dunia nyata (kontektual) mahasiswa masih terbatas. 
Pembelajaran masih dititik beratkan pada penguasaan konsep, kurang mengembangkan 
aspek lain seperti keterampilan memecahkan masalah, bekerja sama dan lain-lain.   

Kenyataan lainnya masih terdapat kekurangan pada dosen yakni 
kurangnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa terlibat dan berpartisipasi 
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aktif dengan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap mahasiswa 
terutama dalam hal pemecahana masalah. Bagaimanapun kondisi tersebut akan 
berpengaruh kepada prestasi mahasiswa, sebab pemecahan masalah menuntut 
mahasiswa untuk terlibat  dan aktif dalam mencari solusi dengan memberdayakan 
fotensi yang dimiliki oleh setiap diri mahasiswa.  

Sehubungan dengan hal di atas, maka upaya untuk peningkatan kualitas proses 
belajar mengajar dalam mata kuliah sains, merupakan suatu kebutuhan yang sangat 
mendesak untuk dilakukan.   

   Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, inti rumusan permasalahan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah peningkatan keterlibatan mahasiswa 
dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada penguasaan konsep dapat 
mengembangkan aspek lain berupa keterampilan memecahkan masalah  sains  yang  
berimplikasi kepada perolehan pengalaman belajar dan pengalaman praktis pada 
pembelajaran sains di tingkat sekolah dasar ? 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian bersifat  deskriptif  dan jenis eksperimantal  dengan pola Matched 
Subject Desighn,  melalui Desain Counterbalance yaitu desain pretes (tes awal) dan 
postes (tes akhir)  pada kelompok  kelas yang melaksanakan pembelajaran berbasis 
pemecahan masalah (Sevilla, 1993). Penelitian jenis ini untuk menggambarkan suatu 
keadaan dari fenomena yang terjadi (Demsey, 1996) atau untuk menggambarkan tentang 
suatu keadaan  secara obyektif (Notoatmodjo, 1993). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu : (1) tes hasil belajar; (2) 
lembar observasi  aktivitas siswa; dan (3) lembar observasi pengelolaan pembelajaran. 

Analisis data tes  adalah skor mentah berupa angka yang diberikan  berdasarkan 
soal, yang dijadikan kriterium penyeimbang adalah kecakapan nyata berupa skor 
pemahaman subyek tentang pengusaan konsep sains berdasarkan hasil tes awal. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Secara umum hasil penelitian menunjukkan teradapatnya peningkatan 
keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada penguasaan 
konsep dapat mengembangkan aspek lain berupa keterampilan memecahkan masalah 
dalam mata kuliah kelompok sains  yang  berimplikasi kepada perolehan pengalaman 
belajar dan pengalaman praktis pada pembelajaran sains di tingkat sekolah dasar. Secara 
rinci hasilnya adalah sebagai berikut : 
I. Hasil Penelitian 

a. Hasil tes  
Perolehan skor dan  (%) hasil tes awal dengan tes akhir pada kelas yang 
melakukan pembelajaran berbasis masalah menunjukkan peningkatan hasil 
belajar. 
Persentase hasil perhitungan rata-rata hasil tes dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel. 1 
Kualifikasi Skor Hasil Tes Awal dan Tes Akhir Kemampuan Pemecahan 

Masalah Sains 
 
Perlakuan 

Kurang Cukup Baik Baik Sekali 
 

X 
 

% 
 

X 
 

% 
 

X 
 

% 
 

X 
 

% 
Tes Awal 28 84,50 4 12,12 1 3.19 - - 
Tes Akhir  10 30,30 16 48,50 7 21,12 - - 

 
Berdasarkan  tabel di atas, tampak perolehan persentase skor sebelum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis masalah kelompok kurang 
menunjukkan  persentase besar (84, 50%)  sedangkan setelah melaksanakan 
kegiatan pembelajaran berbasis masalah kelompok kurang menunjukkan 
penurunan yang signifikan (30,30 %). Ini menunjukkan bahwa kemampuan 
pemecahan masalah sains pada mahasiswa setelah dilaksanakan pembelajaran 
berbasis masalah mengalami peningkatan. 

 
b. Hasil Pengamatan Aktivitas Mahasiswa 

Gambaran aktivitas mehasiswa selama KBM diperoleh melalui observasi 
yang dilakukan oleh pengamat. Adapun aspek yang diamati adalah : (a) 
mengemukakan masalah autentik tetang masalah pencemaran lingkungan, (b) 
mengajukkan pertanyaan/ mengemukakan pendapat, (c) penyelesaian tugas, dan 
(d) keaktifan anggota dalam kelompok.  Pengamat menandai setiap aspek yang 
muncul pada setiap aktivitas mahasiswa. Hasil pengamatan aktivitas mahasiswa 
dalam pembelajaran berbasis masalah menunjuukan sebagai berikut : 
a. Pada pertemuan awal pada umumnya mahasiswa kelihatan bingung, 

sedangkan pada pertemuan berikutnya sudah menunjukkan katagori cukup 
karena sebagaian besar mahasiswa sudah berani mengemukakan masalah 
dalam pembelajaran, tidak canggung lagi untuk mngeluarkan pendapat satu 
sama lain. 

b. Aspek mengajukkan pertanyaan /mengemukkan pendapat, pada pertemuan 
awal pengamat melihat kedua hal tersebut hanya kadang-kadang terjadi 
sehingga pengamat menggolongkan kepada katagori cukup. Pada pertemuan 
berikutnya kedua hal tersebut seringkali terjadi sehingga pengamat 
menggolongkan kedalam katagori baik 

c. Kegiatan mahasiswa pada aspek penyelesaian tugas, terlihat oleh pengamat 
pada pertemuan awal ada sebagian kelompok yang tidak selesai sesuai waktu 
yang telah disediakan, sedangkan  pada pertemuan berikutnya semua 
kelompok dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan, 
untuk ini pengamat menggolongkan kedalam katagori baik. 

d. Keaktifan anggota kelompok  pada pertemuan awal digolongkan kepada 
katagori cukup, sedangkan pada pertemuan berikutnya terlihat oleh pengamat 
semua anggota aktif dalam mengerjakan  tugas kelompok dengan cara 
berdiskusi antar mahasiswa, sehingga pengamat mengkatagorikan baik. 

c. Hasil Pengamatan pengelolaan Pembelajaran Berbasis Masalah 
Disamping dilakukan pengamatan terhadap aktivitas mahasiswa selama 

kegiatan berlangsung juga dilakukan pengamatan terhadap kemampuan dosen 
dalam mengelola pembelajaran berbasis masalah. Pada penelitian ini bertindak 
sebagai pengamat pelaksana model pembelajaran berbasis masalah adalah 
peneliti dibantu oleh seorang dosen lain. 
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Selama proses pembelajaran peneliti menemukan beberapa hal penting 
antara lain : 
a) Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang dapat 

memberikan nuansa baru terhadap kegiatan pembelajaran yang diberikan 
sebelumnya. Selama ini proses pebelajaran hanya berkisar pada dosen 
memberikan penjelasan, mahasiswa medengarkan atau memperhatikan 
sesekali mahasiswa bertanya dan dosen menjawab, kemudian mencatat. 

b) Pada pertemuan awal terlihat mahasiswa bingung dalam mengikuti 
pembelajaran berbasis masalah, karena mahasiswa belum terbiasa diberi 
kesempatan untuk mengajukkan masalah atau membuat pertanyaan sendiri 
kemudian menjawab sendiri, serta belum terbiasa mengajukan pendapat 
dihadapan teman-temannya pada waktu pembelajaran berlangsung, namun 
pada pertemuan berikutnya hal itu tidak nampak lagi. 

Kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran berbasis masalah 
terlihat rata-rata skor yang diperloh cukup tinggi. Artinya dosen telah 
menjelaskan tujuan pembelajaran, memunculkan masalah autentik dan telah 
memotivasi mahasiswa untuk memcahkan masalah dengan baik. Demikian pula 
untuk kemampuan dosen dalam mengorganisasi mahasiswa yang meliputi 
membimbing mahasiswa dalam mengorganisasikan tugas-tugas mahasiswa. 

Kemampuan dosen untuk menganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah  yang meliputi membantu mahasiswa mengkaji cara-cara 
yang ditempuh,  dinilai cukup baik. Hal ini  menunjukkan dosen telah mengelola  
pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pembelajaran berbasis 
masalah yang meliputi : mengorientasi mahasiswa  pada masalah, mengoganisasi 
mahasiswa untuk belajar, membantu penelitian mandiri dan kelompok, 
mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis  dan 
mengevalusi proses pemecahan masalah, sehingga proses belajar mengajar 
dengan berbasis pemecahan berlangsung dengan baik. 

 
II. Pembahasan 

Pengetahuan awal yang dimiliki mahasiswa sangat penting untuk diketahui 
oleh dosen, hal ini sesuai dengan rekomendasi Departemen Pendidikan Nasional 
(2002) mengemukakakn bahwa salah satu karateristik pembelajaran berbasis 
masalah adalah mahasiswa mampu mengaitkan materi yang diajarkan dengan 
pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Rekomendasi lain  mengatakan bahwa 
situasi  atau masalah yang disajikan kepada mahasiswa  dalam pembelajaran berbasis 
masalah harus berpadanan (matching) dengan pegetahuan sebelumnya. Sehingga 
dosen dapat menjadikan pengetahuan awal yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai 
dasar dalam menyajikan materi perkuliahan. Dan selanjutnya dosen bertindak 
sebagai tenaga (scaffolding) atau fasilitator yang dapat membantu mahasiswa untuk 
mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan pegetahuan yang dimiliki 
sebelumnya.Sejalan juga dengan pendapat Ibrahim (2000) bahwa peran dosen pada 
pembelajaran berbasis masalah kadang melibatkan presentasi dan penjelasan suatu 
hal kepada mahasiswa, namun lazimnya adalah sebagai pembimbing dan fasilitator 
sehingga mahasiswa belajar untuk berpikir dan memecahkan masalah  oleh mereka 
sendiri. 

Beradasarkan analisis data yang diperoleh, terdapat peningkatan hasil belajar 
pada mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran berbasis masalah. Hal ini terbukti 
dengan perolehan rata-rata skor dan persentase hasil belajar mahasiswa melalui hasil 
tes akhir dibanding dengan hasil tes awal sebagai penyeimbang berupa kecakapan 
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nyata berupa skor pemahaman pada subyek tentang penguasaan konsep sains hasil 
tes awal. Rata-rata skor akhir kemampuan pemecahan masalah pada mahasiswa 
cukup signifikan, hal ini sesui dengan pendapat Deslile (Ramaningsih,2003) 
mengemukakan bahwa hasil penelitian dan pengalaman guru-guru menunjukkan 
bahwa model pembelajaran aktif seperti pembelajaran berbasis masalah dapat 
memotivasi siswayang bosan dan meningkatkan pencapaian prestasi siswa. 

Berdasarkan respon mahasiswa yang diungkapkan lewat hasil observasi, 
diperoleh temuan bahwa sikap mahasiswa terhadap pembelajaran berbasis masalah 
yang menekakakan kemampuan , pemecahan masalah, pada materi pencemaran 
lingkungan adalah positif. 

Aktivitas mahasiswa selama pembelajaran berbasis masalah berdasarkan 
hasil pengamatan pada aspek yang diamati secara keseluruhan menunjukkan bahwa 
pembelajaran berbasis masalah telah menciptakan kondisi mahasiswa menjadi lebih 
aktif. Hal ini sejalan juga pendapat Ruseffendi (1991) mengatakan belajar aktif dapat 
meumbuhkan sikap sikaf kreatif dan hidupnya dapat mengatasi persoalan yang 
muncul dalam lingkungan dirinya. Keadaan seperti ini sesuai dengan karakteristik 
pembelajaran berbasisi masalah diantaranya pengajuan pertanyaan atau masalah 
merupakan hal penting baik secara sosial maupun pribadi mahasiswa, karena 
masalah yang diajukan mereka adalah situasi dunia nyata yang memungkinkan 
adanya berbagai macam solusi. 

Hasil pengamatan pengelolaan pebelajaran berbasis masalah menunjukkan 
rata-rata skor maksimal 3,6 dari skor maksimal 4, ini menunjukkan bahwa dosen 
telah mengolala pembelajaran sesuan langkah-langkah pembelajaran masalah, yaitu 
mengorientasi mahasiswa pada masalah, mengorganisasi siswa, membantu penelitian 
secara mandiri dan kelompok, mengembangkan hasil karya , menganalisa dan 
mengevalusai proses pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis masalah tidak 
dirancang untuk membantu dosen memberikan informasi sebanyak-banyaknya 
kepada mahasiswa, tetapi siswa sendiri yang harus mengembangkan kemampuan 
berpikirnya sendiri. 

 
KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil analisis data dan temuan dalam penelitian   dapat dibuat 
kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah mahasiswa, aktivitas mahasiswa dan 
pengelolaan pembelajaran berbasis masalah mengalami peningkatan , hal ini terbukti 
dengan temuan sebagai berikut : 

a. Terdapat peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran yang menitik 
beratkan pada penguasaan konsep dan mengembangkan aspek lain berupa 
keterampilan memecahkan masalah. 

b. Terdapat peningkatan  keterampilan berpikir mahasiswa  (penalaran, koneksi, 
komunikasi) dalam setiap memecahkan masalah sains yang belum terdefinisi 
dengan menggunaan pengetahu an formal dan informal yang dimiliki 
sebelumnya. 

c. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar  yang mampu memberi peluang 
dalam penguasaan konsep sains melalui kerja ilmiah yang dilakukan. 

d. Mahasiswa memperoleh kesempatan   secara aktif terlibat dalam kegiatan 
pembelajaran, menjadi pebelajar mandiri, dan mengembangkan kemampuan 
pemecahan masalah sains secara optimal.  

e. Mahasiswa memperoleh  pengalaman  tentang pengelolaan pembelajaran berbasis 
masalah, sebagai bekal ketika mereka mengajarkan sains pada tingkat sekolah 
dasar. 
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Abstrak 
Kehidupan abad 21 menuntut manusia berkualitas. Hal ini disebabkan karena 

masyarakat abad 21 adalah masyarakat yang terbuka, yang memungkinkan berbagai jenis 
kemungkinan pilihan. Dengan sendirinya hanya manusia berkualitas yang dapat menyelamatkan 
diri di dalam kehidupan yang penuh persaingan dan menuntut kualitas kehidupan. Upaya 
peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus dilaksanakan sejak dini jika tidak 
ingin melihat bangsa kita ini menjadi semakin tertinggal. Salah satu faktor yang amat berperan 
dalam membangun manusia berkualitas adalah pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya 
manusia dapat dilakukan melalui upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Pendidikan 
IPA sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, memiliki peranan yang 
sangat strategis sebagai wahana guna menumbuhkembangkan kemampuan-kemampuan yang 
menjadi ciri manusia berkualitas. Peranan guru yang profesional sangat penting dalam 
melaksanakan sistem pendidikan yang bermutu dan efisien. Guru IPA merupakan ujung tombak 
dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan IPA di setiap jenis dan jenjang pendidikan 
sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  
 
A. Pendahuluan 

Dewasa ini kita telah memasuki abad 21. Era globalisasi harus dilalui oleh siapapun yang 
hidup di abad 21 ini. Abad 21  merupakan abad yang sarat dengan kompetisi, dan pemenangnya sangat 
ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bagi bangsa Indonesia, siap atau tidak siap, harus 
masuk di dalamnya. Persiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci untuk memetik 
kemenangan dalam persaingan era globalisasi. 

Tugas-tugas di masa depan menuntut manusia-manusia berkualitas. Salah satu faktor yang 
amat berperan dalam membangun manusia berkualitas adalah pendidikan. Sebagaimana dalam HDI 
(Human Development Index) seperti yang dikembangkan oleh UNDP (United Nations Development 
Programs), bahwa pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu masyarakat/bangsa, di 
samping aspek kelangsungan hidup (aspek kesehatan) dan aspek daya beli (aspek ekonomi) (Tim 
Bappeda Jabar, 2003). 

Setiap orang pasti setuju bahwa pendidikan amat penting untuk membangun manusia 
berkualitas. Selain meningkatkan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga dapat 
meningkatkan mutu kehidupan manusia (meningkatkan derajat kesehatan, menurunnya kemiskinan, 
serta terbukanya kesempatan mengembangkan diri di masa depan). 

Pembangunan bidang pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh bangsa 
Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam dunia pendidikan, pendidikan 
formal merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas SDM. 
Sehubungan dengan itu, maka semua bidang studi yang diajarkan di sekolah diharapkan dapat memberi 
kontribusi bagi pengembangan dan peningkatan kemampuan siswa. Mata pelajaran IPA-Fisika sebagai 
salah satu bidang studi, diharapkan dapat mengemban misi tersebut, terutama dalam mengejar 
ketertinggalan kita dalam bidang sains dan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan 
IPA-Fisika di semua jenis dan jenjang pendidikan harus selalu diupayakan.   

Permasalahan yang ingin dicari jawabannya dalam makalah ini adalah: (1) Bagaimanakah 
keadaan pendidikan IPA di sekolah saat ini?, (2) Bagaimanakah pendidikan IPA sebagai wahana 
peningkatan kualitas SDM?, dan (3) bagaimanakah peranan guru dalam kegiatan belajar-mengajar 
IPA? Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mencari jawaban atas ketiga 
permasalahan tersebut. 
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B. Pembahasan 
B.1 Keadaan Pendidikan IPA Di Sekolah  

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan IPA telah banyak upaya yang dilakukan. 
Namun demikian hasilnya belumlah seperti yang diharapkan. Mutu pendidikan IPA masih saja 
tergolong rendah. Hal ini tercermin dari masih relatif rendahnya  nilai rata-rata  UN siswa dalam 
bidang ini, dan dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan 
beberapa lembaga internasional menunjukkan mutu pendidikan IPA (termasuk matematika) juga 
kurang menggembirakan. Hasil studi dari the Third International Mathematics and Science Study-
Repeat (TIMSS-R), melaporkan bahwa siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia 
menempati peringkat ke-32 untuk bidang IPA dan ke-34 untuk matematika, dari 38 negara yang 
disurvei di Asia, Australia, dan Afrika. Hasil penelitian International Education Achievement (IEA) 
juga melaporkan bahwa kemampuan sains siswa SMP di Indonesia berada pada urutan ke-40, dan ke-
39 untuk matematika, dari 42 negara peserta (Puskur, 2007).  

Dilihat dari proses pembelajaran IPA di sekolah, yang terjadi selama ini masih belum sesuai 
dengan hakikat IPA. Pelajaran IPA yang semestinya diberikan untuk membentuk logika siswa agar 
berpikir sistematis, objektif dan kreatif melalui pendekatan keterampilan proses dan pemecahan 
masalah, ternyata masih banyak diberikan dalam bentuk ceramah (Sidi, 2000). Akibatnya para siswa 
kebanyakan menghafal dan mencatat, tanpa memaknai apa yang mereka pelajari. Pengembangan 
metode ilmiah dalam pengajaran IPA masih sangat jauh dari harapan. Para guru umumnya tidak 
memahami benar hakikat inkuiri dan bagaimana menerapkannya dalam bentuk inkuiri yang sederhana 
(Suma, 2003).  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa orang guru dan siswa tentang 
pembelajaran Fisika di sejumlah SMP di Bandung dan Mataram-NTB, terungkap beberapa temuan 
berikut ini: 
1. Pembelajaran Fisika masih didominasi oleh metode ceramah, dengan alasan padatnya materi yang 

dituntut oleh kurikulum.  
2. Pembelajaran Fisika lebih berorientasi pada buku teks. Guru cenderung menuntaskan materi yang 

terdapat dalam buku teks. Siswa diajak menyelesaikan semua soal-soal yang ada dalam buku teks 
tersebut, dengan alasan agar bisa menjawab soal-soal Ujian Nasional (UN).  

3. Jarang sekali pembelajaran konsep-konsep/prinsip-prinsip diangkat dari pengalaman langsung 
lewat percobaan di laboratorium.  

4. Pembelajaran Fisika di sekolah tampaknya lebih menekankan pada manipulasi matematis daripada 
konsep-konsep fisisnya, sehingga belajar Fisika bagi siswa tidak ubahnya seperti belajar 
matematika.  

5. Jarang sekali guru Fisika menyediakan waktu khusus untuk kegiatan remedial/pengayaan yang 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan pemahaman konsep Fisika. 

6. Guru kurang memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. Guru juga kurang memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan gagasannya.  

7. Seringkali guru terlalu dini memberi tahu siswanya bila mengalami kesulitan, kurang diberikan 
waktu untuk berusaha mencoba mengatasi masalahnya sendiri. 

8. Setiap kali memberikan tugas-tugas atau soal-soal latihan kepada siswa, guru jarang sekali 
menginformasikan hasil pekerjaan siswa. 

9. Kadangkala guru juga memiliki kesalahan konsep, atau kurang menguasai konsep yang diajarkan. 

 Memperhatikan kondisi-kondisi di atas,  perlu dilakukan berbagai perubahan. Proses belajar-
mengajar (PBM)  harus berubah dari “memberi tahu menjadi “membantu” peserta didik dalam belajar. 
Dalam PBM hendaknya siswa diberi kesempatan untuk berlatih menganalisis masalah yang dihadapi, 
mencari informasi yang diperlukan, mengambil sari dari suatu bacaan, bertanya dan mempertanyakan 
informasi yang dianggap janggal, untuk akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 
Peserta didik perlu dilatih untuk bekerja dalam tim, sebab banyak  pekerjaan di masa sekarang yang 
tidak mungkin dikerjakan sendiri. Siswa juga perlu mendapatkan kesempatan untuk berlatih berdiskusi, 
mengemukakan pikirannya secara lisan maupun tertulis. Mereka juga perlu diberi kesempatan untuk 
mengalami proses bagaimana seorang ilmuan mendapatkan pengetahuan dan memecahkan masalah 
secara sistematik (bukan sekedar menyelesaikan soal semata). Guru dalam hal ini lebih memerankan 
dirinya untuk mengatur, menyiapkan, dan membantu siswa sehingga tercipta kondisi belajar yang 
kondusif. 
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B.2 Pendidikan IPA Sebagai Wahana Meningkatkan Kualitas SDM 
Pendidikan IPA sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, harus dapat 

memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan cara 
mengembangkan pemahaman, keterampilan, kemampuan, dan sikap ilmiah kepada peserta didik 
(Sharma, 1981). 

Keberadaan mata pelajaran IPA di lembaga pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/MA/SMK) ditujukan untuk mendukung tujuan didirikannya lembaga tersebut yaitu 
mempersiapkan peserta didik melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk terjun ke 
masyarakat (Pemerintah RI, 1989). Selama ini dirasakan telah terjadi salah penafsiran terhadap kedua 
tujuan itu. Disadari atau tidak, tujuan untuk menyiapkan peserta didik melanjutkan studi, seringkali 
ditafsirkan sebagai pemberian materi yang sebanyak-banyaknya agar peserta didik banyak 
mendapatkan nilai UN yang tinggi. Sebagai akibatnya, materi menjadi sangat padat. Penafsiran 
terhadap tujuan “membekali peserta didik untuk kembali ke masyarakat”, juga sering diartikan dengan 
membekali peserta didik keterampilan manual seperti keterampilan teknik, keterampilan menjahit, 
keterampilan elektronika, dan sebagainya. Keterampilan manual itu saja belum cukup, mereka juga 
perlu dibekali dengan berbagai kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan dan kemauan bekerja 
keras, sifat jujur, kritis, skeptis, runtut dalam berpikir, dan sebagainya.  

Menurut Reif (1995), dalam pembelajaran fisika sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana 
membantu siswa menguasai konsep-konsep dasar dan strategis, agar mereka dapat menggunakan 
pengetahuannya secara fleksibel. Untuk dapat menggunakan pengetahuan secara fleksibel, siswa 
dituntut untuk mampu menginterpretasikan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar secara benar, serta 
mampu memahami hubungan  fungsional antar konsep dan prinsip itu (tentu saja pada tingkat kesulitan 
yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan). Jadi sebetulnya, yang terpenting dalam pembelajaran 
Fisika di sekolah adalah bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir siswa, kemampuan dan 
kemauan bekerja keras dan mandiri, kemampuan untuk mencari informasi yang diperlukan, melatih 
berbagai keterampilan dasar dan sifat jujur, disiplin, tanggungjawab, kritis, runtut dalam berpikir, dan 
sebagainya, yang kesemuanya dapat dilatih melalui pembelajaran fisika di sekolah. Kemampuan-
kemampuan serta sikap-sikap positif inilah yang dianggap sebagai ciri-ciri SDM berkualitas (Hinduan, 
2003).  

Mata pelajaran IPA mempunyai potensi yang sangat besar untuk dijadikan wahana guna 
mengembangkan kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang mencirikan kualitas SDM seperti  
disebutkan di atas, artinya bahwa peningkatan kualitas SDM  dapat diupayakan melalui peningkatan 
kualitas pembelajaran IPA di sekolah. Hal senada juga diungkapkan oleh Sidi (2000), bahwa upaya 
peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan di 
sekolah. Mutu pendidikan yang tinggi diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, 
terbuka, demokratis, dan mampu bersaing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan semua warga 
negara Indonesia yang produktif dan lulusannya mampu berkompetisi secara internasional (Puskur, 
2007). 
 
B.3 Peranan Guru dalam Kegiatan Belajar-Mengajar IPA di Sekolah  

Kegiatan belajar-mengajar merupakan inti dari kegiatan dalam pendidikan, di mana segala 
sesuatu yang telah diprogramkan, akan dilaksanakan. Dalam kegiatan belajar-mengajar akan dilibatkan 
semua komponen pengajaran, sehingga kegiatan belajar-mengajar akan menentukan sejauh mana 
pembelajaran yang telah ditetapkan akan tercapai. Proses belajar-mengajar haruslah berubah, dari 
“memberitahu” menjadi “membantu peserta didik mencari tahu”. Dalam proses belajar mengajar, 
peserta didik hendaklah diberi kesempatan untuk berlatih menganalisa masalah yang dihadapi, mencari 
informasi yang diperlukan, berlatih bertanya dan mempertanyakan informasi yang dirasakannya masih 
janggal, untuk akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peserta didik juga perlu dilatih 
untuk bekerja dalam tim, sebab banyak pekerjaan sekarang ini yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. 
Perlu juga diberi kesempatan untuk berlatih berdiskusi, mengemukakan pikirannya secara lisan 
maupun tertulis. Mereka juga perlu diberi kesempatan untuk mengalami proses bagaimana seorang 
ilmuan mendapatkan pengetahuan dan memecahkan masalah dengan sistematik (bukan hanya 
mengerjakan soal). 
 Pendidikan IPA-Fisika menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 
mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 
ilmiah. Pendidikan IPA-Fisika diarahkan untuk “mencari tahu” dan “berbuat” sehingga dapat 
membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. IPA 
adalah memadukan antara pengalaman proses IPA dan pemahaman produk IPA dalam bentuk 
pengalaman langsung. Hal ini juga sesuai dengan tingkat perkembangan mental siswa SMP yang masih 
berada pada fase transisi dari konkrit ke formal, akan sangat memudahkan siswa jika pembelajaran 
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IPA-Fisika mengajak anak untuk belajar merumuskan konsep secara induktif berdasar fakta-fakta 
empiris di lapangan. 
 Berkaitan dengan pengajaran IPA, Rutherford (1990) dalam bukunya berjudul: “Science for 
all Americans” mengemukakan prinsip-prinsip pengajaran IPA bagi siswa, antara lain: 

1) Pengajaran yang baik selalu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan dan gejala yang menarik bagi 
siswa. 

2) Siswa perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman melakukan berbagai kegiatan 
seperti mengumpulkan, menyeleksi, mengkategorikan, menggunakan peralatan, membuat grafik, 
menghitung, dan mengamati. 

3) Guru harus memberi prioritas tinggi pada kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun 
tertulis karena komunikasi yang efektif memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4) Siswa harus diberi masalah sesuai dengan tingkat kematangannya yang dibutuhkan untuk 
menemukan data yang relevan dan menginterpretasikan data tersebut.  

5) Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama, dan membagi tanggung 
jawab diantara teman mereka. 

6) Guru harus mendorong siswa untuk memunculkan pertanyaan tentang materi yang sedang 
dipelajarinya, dan membantu siswa mencari jawaban dengan cara-cara yang produktif. 

7) Guru harus membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan ilmiah maupun kebiasaan-kebiasaan 
ilmiah dalam waktu yang bersamaan. 

Memperhatikan prinsip-prinsip pengajaran di atas, maka peranan guru dalam kegiatan belajar-
mengajar IPA menjadi sangat penting. Seorang guru IPA haruslah berkualitas, karena kualitas 
pendidikan IPA di sekolah sangat tergantung pada kualitas guru IPA, bukan pada fasilitas dan materi 
semata (Sharma,1981). Bahkan kurangnya fasilitas atau materi sekalipun akan dapat teratasi jika 
seorang guru memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Selanjutnya Sharma menyatakan 
bahwa seorang guru IPA harus memiliki: (1) kualifikasi akademik yang memadai, (2) terlatih dengan 
metode dan teknik-teknik modern, dan (3) pengetahuan praktis tentang psikologi anak dan proses 
pembelajaran. 

McDermott (1990) menyatakan bahwa setiap guru IPA haruslah: (1) memahami konsep-
konsep IPA secara mendalam, (2) memahami bagaimana pengetahuan IPA itu diperoleh, (3) 
berpengalaman dalam pembelajaran yang berorientasi pada kegiatan laboratorium, (4) memiliki 
kesadaran akan pentingnya satuan dan acuan dalam IPA (fisika), (5) mampu menghubungkan IPA 
(fisika) dengan pengalaman sehari-hari, dan (6) mampu menerapkan teori pembelajaran dalam 
mengajar. 

Tugas guru di sekolah tidaklah ringan. Termasuk pula tugas guru fisika, tidaklah sekedar 
mengupayakan perolehan pengetahuan dan keterampilan dalam fisika di kalangan peserta didik, tetapi 
lebih dari itu seorang guru IPA (fisika) harus dapat mendorong berkembangnya pemahaman dan 
penghayatan akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai fisika di kalangan siswa dalam rangka menumbuhkan 
daya nalar, cara berpikir logis, imajinatif, dan sistematis, bersikap kritis, terbuka, dan rasa ingin tahu 
yang tinggi (Suma, 2003). Seorang guru IPA (fisika) tidak hanya memberikan ceramah, akan tetapi 
benar-benar membimbing siswa untuk belajar bagaimana belajar, belajar untuk berpikir, belajar untuk 
berbuat, dan belajar untuk bekerjasama. Guru IPA (fisika) harus dapat membawa anak didik untuk 
menjalani proses IPA melalui kegiatan pengamatan, percobaan, diskusi, dan pemecahan masalah.  

Guru IPA (fisika) hendaknya dapat menumbuhkan kesenangan belajar IPA (fisika) bagi siswa. 
Guru fisika juga harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan tidak segan-segan mengakui 
keterbatasannya tanpa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Seorang guru fisika harus 
mempunyai penguasaan yang kuat dan mendalam tentang pengetahuan materi subyek dan pengetahuan 
mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Guru juga harus dapat mengurangi persepsi 
masyarakat bahwa pelajaran fisika adalah pelajaran yang sangat sulit (McDermott, 1990), dan masih 
banyak lagi sederetan tugas dan kewajiban guru. Singkat lata, seorang guru IPA harus selalu berupaya 
terus-menerus meningkatkan profesionalitasnya. Guru IPA harus berkompeten. 

 
C. Penutup 
 Kualitas SDM merupakan faktor penentu dalam kita mempertahankan diri dari kondisi 
lingkungan yang semakin kompetitif dan semakin global. Salah satu aspek penentu kualitas SDM 
adalah aspek pendidikan. Sektor pendidikan sebagai sektor yang mencetak tenaga terampil dan 
profesional menempati posisi yang amat strategis dalam menentukan masa depan kemajuan ekonomi 
dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karenanya, upaya untuk memberdayakan peserta didik secara 
terus menerus melalui pendidikan (khususnya pendidikan IPA) merupakan suatu keharusan dalam 
setiap kegiatan pendidikan di sekolah. Kemampuan anak untuk berpikir, mengkonstruksi pengetahuan 
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berdasarkan pengetahuan awalnya, menjadi tujuan utama dalam pembelajaran IPA. Peranan guru 
dalam upaya meningkatkan kemampuan anak dalam belajar IPA menjadi sangat urgen. Upaya dan 
komitmen para guru yang terus-menerus sangat diperlukan serta dukungan berbagai faktor, seperti 
kurikulum, sarana belajar, dan sistem evaluasi, akan secara bersama-sama ikut memberi kontribusi 
pada implementasi kegiatan pembelajaran sains yang diharapkan secara maksimal. 
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IDENTIFIKASI KEMAMPUAN GENERIK SAINS (KGS) YANG DAPAT DIKEMBANGKAN 
MELALUI PEMBELAJARAN IPA (FISIKA) PADA TOPIK KINEMATIKA GERAK LURUS 

 
Marzuki & Ahmad Hinduan 

 
Abstrak 

Ilmu pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 
sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 
konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pemahaman 
konsep fisika berkorelasi positif dengan penguasaan kemampuan generik sains (KGS), artinya KGS akan 
menjadi baik kalau pemahaman konsep juga baik. Melalui topik kinematika gerak lurus teridentifikasi 
sejumlah indikator KGS meliputi: kemampuan mendeskripsikan pengetahuan secara kualitatif maupun 
kuantitatif, kemampuan menginterpretasikan representasi ilmiah, kemampuan inferensi logika, serta 
kemampuan mengaplikasikan konsep/prinsip/hukum. Untuk lebih memaksimalkan penguasaan KGS 
dalam belajar IPA (fisika) di SMP, sejumlah kemampuan matematik pendukung perlu diberdayakan di 
tingkat Sekolah Dasar. 

 
Kata kunci: Kemampuan generik sains (KGS), Kinematika gerak lurus. 
 
A. Pendahuluan 

Tujuan utama pembelajaran IPA (fisika) bagi siswa adalah (1) mengembangkan pemahaman konsep-
konsep penting dalam fisika dan representasi formalnya, dan (2) mengembangkan kemampuan penalaran yang 
mendasari pengembangan dan penerapan konsep serta representasi formal tersebut (McDermott, 1990). Hal 
senada juga diungkapkan oleh Hinduan (2003), bahwa yang terpenting dalam pembelajaran fisika adalah 
bagaimana membantu siswa menguasai konsep-konsep dasar dan strategis agar mereka dapat menggunakan 
pengetahuannya secara fleksibel, dan untuk itu siswa dituntut mampu menginterpretasikan konsep dan prinsip 
secara benar, serta mampu memahami hubungan fungsional antar konsep dan prinsip itu. Kemampuan ini 
dikenal dengan kemampuan generik sains (KGS). 

Banyaknya informasi yang harus dipelajari siswa dalam pembelajaran IPA dapat diatasi dengan 
pembelajaran kemampuan generik sains. Setiap disiplin IPA seharusnya membelajarkan kemampuan ini, 
sehingga ketika siswa belajar IPA sesungguhnya yang dikembangkan adalah berpikir sains dengan berbagai 
indikator keterampilan ini (Liliasari, 2010).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suyanti (2006), membuktikan bahwa kemampuan generik 
sains (KGS) dapat digambarkan melalui penguasaan konsep kimia calon guru. Hal ini berarti bahwa 
kemampuan generik sains dapat diprediksi dari pemahaman konsep siswa. Penelitian yang dilakukan penulis 
juga menemukan adanya korelasi yang positif dan signifikan antara kemampuan generik sains dan pemahaman 
konsep fisika. Melalui hubungan ini dapat dijelaskan bahwa siswa akan memiliki kemampuan generik sains 
yang baik kalau pemahaman konsepnya juga baik. Hal ini mudah dimengerti karena bagaimana mungkin 
seorang bisa mengungkapkan pemahaman konsepnya melalui sajian grafik kalau konsepnya sendiri belum 
dikuasai. 

Permasalahan yang ingin dicari jawabannya melalui tulisan ini adalah: (1) Aspek kemampuan generik 
sains apa saja yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran IPA (fisika)?; (2) Aspek kemampuan generik 
sains apa saja yang teridentifikasi dari topik kinematika gerak lurus?; dan (3) Kemampuan Matematik apa yang 
harus lebih diberdayakan di tingkat SD agar siswa lebih mudah memahami KGS di SMP? 

 
B. Pembahasan 
B.1 Aspek Keterampilan Generik Sains yang Dapat Dikembangkan Melalui Pembelajaran IPA (Fisika) 

di Sekolah  
 McDermott (1990) mengidentifikasi sejumlah kemampuan dasar yang dapat dikembangkan dalam 
pembelajaran Fisika, yaitu: (1) Kemampuan melakukan penalaran baik kualitatif maupun kuantitatif. Siswa 
hendaknya mampu memecahkan soal-soal yang ada pada buku paket yang direkomendasikan oleh sekolah. 
Namun demikian, diharapkan siswa tidak hanya memecahkan persoalan secara matematis saja (penalaran 
kuantitatif), tetapi juga mampu bernalar secara kualitatif. Hal ini penting, mengingat masalah-masalah yang 
hanya menggunakan pemecahan secara matematis ternyata kurang efektif untuk mengukur pemahaman konsep 
siswa. (2) Kemampuan menginterpretasikan representasi ilmiah seperti grafik, gambar, diagram, dan 
persamaan matematis. Kemampuan ini sangat penting dalam kegiatan ilmiah. Siswa yang memiliki kemampuan 
yang tinggi dalam hal ini, mengindikasikan bahwa siswa tersebut memiliki pemahaman konsep yang cukup 
baik. (3) Keterampilan proses seperti observasi, menggambarkan kesimpulan, mengidentifikasi asumsi, 
merumuskan, menguji, dan memodifikasi hipotesis; (4) Kemampuan memecahkan masalah; (5)  Keterampilan 
mengemukakan pikiran secara jelas (keterampilan komunikasi).  Berkomunikasi bukanlah sekedar 
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menyampaikan pesan, akan tetapi bagaimana isi pesan dan sampainya pesan dengan kesan baik, itulah yang 
akan membawa hubungan harmonis. Siswa harus mampu mengkomunikasikan dengan jelas hasil pemikiran 
mereka, baik secara lisan maupun tertulis. Mengenai kemampuan berkomunikasi, Rutherford (1990) 
menyatakan bahwa komunikasi verbal maupun tertulis begitu penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 
guru harus memberikan prioritas yang tinggi pada kemampuan ini. 

 Reif (1995) menyatakan terdapat sejumlah keterampilan dasar yang perlu dikembangkan  dalam 
pembelajaran Fisika, antara lain yaitu: (1) keterampilan menginterpretasi konsep (interpreting), sebagaimana  
diungkapkan oleh McDermott. (2) Keterampilan menggambarkan pengetahuan secara efektif (describing). 
Kemampuan ini diartikan sebagai upaya menggambarkan suatu situasi-situasi fisika dalam berbagai cara seperti 
istilah-istilah, konsep, representasi simbolik seperti kata-kata, diagram, grafik, ataupun simbol matematik. (3) 
Kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan secara fleksibel. Kemampuan ini bergantung pada seberapa 
baik pengetahuan itu terorganisasikan. Pengorganisasian pengetahuan dengan baik, akan memudahkan tugas-
tugas seperti memanggil kembali informasi yang diperlukan, mencek konsistensi pengetahuan, 
menggeneralisasi, dan memperluasnya pada pembelajaran yang akan datang.  
  Selain pendapat-pendapat dari para ahli yang disebutkan di atas, Suprapto (2000) juga merumuskan 
sejumlah kemampuan yang dapat ditumbuhkan melalui  pembelajaran Fisika yang disebutnya sebagai 
kemampuan generik sains. Beberapa diantara kemampuan-kemampuan tersebut yang dapat dikembangkan pada 
tingkat SMP antara lain:  
(1) Pengamatan (observasi). Pengamatan dapat berupa pengamatan secara langsung dan tak langsung. Dalam 
pengamatan, unsur kecermatan dan ketelitian serta kejujuran merupakan hal yang amat penting. Sifat-sifat atau 
nilai ini merupakan ciri manusia berkualitas. Sifat-sifat ini sangat penting dimiliki oleh setiap manusia Indonesia 
karena setiap bidang kehidupan mendambakan sifat ini, sehingga perlu untuk ditumbuh-kembangkan melalui 
pembelajaran fisika (melalui kegiatan laboratorium). Aspek pendidikan penting lainnya yang juga terkait dengan 
pengamatan adalah kesadaran akan batas-batas ketelitian baik dalam hal pengamatan langsung maupun tak 
langsung, menggunakan peralatan maupun dengan tanpa peralatan. Nilai yang didapat dari kesadaran akan 
batas-batas ketelitian ini adalah menyadarkan kepada kita bahwa manusia punya keterbatasan. Yang tidak 
memiliki keterbatasan adalah Sang Pencipta. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan Fisika di SMP 
yaitu menanamkan keyakinan akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Keterampilan observasi ini dapat pula 
ditumbuhkembangkan melalui kemampuan menginterpretasikan representasi ilmiah. 
2) Kesadaran akan skala besaran ( sense of scale). Siswa perlu dilatih untuk memiliki kesadaran akan skala 
besaran seperti ukuran panjang, luas, volume, skala waktu, ataupun dalam skala jumlah (sense of number). Ada 
benda yang ukurannya sangat besar (Jagad Raya) ada juga yang sangat kecil (elektron), ada yang jaraknya dekat 
ada pula yang jauh, ada yang waktunya sedikit ada pula yang lama, dan sebagainya. Orang yang memiliki 
kepekaan skala yang baik dapat memperkirakan ukuran luas kamar misalnya, ataupun memperkirakan berat 
benda lebih mendekati ke ukuran sebenarnya dengan tanpa harus melakukan pengukuran sebelumnya. Pada 
level SMP, hal ini bisa dilatih melalui keterampilan menentukan skala pada waktu membuat grafik. Namun 
keterampilan membuat grafik secara implisit sudah termasuk ke dalam kemampuan mendeskripsikan 
pengetahuan oleh Reif (1995). Jadi, kesadaran skala ini sudah merupakan bagian dari kemampuan 
mendeskripsikan pengetahuan.  
(3) Bahasa simbolik. Tidak semua gejala-gejala alam dapat diungkapkan dengan bahasa sehari-hari, ada kalanya 
harus diungkapkan secara kuantitatif dalam bentuk bahasa simbolik. Sifat kuantitatif tersebut menyebabkan 
adanya keperluan untuk menggunakan bahasa yang kuantitatif juga, seperti misalnya aljabar sederhana yang 
dapat digunakan untuk melukiskan perbesaran benda dalam topik Optika Geometrik, persamaan diferensial 
untuk gerak benda dalam topik Mekanika, dan sebagainya. Dengan pemakaian bahasa simbolik ini 
permasalahan dapat menjadi lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Kemampuan ini juga secara implisit 
sudah termasuk dalam kemampuan mendeskripsikan pengetahuan seperti yang diungkapkan oleh Reif (1995), 
sebab menggambarkan pengetahuan adalah mendeskripsikan dengan kata-kata, simbol-simbol, persamaan, 
fungsi, diagram, grafik, dan lain-lain. 
(4) Inferensi logika. Dalam pengembangan aspek proses sains, inferensi logika diartikan sebagai kegiatan 
menyimpulkan dari data-data atau premis-premis kepada suatu contoh lain (Suma, 2003).  
(5) Pemodelan matematik. Fisika banyak melibatkan rumus-rumus untuk melukiskan hukum-hukum alam. 
Rumus-rumus tersebut tidak lain adalah suatu model yang diungkapkan secara matematik. Kemampuan 
membangun model matematik tidak lain adalah kemampuan menggunakan bahasa simbolik, di mana 
kemampuan ini tidak lain merupakan bagian dari kemampuan mendeskripsikan pengetahuan seperti 
diungkapkan oleh Reif (1995).  
(6) Kemampuan membangun konsep. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa tidak semua gejala alam dapat 
dipahami dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Untuk itulah perlu dibangun suatu pengertian yang disebut 
konsep, seperti misalnya konsep kelajuan, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Secara implisit, kemampuan ini 
sudah termasuk dalam kemampuan menginterpretasikan konsep seperti yang dikemukakan oleh Reif (1995). 
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Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka kemampuan generik sains yang  dapat dikembangkan melalui 
pembelajaran  fisika di tingkat SMP dapat direduksi menjadi:(1) kemampuan mendeskripsikan pengetahuan 
secara efektif; (2) kemampuan menginterpretasikan konsep dan representasi ilmiah seperti: kata-kata, grafik, 
diagram, persamaan, dan representasi ilmiah lainnya; (3) kemampuan inferensi logika; dan (4) kemampuan 
mengaplikasikan pengetahuan secara fleksibel. 

 
B.2 Identifikasi Kemampuan Generik Sains (KGS) yang Dapat Dikembangkan Melalui Topik 

Kinematika Gerak Lurus  
Untuk dapat menemukan aspek kemampuan generik sains apa saja yang dapat ditumbuhkan dan 

dikembangkan melalui topik gerak lurus, dilakukan analisis terhadap subtopik atau konsep-konsep yang terkait.  
1. Subtopik Definisi Gerak Benda  

Subtopik ini memberikan pemahaman kepada siswa tentang pengertian gerak menurut ilmu fisika, 
bahwa suatu benda dikatakan bergerak terhadap benda yang lainnya apabila benda pertama telah mengalami 
perubahan posisi terhadap benda kedua. Di dalam mempelajari tentang gerak benda, pemahaman tentang acuan 
dan satuan sangatlah penting. Melalui percobaan, siswa dapat memahami pengertian titik acuan untuk dapat 
menyatakan apakah suatu benda sedang bergerak ataukah diam. Jadi gerak itu bersifat relatif, karena untuk 
menyatakan apakah suatu benda sedang bergerak atau diam bergantung pada acuan yang ditetapkan. Di dalam 
fisika, suatu nilai tanpa ada satuan tidak memiliki arti apa-apa. Jadi, perlu ditekankan kepada siswa bahwa di 
dalam menentukan nilai suatu besaran fisika harus selalu disertai dengan satuannya. Melalui subtopik ini dapat 
dikembangkan aspek kemampuan generik sains, yaitu kemampuan menggambarkan pengetahuan dan 
kemampuan inferensi logika. 

Jarak tempuh dan Perpindahan. Kedua konsep ini sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Jarak 
tempuh suatu benda adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut dari titik acuannya tanpa 
memperhatikan arah geraknya, sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda yang bergerak 
dari titik asal sampai titik akhir dengan memperhatikan arahnya. Dengan demikian maka jarak tempuh 
merupakan besaran skalar karena hanya ditentukan oleh besar atau nilainya saja, sedangkan perpindahan 
merupakan besaran vektor karena selain ditentukan oleh besar atau nilainya juga ditentukan oleh arahnya. Untuk 
tingkat SMP gerak benda yang dibicarakan masih terbatas pada kasus dengan arah tetap. Dalam hal ini besar 
perpindahan sama dengan jarak tempuh. Melalui pemberian beberapa contoh kasus, siswa dengan mudah dapat 
memahami perbedaan antara kedua besaran ini. Jadi, melalui konsep jarak tempuh dan perpindahan dapat 
ditumbuhkan kemampuan mengaplikasikan konsep/prinsip/hukum. 

Kelajuan dan Kecepatan. Melalui kegiatan laboratorium serta diperjelas lagi dengan pemberian 
beberapa contoh kasus, siswa dapat memahami hubungan antara kelajuan, jarak tempuh, dan waktu, yaitu 
bahwa kelajuan berbanding lurus dengan jarak tempuh dan berbanding terbalik dengan waktu untuk menempuh 
jarak tersebut, atau dengan kata lain kelajuan suatu benda merupakan jarak tempuh benda tersebut tiap satuan 
waktu. 

Sebagaimana konsep jarak tempuh dan perpindahan, konsep kelajuan dan kecepatan juga merupakan 
dua hal yang berbeda. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh, dan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. 
Kalau kelajuan didefinisikan sebagai jarak tempuh per satuan waktu, maka kecepatan didefinisikan sebagai 
perpindahan per satuan waktu. Melalui analogi terhadap konsep jarak dan perpindahan ini dapat pula dipahami 
bahwa untuk kasus benda yang bergerak dalam arah tetap besar kecepatan sama dengan kelajuan. Jadi, melalui 
konsep kelajuan dan kecepatan, dapat dikembangkan kemampuan inferensi logika, mendeskripsikan 
pengetahuan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, serta kemampuan mengaplikasikan 
konsep/prinsip/hukum. 

Kecepatan rata-rata. Dalam kehidupan sehari-hari sukar menemukan gerak benda dengan kecepatan 
tetap. Dalam berkendaraan misalnya, amatlah sulit kita mempertahankan kecepatan dengan nilai tetap. 
Kadangkala kita memperbesar kecepatan, terkadang kita mengurangi kecepatan, bahkan pula kita harus diam 
sejenak. Untuk itulah didefinisikan konsep kecepatan rata-rata sebagai hasil bagi antara perubahan posisi 

s∆ dengan selang waktu t∆ . Kalau pada saat t0 0s sebuah benda berada pada posisi  terhadap titik acuan 

tertentu dan pada saat t1 1s


 posisinya berubah menjadi  

 

terhadap titik acuan tersebut, maka kecepatan rata-rata 
benda tersebut secara matematis dirumuskan sebagai:                                            . Untuk kasus gerak lurus 
dalam arah  

 
tetap (sejajar sumbu X positif) dengan  0s = 0 m pada saat t0 = 0 detik dijadikan sebagai titik acuan, maka besar 
kecepatan rata-rata dapat disederhanakan menjadi                    ,dengan stot
 

 merupakan besar perpindahan total  
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terhadap titik acuan yang ditetapkan dan ttot

2. Subtopik Gerak Lurus Beraturan  

 merupakan waktu untuk menempuh perpindahan total tersebut. 
Formula ini dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sederhana, sehingga kemampuan yang 
dapat dikembangkan melalui konsep kelajuan/kecepatan rata-rata ini adalah kemampuan mengaplikasikan 
konsep/prinsip/hukum. 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk tingkat SMP gerak lurus yang dikaji masih 
terbatas pada gerak lurus dalam arah tetap dengan titik acuan berada pada lintasan lurus tersebut. Melalui 
percobaan dengan menggunakan ticker timer, dapat dikaji bagaimana perubahan posisi setiap selang waktu yang 
sama dari benda yang sedang bergerak. Potongan pita ketik setiap 5 ketik ternyata memiliki panjang yang sama, 
yang menandakan bahwa besar perubahan posisi benda setiap selang waktu yang sama adalah sama. Perubahan 
posisi setiap selang waktu tidak lain adalah kecepatan sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Fakta ini 
menuntun siswa untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam gerak lurus beraturan kecepatan benda 
adalah tetap. Jadi gerak lurus beraturan dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan yang lurus 
dengan kecepatan tetap.  

Melalui pengkajian terhadap fakta hasil percobaan di laboratorium, siswa dapat menggambarkan 
bentuk grafik hubungan jarak tempuh terhadap waktu (grafik s – t) maupun grafik hubungan kecepatan terhadap 
waktu (grafik v – t), tanpa harus bersentuhan dengan rumusan matematis. Kemudian, dengan memberikan 
beberapa contoh data yang berbeda siswa dapat dilatih untuk membuat grafik hubungan s – t dengan kemiringan 
yang berbeda-beda. Melalui grafik-grafik tersebut siswa dapat dilatih untuk menyimpulkan sendiri tentang 
hubungan antara besar kemiringan grafik s – t dengan besarnya kecepatan, yaitu bahwa makin besar kemiringan 
grafik hubungan s - t maka makin besar pula kecepatan benda.  

Untuk memperdalam pemahaman tentang konsep gerak lurus beraturan, siswa diberi beberapa 
persoalan sederhana untuk dipecahkan.  Jadi, melalui subtopik ini dapat ditumbuhkan dan dikembangkan 
kemampuan inferensi logika, kemampuan mendeskripsikan pengetahuan baik secara kualitatif maupun secara 
kuantitatif, kemampuan menginterpretasikan representasi ilmiah, serta kemampuan mengaplikasikan 
konsep/prinsip/hukum.  

3. Subtopik Gerak Lurus Berubah Beraturan  
Sebagaimana pada gerak lurus beraturan, subtopik ini juga dapat dikaji melalui data hasil percobaan 

dengan menggunakan ticker timer. Melalui pengkajian terhadap panjang potongan pita ketik setiap 5 ketik 
menunjukkan adanya  penambahan panjang potongan secara konstan. Hal ini mengindikasikan adanya 
perubahan kecepatan benda yang sama setiap selang waktu yang sama. Perubahan kecepatan setiap selang 
waktu didefinisikan dengan percepatan (a), atau secara matematis dirumuskan dengan             . 

 
 
 Oleh karena perubahan kecepatan (Δv) setiap selang waktu (Δt) yang sama memiliki nilai sama 

(tetap), ini berarti bahwa dalam gerak ini percepatan benda (a) adalah tetap. Dengan demikian dapat 
didefinisikan bahwa gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan 
percepatan tetap.  

Melalui pengkajian terhadap data hasil percobaan, dapat digambarkan bagaimana bentuk grafik 
hubungan jarak tempuh terhadap waktu (grafik s – t), kecepatan terhadap waktu (grafik v – t), dan grafik 
percepatan terhadap waktu (grafik a – t), tanpa harus bersinggungan dengan rumus matematik. Melalui beberapa 
contoh grafik hubungan v – t dengan kemiringan yang berbeda-beda, siswa dapat menginterpretasikan besarnya 
percepatan yang dialami oleh benda yang sedang bergerak lurus, serta dapat menyimpulkan sendiri bahwa 
makin besar kemiringan grafik hubungan v – t suatu gerak benda berarti makin besar pula percepatannya.  

Kalau kecepatan gerak suatu benda makin lama makin lambat dalam arah sumbu -X positif, maka 
perubahan kecepatan setiap selang waktu memiliki arah negatif (berlawanan arah dengan arah gerak benda). 
Dengan kata lain percepatannya memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda atau arah kecepatan. 
Percepatan dengan arah berlawanan ini seringkali dinamakan dengan perlambatan. Pemahaman tentang hal ini 
dapat dilakukan dengan membuat suatu ilustrasi hasil rekaman pita ketik yang dibuat sedemikian rupa sehingga 
siswa dapat mengolahnya sebagaimana pada percobaan gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan 
positif.  

Penyelesaian persoalan-persoalan sederhana dapat diberikan kepada siswa untuk meningkatkan 
pemahaman mereka terhadap konsep gerak lurus berubah beraturan.  

Jadi, secara keseluruhan aspek kemampuan generik sains yang teridentifikasi melalui topik kinematika 
gerak lurus meliputi: kemampuan mendeskripsikan pengetahuan secara kualitatif maupun kuantitatif, 
kemampuan menginterpretasikan representasi ilmiah, kemampuan inferensi logika, serta kemampuan 
mengaplikasikan konsep/prinsip/hukum. 
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B.3 Kemampuan Matematik yang Harus Diberdayakan di Tingkat SD dalam Upaya Membantu Siswa 
Mengatasi Kesulitan Memahami Kemampuan Generik Sains Di SMP 

Hasil penelitian yang penulis lakukan menemukan bahwa pengetahuan penunjang seperti matematika 
yang dimiliki siswa dalam belajar IPA (fisika) masih relatif rendah. Dalam belajar fisika masalah satuan dan 
acuan sangatlah penting. Sebuah besaran fisis tidak akan memiliki makna tanpa ada satuan dan acuan. Masih 
banyak di antara siswa yang mengalami kesulitan mengkonversi satuan, misalnya dalam satuan panjang dari 
centimeter (cm) menjadi meter (m), satuan massa dari miligram (mg) menjadi gram (g), satuan waktu dari detik 
(s) menjadi jam (h), satuan luas dari km2 menjadi m2, satuan volume dari m3 menjadi cm3, satuan percepatan 
dari m/s2 menjadi km/jam2, dan sebagainya. Begitupun kalo merubah ke sistem satuan yang berbeda namanya 
seperti dari kg menjadi ons, dari km2 menjadi hektare, dari m3

Kemampuan membangun model matematik, seharusnya di tingkat SD sudah mulai dibelajarkan. 
Misalnya saja dalam bidang geometri, siswa janganlah serta merta diperkenalkan rumus keliling, luas ataupun 
volume suatu bangun. Hendaklah siswa difasilitasi untuk belajar membangun sendiri rumus-rumus yang selama 
ini mereka hafal. Jadi mereka diajak untuk berpikir secara induktif, bukan diberikan begitu saja dalam bentuk 
rumus jadi. Hal ini masih jarang dilakukan oleh para guru, yang mungkin disebabkan karena keterbatasan 
kemampuan yang guru miliki. Kemampuan ini penting untuk dikembangkan di SD agar siswa tidak mengalami 
kesulitan dalam pembelajaran KGS melalui IPA fisika pada saat mereka di SMP kelak.  

 menjadi liter, dan masih banyak lagi yang 
lainnya. Belum lagi dalam skala jumlah seperti lusin, kodi, gros, rim, dan sebagainya. Dalam aspek kemampuan 
generik kemampuan ini disebut dengan sense of scale. Kemampuan ini dalam belajar matematika di SD 
sebenarnya sudah mulai diajarkan sejak kelas IV atau bahkan kelas III. Kesulitan yang dialami siswa SMP 
dalam pemahaman skala ini mengindikasikan belum tuntasnya pemahaman mereka tentang materi ini pada saat 
masih duduk di bangku SD. Untuk itu, diharapkan kepada para guru yang mengajar di tingkat SD dan sederajat 
agar memvasilitasi siswanya untuk mendapatkan pengalaman belajar yang cukup dalam upaya meningkatkan 
pemahaman siswa tentang skala besaran. 

Pada siswa kelas VI siswa sudah mulai mendapat pembelajaran tentang membaca dan menafsirkan data 
yang tersaji dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan dalam grafik kartesian. 
Dalam aspek KGS kemampuan ini disebut kemampuan mendeskripsikan fakta/prinsip/konsep. Tetapi 
kemampuan menyajikan data dalam bentuk diagram dan grafik (kemampuan interpretasi fakta/prinsip/konsep) 
sepanjang analisa penulis di beberapa buku matematika SD masih belum diajarkan. Yang diajarkan baru pada 
menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Hal ini dapat dimengerti mengingat kemampuan 
menyajikan data dalam bentuk diagram dan grafik tidak masuk dalam kisi-kisi soal UASBN, walaupun 
sebenarnya kemampuan ini dirumuskan dalam standar kelulusan (SKL) nomor 5 dalam matematika SD. Sebagai 
upaya membantu siswa mengatasi kesulitan dalam KGS di SMP kelak, menurut penulis kemampuan ini perlu 
dilatih sejak SD. 
 
C. Penutup 
 Demikianlah uraian meengenai kemampuan generik sains yang dapat dibelajarkan melalui 
pembelajaran IPA (fisika), dan upaya pemberdayaan aspek kemampuan matematika apa saja yang harus 
ditingkatkan di Sekolah Dasar untuk membantu mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran KGS kelak di 
saat mereka duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Disarankan kepada para pelaku pendidikan bagi yang 
berminat untuk melakukan studi lanjut mengenai kemampuan generik sains ini pada pembelajaran topik yang 
lebih luas dan kajian yang lebih mendalam.  
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ABSTRACT 
 

Curriculum had been stressed that learning on science should be attaintmen of 
competency achievement throuogh scientific process. The process learning on sciense 
is promised can take developing of process skill, understanding of concept, application 
of concept, scientific attitude, and the activities of science base on the issues is 
developing in society. In fact, learning on science less more developt science process 
skill. This study aims to improve science process skill through inquiry based model. 
Research method is used classroom action research. Test and observation form is 
used to instrument. The subject of research are elementary students’ class IV, V and 
VI. Result of this research showed that application learning model of inquiry can 
improving science process skill. Skill of observation, interpretation, hypothetic, and 
applicating of concept can be improving. 
 
Keyword: Inquiry Model, Science Teaching, Science Process Skill 
  
PENDAHULUAN 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah menaruh perhatian 
terhadap mutu proses pembelajaran. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang 
menyatakan bahwa: 
“ Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa , kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”.  

 
Upaya pemerintah tersebut harus ditindaklanjuti sehingga mutu pendidikan menjadi 
kenyataan yang akan berdampak terhadap pembangunan Indonesia di masa 
mendatang. Pembelajaran IPA (Sains) di sekolah selalu mengacu pada kurikulum IPA. 
Di dalam kurikulum telah ditegaskan bahwa pembelajaran IPA harus menekankan 
pada penguasaan kompetensi melalui serangkaian proses ilmiah (Depdiknas, 2006). 
Proses pembelajaran IPA yang diharapkan adalah yang dapat mengembangkan 
keterampilan proses, pemahaman konsep, aplikasi konsep, sikap ilmiah siswa, serta 
mendasarkan kegiatan IPA pada isu-isu yang berkembang di masyarakat (Horsley, et 
al, 1990:40-42). Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran IPA di 
Sekolah masih banyak dilakukan secara konvensional (pembelajaran berpusat pada 
guru) dan prestasi belajar IPA masih sangat rendah bila dibandingkan dengan mata 
pelajaran lainnya (Sardjono, 2000). Hal tersebut juga ditemukan pada saat melakukan 
observasi di beberapa SD yang menjadi subyek penelitian, dimana pelajaran IPA 
selalu disajikan secara verbal melalui kegiatan ceramah dan textbook oriented, dengan 
keterlibatan siswa yang sangat minim karena siswa hanya melakukan kegiatan 3DCH 
(duduk, diam, dengar, catat dan hafal) sehingga  kurang menarik minat siswa dan 
membosankan yang akhirnya membuat siswa mudah lupa terhadap konsep yang telah 
diberikan. Pembelajaran lebih cenderung bersifat  teacher oriented daripada student 
oriented. Guru jarang menggunakan alat peraga atau media pelajaran IPA sekalipun di 
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sekolah tersedia KIT IPA serta tidak terbiasa untuk melibatkan siswa dalam melakukan 
kegiatan percobaan. Dalam membahas materi IPA tidak terlihat adanya upaya guru 
untuk mengembangkan kegiatan diskusi kelompok maupun diskusi kelas, target 
keberhasilan pengajaran IPA yang diterapkan guru cenderung lebih mengarahkan agar 
siswa terampil mengerjakan soal-soal tes, baik yang terdapat pada buku ajar maupun 
soal-soal ujian akibatnya pemahaman konsep siswa rendah, keterampilan proses sains 
dan sikap ilmiah siswa tidak tumbuh. Temuan lainnya adalah selama ini metode 
pembelajaran yang digunakan kurang menekankan penguasaan Keterampilan Proses 
Sains (KPS) sebagai target pencapaian hasil belajar sains yang harus dikuasai siswa, 
akibatnya sasaran hasil belajar siswa seperti yang ditegaskan di dalam kurikulum 
belum dapat dicapai secara optimal khususnya KPS. Padahal keterampilan proses 
sains adalah keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah (kognitif dan psikomotor), 
yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip, atau teori untuk 
mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya. Keterampilan proses sains yaitu 
keterampilan intelektual yang digunakan oleh semua ilmuwan serta dapat diterapkan 
untuk memahami fenomena. Jika siswa belajar melalui kegiatan penemuan, maka 
pembelajaran tersebut akan menjadi lebih bermakna bagi siswa terutama apabila 
informasi yang diperolehnya berkaitan dengan konsep yang telah ada sebelumnya 
(Semiawan dkk, 1990 : 17). Di lapangan masih banyak guru yang belum siap untuk 
melaksanakannya dengan alasan sistem penilaian yang tidak mendukung, dan KPS 
dirasa tidak diperlukan karena tidak pernah dimunculkan dalam soal Ujian Akhir 
Sekolah (UAS). Adapun hasil penelitian Supriyono Koes (2003), ditemukan fakta-fakta 
mengenai kelemahan pelaksanaan pembelajaran IPA, seperti:  
1) Metode yang paling dominan dalam pembelajaran IPA adalah ceramah dengan guru sebagai 
pengendali dan aktif menyampaikan informasi, 2) Buku ajar sebagai inti dari pembelajaran IPA 
dan tujuan utama guru adalah menyampaikan semua isi buku tersebut, 3) Metode penugasan 
dan latihan dalam IPA berada pada urutan kedua setelah ceramah, 4) Demonstrasi merupakan 
metode dalam IPA yang berada pada urutan ketiga dari aktivitas IPA yang paling biasa 
digunakan, dalam sebagian besar demonstrasi siswa berprilaku sebagai pengamat yang pasif, 
5) Kegiatan pembelajaran proyek diterapkan sekitar sekali dalam sebulan, akhir catur wulan 
atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, dan 6) Karena khawatir tak berdaya menghabiskan 
materi pelajaran, metode inkuiri diabaikan dan jarang digunakan. Aktivitas siswa pada 
umumnya berupa latihan soal dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) atau buku teks.  
 

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, diperlukan upaya untuk 
memperbaiki kualitas pembelajaran agar dapat meningkatkan keaktifan siswa, 
keterampilan proses sains dan sikap ilmiah sekaligus meningkatkan hasil belajar IPA 
siswa. Salah satu alternatif model pembelajaran IPA yang diterapkan untuk 
meningkatkan keterampilan proses sains siswa yang dapat  memberikan penguatan 
terhadap kualitas pembelajaran IPA di sekolah dasar sebagai sarana penelitian adalah 
model pembelajaran inkuiri. Model pembelajaran inkuiri dirancang untuk mendorong 
siswa melakukan kegiatan penyelidikan, berpikir kritis, mengembangkan berbagai 
keterampilan dan melakukan penerapan. Berarti, prinsip pembelajaran sains adalah 
proses aktif. Proses aktif  memiliki implikasi aktivitas mental dan fisik. Artinya hands-on 
activities saja tidak cukup, melainkan juga minds-on activities. Implikasi ini difasilitasi 
oleh model pembelajaran inkuiri. NSES (National Science Education Standart) (1996) 
menyatakan bahwa:  
“Inquiry is central to science learning. When engaging in inquiry, students describe objects and 
events, ask questions, construct explanations, test those explanations against current scientific 
knowledge, and communicate their ideas to others. They identify their assumptions, use critical 
and logical thinking, and consider alternative explanations. In this way, students actively 
develop their understanding of science by combining scientific knowledge with reasoning and 
thinkingskills” 
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Galton dan Harlen (1990) menyatakan bahwa kebermaknaan pembelajaran IPA sangat 
ditentukan oleh bagaimana melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. 
Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) 
untuk menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 
mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu 
pembelajaran IPA di SD menekankan pemberian pengalaman secara langsung melalui 
pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah (Depdiknas, 2006).  Piaget 
mendefinisikan model pembelajaran inkuiri  sebagai pembelajaran yang 
mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas 
ingin melihat apa yang terjadi, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban 
atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan 
yang lain, membandingkan apa yang ditemukan orang lain (Harlen, 1992).   Hasil 
penelitian Schlenker dalam Joyce & Weil (1980 : 198), menunjukkan bahwa metode 
inkuiri dapat meningkatkan pemahaman sains, produktivitas siswa dalam berpikir 
kreatif dan siswa menjadi terampil dalam memperoleh dan menganalisis informasi. 
Dalam website inquiry page (2004), dinyatakan bahwa proses inkuiri dalam 
pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui lima tahap yaitu tahap bertanya (ask), 
penyelidikan (investigate), menciptakan (create), diskusi (discuss) dan  refleksi 
(reflect).   

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian dilakukan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan 1) Bagaimanakah gambaran keterampilan proses sains siswa 
sebelum pembelajaran melalui model pembelajaran inkuiri? 2) Bagaimanakah 
gambaran keterampilan proses sains siswa setelah pembelajaran melalui model 
pembelajaran inkuiri? 3) Bagaimana peningkatan keterampilan proses sains siswa 
melalui model pembelajaran inkuiri?  

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang dikembangkan oleh Kemmis & 
Taggart (1992:5-6). Penelitian Tindakan digambarkan sebagai suatu proses yang 
dinamis dimana keempat aspek, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi 
dipahami bukan sebagai langkah-langkah yang statis, terselesaikan dengan 
sendirinya, tetapi lebih merupakan momen-momen dalam bentuk spiral yang 
menyangkut perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi (Kemmis&Taggart, 
1992). Dengan penelitian tindakan kelas diharapkan dapat mengembangkan 
profesionalisme guru Sekolah Dasar terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan 
IPA di SD, serta mampu memecahkan masalah aktual pembelajaran IPA di lapangan. 
Subyek penelitian adalah  guru dan siswa:  1)  kelas IV SDN di Kecamatan Cililin 
Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah siswa 18 orang (KPS: observasi; materi: 
gaya), 2) kelas IV MI di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dengan jumlah 
siswa 18 orang (KPS: menerapkan konsep, materi: sifat benda), 3)  kelas V Sekolah 
Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dengan 
jumlah siswa 27 orang (KPS: merumuskan hipotesis, materi: gaya), 4) kelas VI SD di 
Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dengan jumlah siswa 30 orang (KPS: 
interpretasi; materi:  konduktor dan isolator panas). Adapun prosedur yang ditempuh 
dalam melaksanakan penelitian ini adalah observasi dan identifikasi masalah: peneliti 
bersama dengan guru mengidentifikasi prioritas masalah yang dihadapi dalam 
pembelajaran IPA dan segera dicari pemecahannya. Kegiatan pratindakan: 
mendiskusikan rencana penelitian tindakan kelas, mendiskusikan model pembelajaran 
IPA berbasis inkuiri, melakukan analisis kurikulum 2006 untuk mata pelajaran IPA. 
Rencana tindakan: menyusun rencana tindakan dan skenario pembelajaran, membuat 
Lembar kerja siswa (LKS), alat evaluasi dan lembar observasi. Pelaksanaan Tindakan: 
melaksanakan tindakan pembelajaran, observasi, analisis dan refleksi hasil 
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pembelajaran. Kegiatan akhir: Menganalisis peningkatan kemampuan (keterampilan 
proses sains) siswa. Evaluasi Tindakan: menganalisis dan merefleksi seluruh tindakan 
yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 
observasi keterampilan proses sainsi, dan tes keterampilan proses sains. Keterampilan 
Proses Sains yang dikembangkan dalam penelitian ini meliputi: Keterampilan 
Observasi, Interpretasi, Merumuskan hipotesis dan Menerapkan Konsep. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Keterampilan Proses Sains (Keterampilan Observasi) Siswa 

1. Keterampilan Observasi  Siswa Sebelum Pembelajaran  
Hasil tes keterampilan observasi sebelum pembelajaran untuk setiap siklus 

disajikan pada tabel 1 berikut ini: 
 

Tabel 1 Skor Keterampilan Observasi Siswa Sebelum Pembelajaran 
Hasil Siklus I Siklus II Siklus III 

Mean Skor 1,5 3,94 2,94 

Berdasarkan data hasil tes yang diperoleh sebelum pembelajaran (pretes), 
keterampilan observasi siswa menunjukkan hasil yang berbeda. Pada siklus I, rata-rata 
skor keterampilan observasi yang diperoleh siswa sebesar 1,5 yang menunjukkan 
bahwa pengetahuan awal dan keterampilan observasi siswa hanya mencapai Indeks 
Prestasi Kelompok (IPK) 12,5%. Secara kualitatif, keterampilan observasi awal siswa 
pada siklus I berada pada kriteria sangat  kurang terampil. Pada siklus II, skor IPK 
siswa ada pada kriteria kurang terampil yaitu 32,28% dengan peningkatan rata-rata 
skor keterampilan observasi siswa menjadi 3,94. Ini mengindikasikan bahwa 
pengetahuan awal dan keterampilan observasi siswa pada siklus II dapat dikatakan 
cukup baik dan terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan siklus I. Namun, data 
hasil pretes keterampilan observasi pada siklus III mengalami penurunan jika 
dibandingkan dengan skor hasil pretes pada siklus II. Rata-rata skor keterampilan 
observasi yang diperoleh pada siklus III ini adalah 2,94 dengan IPK 24,5%. Ini 
menunjukkan rendahnya pengetahuan awal siswa sehingga secara kualitatif 
keterampilan observasi siswa sebelum pembelajaran siklus III berada  pada kriteria 
sangat kurang terampil.  

 
2. Keterampilan Observasi  Siswa Setelah Pembelajaran  

Adapun hasil tes keterampilan observasi setelah pembelajaran untuk setiap 
siklus disajikan pada tabel 2 berikut ini: 

 
Tabel 2 Skor Keterampilan Observasi Siswa Setelah Pembelajaran 

Hasil Siklus I Siklus II Siklus III 
Mean Skor 2,83 6,33 7,11 

 
Data mengenai keterampilan observasi siswa setelah pembelajaran diperoleh 

berdasarkan hasil postes. Data tersebut menunjukkan bahwa keterampilan observasi 
siswa setelah pembelajaran mengalami peningkatan, hal ini dilihat dari rata-rata skor 
yang diperoleh siswa pada setiap siklus. Berdasarkan data diatas diperoleh nilai rata-
rata hasil postes pada siklus I adalah 2,83 atau hanya mencapai IPK 23,58% termasuk 
kriteria sangat kurang terampil. Pada siklus II meningkat menjadi 52,75% atau rata-rata 
sebesar 6,33 termasuk kriteria kurang terampil. Dan pada siklus III meningkat menjadi 
7,11 dengan persentase sebesar 59,25% dan termasuk kriteria cukup terampil. Hal ini 
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menunjukkan bahwa keterampilan observasi siswa mengalami peningkatan setelah 
menggunakan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran. Rata-rata skor postes 
siswa dari tindakan pembelajaran siklus I, II dan III terus mengalami peningkatan 
sekalipun tidak terlalu besar.  

 
3. Peningkatan Keterampilan Observasi Siswa 

Peningkatan keterampilan observasi siswa melalui model pembelajaran inkuiri 
dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini: 

 
Tabel 3. Skor Gain Setiap Siklus Pembelajaran 

Hasil Siklus I Siklus II Siklus III 
Gain 1,33 2,39 4,17 

Berdasarkan skor gain yang diperoleh maka dapat dilihat peningkatan 
keterampilan observasi siswa, walaupun peningkatannya kurang memuaskan terutama 
pada siklus I dan II yang masing-masing hanya 1,33 dan 2,39. Namun,  pada siklus III, 
skor gain yang diperoleh siswa lebih besar daripada dua siklus sebelumnya yaitu 4,17. 
Walaupun peningkatan pada setiap siklusnya hanya sedikit, tapi jika model pembelajaran inkuiri 
ini dilaksanakan secara konsisten dalam pembelajaran IPA maka diharapkan keterampilan 
observasi siswa akan terus meningkat secara optimal.  

Adapun rekapitulasi peningkatan keterampilan observasi siswa melalui model 
pembelajaran inkuiri pada siklus I, II dan III disajikan pada grafik 4.4 dibawah ini: 
 
 

 

 

 

 

Data yang diperoleh dari hasil observasi juga menunjukkan terjadinya 
peningkatan pada setiap indikator keterampilan observasi siswa. Skor indeks prestasi 
kelompok (IPK) untuk keterampilan menggunakan indera pada siklus I adalah sebesar 
77% termasuk kriteria terampil, pada siklus II sebesar 94% termasuk kriteria sangat 
terampil dan pada siklus III mencapai 100% dengan kriteria sangat terampil. 
Keterampilan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan siswa pun mengalami 
peningkatan dengan IPK pada siklus I sebesar 61% termasuk kriteria cukup terampil, 
pada siklus II sebesar 83% termasuk kriteria terampil dan pada siklus III sebesar 94% 
termasuk kriteria sangat terampil. Begitupun dengan keterampilan mengidentifikasi 
persamaan dan perbedaan mengalami peningkatan dengan IPK sebesar 77% pada 
siklus I termasuk kriteria terampil, pada siklus II meningkat menjadi 89% dengan 
kriteria terampil dan pada siklus III mencapai IPK 100% dengan kriteria sangat 
terampil. Apabila memperhatikan peningkatan keterampilan observasi siswa antara 
hasil tes dengan hasil observasi, memang terdapat perbedaan yang cukup besar. Skor 
gain rata-rata yang diperoleh siswa menunjukkan kemampuan kognitif siswa, 
sedangkan keterampilan observasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi 
merupakan kemampuan proses siswa. 
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b. Keterampilan Proses Sains (Keterampilan Interpretasi) Siswa 

1. Keterampilan interpretasi siswa Sebelum Pembelajaran 
Hasil tes keterampilan interpretasi sebelum pembelajaran untuk setiap siklus 

disajikan pada tabel 4 berikut ini : 
 

Tabel 4 Skor Keterampilan Siswa dalam Menafsirkan Sebelum Pembelajaran  
Hasil Pretes Siklus I Siklus II 

Mean  5,43 6,30 
 
Berdasarkan hasil pretes siklus I  diperoleh nilai rata-rata 5,43 , pada siklus II 

nilai rata-rata 6,30. Hal ini berarti keterampilan menafsirkan siswa sebelum 
pembelajaran melalui model pembelajaran inkuiri termasuk ke dalam kategori 
kurang terampil. Melihat dari hasil data pretes  dengan kategori kurang terampil, 
maka perlu dilaksanakan perbaikan pembelajaran pada tindakan pembelajaran 
siklus II. 

     Perbandingan keterampilan menafsirkan siswa sebelum pembelajaran pada setiap 
siklusnya dapat dilihat pada grafik 4.5 di bawah ini. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Grafik 4.5 Skor Keterampilan Interpretasi Siswa Sebelum Pembelajaran  
 

2. Keterampilan interpretasi siswa Setelah Pembelajaran 
Hasil tes keterampilan interpretasi setelah pembelajaran untuk setiap siklus 

disajikan pada tabel 5 berikut ini : 
 

Tabel 5 Skor Keterampilan Interpretasi Siswa Setelah Pembelajaran 
 

Hasil Postes Siklus I Siklus II 
Mean  7,97 8,33 

 
Berdasarkan data pada tabel 5 diperoleh nilai rata-rata hasil postes pada siklus 

I adalah 7,97 lalu pada siklus ke II meningkat menjadi 8,33. Hal ini menunjukan 
bahwa dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri, keterampilan interpretasi 
siswa mengalami peningkatan. 
Perbandingan keterampilan interpretasi siswa setelah pembelajaran pada setiap 
siklusnya dapat dilihat pada grafik 4.6 di bawah ini. 
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Grafik 4.6 Skor Keterampilan Interpretasi Siswa Setelah Pembelajaran Setiap siklus 

 
3. Peningkatan Keterampilan Interpretasi Siswa 

Peningkatan keterampilan interpretasi siswa setiap siklus pembelajaran dapat 
dilihat dengan memperhatikan hasil pretes dan postes setiap siklus. Selengkapnya 
disajikan pada tabel 6 dan grafik 4.7 di bawah ini: 

 
Tabel 6. Perbandingan Gain Setiap Siklus 

Hasil Siklus I Siklus II 
Rata-rata Skor pretes 5,43 6,30 
Rata-rata Skor Postes 7,97 8,33 
Skor Gain 2,54 2,03 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 4.7 Peningkatan Keterampilan Interpretasi Siswa Setiap Siklus 
 

Dengan memperhatikan tabel dan grafik di atas terlihat jelas adanya peningkatan 
keterampilan interpretasi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan 
menggunakan model Pembelajaran Inkuiri. Data yang diperoleh dari hasil observasi 
juga menunjukkan terjadinya peningkatan pada setiap indikator keterampilan 
interpretasi siswa. Skor indeks prestasi kelompok (IPK) untuk Keterampilan Mencatat 
setiap Hasil Pengamatan pada siklus I adalah sebesar 70% termasuk kriteria terampil, 
dan pada siklus II sebesar 77,67% termasuk kriteria terampil. Keterampilan 
Menghubungkan Hasil Pengamatan siswa pun mengalami peningkatan dengan IPK pada 
siklus I sebesar 60% termasuk kriteria cukup terampil, dan pada siklus II sebesar 65,67 
% termasuk kriteria cukup terampil .  Keterampilan Menemukan Pola dari Satu Seri 
Pengamatan tidak mengalami peningkatan dengan IPK sebesar 56,67% pada siklus I 
termasuk kriteria cukup terampil, dan pada siklus II meningkat menjadi 56,67% dengan 
kriteria cukup terampil. Keterampilan Menyimpulkan tidak mengalami peningkatan 
dengan IPK sebesar 69% pada siklus I termasuk kriteria cukup terampil, dan pada 
siklus II meningkat menjadi 69% dengan kriteria cukup terampil. 
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c. Keterampilan Proses Sains (Keterampilan Merumuskan Hipotesis) Siswa 
 

1. Keterampilan Hipotesis  Siswa Sebelum Pembelajaran  
Hasil tes keterampilan hipotesis siswa sebelum pembelajaran untuk setiap 

siklus disajikan pada tabel 7 berikut ini: 
 
 

Tabel 7. Skor Keterampilan Merumuskan Hipotesis Siswa Sebelum Pembelajaran 
Hasil Siklus I Siklus II Siklus III 

Mean Skor 3,14 5,85 5,88 
 

Berdasarkan hasil pretes siklus I  diperoleh nilai rata-rata 3,14 atau 26 %, pada 
siklus II nilai rata-rata 5,85 atau 48 % sedangkan pada siklus ke III diperoleh rata-
rata 5,88 atau 46% hal ini berarti keterampilan merumuskan hipotesis siswa 
sebelum pembelajaran melalui Model Pembelajaran Inkuiri termasuk ke dalam 
kategori kurang terampil,  Melihat dari hasil data persentase Keterampilan 
merumuskan hipotesis dengan kategori tafsiran kurang terampil di atas maka perlu 
dilaksanakan perbaikan pembelajaran pada tindakan pembelajaran siklus II. 

 
2. Keterampilan Merumuskan Hipotesis Siswa Setelah Pembelajaran 

Rekapitulasi hasil Keterampilan Merumuskan Hipotesis Siswa setelah 
pembelajaran untuk setiap aktifitas disajikan oleh tabel 8. berikut ini : 

Tabel 8 Skor Keterampilan Merumuskan Hipotesis Siswa Setelah Pembelajaran 
Hasil Siklus I Siklus II Siklus III 

Mean Skor 7,55 8,00 8,74 
Berdasarkan data pada tabel 8. diperoleh nilai rata-rata hasil postes pada siklus 

I adalah 7,55 atau mencapai target 62% lalu pada siklus ke II meningkat menjadi 
8,00 dengan persentase sebesar 66% sedangkan pada siklus ke III meningkat 
kembali rata-ratanya menjadi 8,74 atau dipersentasekan menjadi 68%.  

3. Peningkatan Keterampilan Merumuskan Hipotesis Siswa 
Perbandingan persentase kenaikan hasil tes antara siklus I, II dan III sebelum dan 
sesudah pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran Inkuiri dapat 
terlihat seperti pada grafik 4.8 berikut ini 
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Data yang diperoleh dari hasil observasi juga menunjukkan terjadinya 
peningkatan pada setiap indikator keterampilan merumuskan hipotesis. Dilihat dari 
perolehan skor aspek keterampilan merumuskan hipotesis dalam setiap siklus terjadi 
peningkatan dimana skor mengajukan perkiraan yang semula 67,70 pada siklus I 
kategori cukup terampil menjadi 77,7 pada siklus II kategori terampil dan meningkat 
lagi pada siklus III menjadi 87,3 atau kategori terampil. Perolehan Skor aspek 
mengajukan dua variabel siklus I semula 40,70 kategori kurang terampil menjadi 58,0 
pada siklus II dengan katergori cukup terampil dan pada siklus III menjadi 66,7 kategori 
cukup terampil. Sementara itu pada aspek keterampilan pemecahan masalah pada 
siklus I semula 41,7 kategori kurang terampil berubah menjadi 65,7 cukup terampil 
pada siklus II serta menjadi 80,0 dengan kategori terampil pada siklus III. 

 
d. Keterampilan Proses Sains (Keterampilan Menerapkan Konsep) Siswa 

1. Keterampilan Menerapkan Konsep Siswa Sebelum Pembelajaran  
Hasil tes keterampilan menerapkan konsep sebelum pembelajaran untuk setiap 

siklus disajikan pada tabel 9 berikut ini : 
Tabel 9 Rata-rata Skor Keterampilan Menerapkan Konsep Sebelum Pembelajaran 

 
Hasil Siklus I Siklus II Suklus III 

Rata-Rata 2.83 4.16 7.22 
 
Berdasarkan data hasil pretes yang diperoleh menunjukkan adanya perbedaan hasil 
skor setiap siklus. Pada siklus I rata-rata skor keterampilan menerapkan konsep siswa 
sebelum pembelajaran sebesar 2.83 dengan skor tertinggi 5 dan skor terendah 1, 
sedangkan skor ideal yang harus diperoleh siswa adalah 12. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pengetahuan awal dan keterampilan menerapkan konsep siswa 
sangat rendah dengan IPK 23,58% dan kategori tafsiran sangat kurang terampil. Untuk 
siklus II, skor IPK siswa masih ada pada kriteria kurang terampil yaitu 34,66%. Namun, 
rata-rata skor keterampilan menerapkan konsep siswa sudah ada peningkatan yaitu 
4.16 dengan skor tertinggi 8 dan skor terendah 1. Pada siklus III menunjukkan bahwa 
pengetahuan awal dan keterampilan menerapkan konsep siswa ada peningkatan, yaitu 
dengan skor tertinggi 11 dan skor terendah 5. Peningkatan ini disebabkan siswa sudah 
mulai terbiasa mengisi pretes serta siswa dipersiapkan untuk selalu membaca terlebih 
dahulu pokok bahasan yang akan dibahas sebelum siswa meninggalkan kelas pada 
pertemuan sebelumnya. Kategori tafsiran keterampilan menerapkan konsep siswa 
pada siklus III ini adalah cukup terampil dengan IPK sebesar 60,16%.  

2. Keterampilan Siswa dalam Menerapkan Konsep Setelah Pembelajaran 
Rekapitulasi hasil Keterampilan Menerapkan Konsep Siswa setelah 

pembelajaran untuk setiap siklus disajikan oleh tabel 10. berikut ini : 
Tabel 10.  Rata-rata Skor Keterampilan Menerapkan Konsep Setelah Pembelajaran  

 
Hasil Siklus I Siklus II Suklus III 

Rata-Rata 4.66 6.94 9.66 
 

Berdasarkan data diatas diperoleh nilai rata-rata hasil postes pada siklus I 
adalah 4,66 dan mencapai IPK sebesar 38,83% termasuk kriteria  kurang terampil. 
Pada siklus II meningkat menjadi 57,83% atau rata-rata sebesar 6,94 termasuk kriteria 
cukup terampil. Sedangkan pada siklus III meningkat menjadi 9,66 dimana siswa ada 
yang mencapai skor ideal yaitu 12 dengan persentase IPK sebesar 80,50% dan 
termasuk kriteria terampil. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan menerapkan 
konsep siswa mengalami peningkatan setelah menggunakan model pembelajaran 
inkuiri dalam pembelajaran. 
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3. Peningkatan Keterampilan Menerapkan Konsep Siswa 
Peningkatan keterampilan menerapkan konsep siswa melalui model 

pembelajaran inkuiri disajikan  pada tabel 11. berikut ini: 
Tabel 11. Skor Gain Setiap Siklus Pembelajaran 

Hasil Siklus I Siklus II Siklus III 
Gain 1.83 2.83 2.44 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.6 Grafik Peningkatan Keterampilan Menerapkan Konsep  
Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Setiap Siklus  

 
Dilihat dari hasil perkembangan pembelajaran siswa setiap tindakan terus 

meningkat maka dapat diinterpretasikan bahwa Model Pembelajaran Inkuiri dapat 
meningkatkan keterampilan siswa dalam menerapkan konsep. 
Data yang diperoleh dari hasil observasi juga menunjukkan terjadinya peningkatan 
pada setiap indikator keterampilan menerapkan konsep siswa Apabila dilihat dari 
perolehan skor aspek keterampilan menerapkan konsep dalam setiap siklus terjadi 
peningkatan dimana skor Keterampilan Menjelaskan peristiwa baru dengan konsep 
yang telah dimilikinya yang semula 69,33 pada siklus I dan siklus II kategori cukup 
terampil meningkat pada siklus III menjadi 88,83 atau kategori terampil. Perolehan 
Skor aspek Keterampilan Menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru 
siklus I semula 35,50 kategori kurang terampil menjadi 66,66 pada siklus II dengan 
katergori cukup terampil dan pada siklus III menjadi 87 kategori terampil.  
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) 
Keterampilan proses sains siswa pada pembelajaran IPA sebelum menggunakan 
model pembelajaran inkuiri masih rendah; (2) keterampilan proses sains siswa pada 
pembelajaran IPA setelah menggunakan model pembelajaran inkuiri menunjukkan 
adanya peningkatan; (3) Penggunaan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran 
IPA dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa.  
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MODEL PEMBELAJARAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN 
KECAKAPAN PRIBADI DI TK  

 
Oleh : 

Nining Sriningsih, S.Pd., M.Pd.1

A. Pendahuluan  

 
 

 
 

                                        ABSTRACT 
 

The main problem which happens in the learning process in early childhood 
education is the learning which stresses to some aspects of individual skill, in this 
case academic skill.  This situation needs clear solution in micro context. One of the 
effort is by developing a learning model to optimalize   the achievement personal skill 
which is suitable with individual development task. The application of learning model 
of personal skills gives the significant contribution to support to gain objectives, 
functions and participation of    early childhood and the optimalization of golden 
period of growing and developing of children to prepare the quality of Indonesian 
human resources.  
 
Key words : learning model, personal skills, kindergarten.  
 

 Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini 
pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 
usia empat tahun sampai enam tahun. Tujuan pendidikan TK menurut penjelasan 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Pasal 28 ayat 3 yakni 
membantu dalam menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan untuk 
mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan 
peserta didik. Dalam kurikulum TK 2004 dijelaskan fungsi dan tujuan TK sebagai 
berikut :  

Fungsi pendidikan TK adalah: (1) mengenalkan peraturan dan menanamkan 
disiplin pada anak, (2) mengenalkan anak dengan dunia sekitar, (3) 
menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, (4) mengembangkan 
kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, (5) mengembangkan 
keterampilan, kreativitas dan kemampuan yang dimiliki anak, (6) 
menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Sedangkan tujuannya 
yakni membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan 
fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, 

                                           
1 Penulis adalah Staff Pengajar Program Studi PG PAUD FIP UPI, Juga tercatat sebagai 
mahasiswa S3 Program Studi Pengembangan Kurikulum SPs UPI Semester 4.  
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bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan 
dasar. 

 Berdasarkan uraian tersebut semakin jelas bahwa peran, fungsi dan tujuan 
pendidikan di TK adalah membantu tumbuh kembang anak secara optimal dalam 
rangka mendukung kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Fungsi 
penyiapan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi merupakan efek jangka 
panjang yang dapat terpenuhi jika anak memiliki tumbuh kembang optimal. 
 Mencermati realitas pembelajaran yang terjadi di lembaga PAUD sungguh 
merupakan suatu ironi. Dedi Supriadi (Depdiknas, 2004) menyebutkan bahwa 
penyiapan kompetensi akademik untuk memasuki jenjang pendidikan dasar menjadi 
fokus perhatian yang lebih besar dalam pembelajaran di TK. Fungsi TK sebagai 
sarana tumbuh kembang kompetensi pribadi cenderung terabaikan. Temuan lain 
dalam penelitian Ernawulan Syaodih (2007) menyebutkan bahwa 35% guru TK 
mengajarkan keterampilan akademik seperti menulis, membaca dan berhitung 
sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan orang tua dan sebagai prasyarat untuk 
memasuki SD. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan anak untuk menguasai 
keterampilan akademik datang dari berbagai pihak di lingkungan sekitar anak. 
 Fakta lain sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Masitoh (2002) 
menyebutkan bahwa telah terjadi pergeseran dari TK yang seharusnya memberikan 
kebebasan kepada anak untuk belajar sambil bermain menjadi TK yang berorientasi 
akademik bukan TK yang berorientasi pada perkembangan anak. Hal ini diperkuat 
oleh ungkapan salah seorang konsultan PAUD Bank Dunia, Karin Villien (Yufiarti, 
2002), Kegiatan pembelajaran TK di Indonesia lebih bersifat akademik dimana anak 
lebih banyak duduk di bangku seperti di SD.  Menurutnya jarang sekali anak diberi 
kesempatan bereksplorasi dan melakukan sendiri apa  yang diminatinya. Banyak guru 
yang kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir, mengekspresikan 
perasaannya dan menemukan pemecahan masalah sendiri.  
 Dari ungkapan Masitoh dan Villien mengindikasikan bahwa telah terjadi 
penyimpangan  peran, fungsi dan tujuan pendidikan TK. Realitas pembelajaran TK 
digiring pada aktivitas penyiapan kemampuan akademik yang bernuansa teacher 
centred. Hal ini sebetulnya hanya mampu membentuk anak-anak menjadi apa yang 
didesain dan direkayasa oleh orang dewasa tanpa menggali dan mengembangkan 
potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Dalam konteks ini,telah terjadi pengkerdilan 
peran, fungsi dan tujuan pendidikan di TK yang hanya menenkankan pada fungsi 
pembentukan serta cenderung mengabaikan fungsi pengembangan.  
 Anak adalah individu yang unik. Mereka sedang mengalami masa 
pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pertumbuhan dan perkembangan anak 
apabila diamati secara seksama merupakan hal yang sangat alami dan menakjubkan. 
Beberapa pendapat ahli yang disarikan dari Solehuddin (1997), menyebutkan 
mengenai pentingnya masa usia dini antar lain sebagai berikut : (1) usia dini 
merupakan masa terbentuknya dasar kepribadian (Freud dalam Santrock dan Yussen, 
1992), (2) usia dini merupakan masa-masa penuh kejadian unik (a highly evenful and 
unique period of life) yang merupakan dasar bagi kehidupan di masa dewasa 
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(Santrock dan Yussen, 1992), (3) pengalaman-pengalaman belajar awal tidak bisa 
diganti oleh pengalaman berikutnya, kecuali dimodifikasi (Fernie, 1988), (4) periode 
usia dini, tiga atau empat tahun pertama merupakan periode subur bagi pertumbuhan 
otak manusia, otak berkembang hingga mencapai kurang lebih dua pertiga ukuran 
otak dewasa (Goleman, 1995), (5) rangsangan yang mencukupi dalam 
mengembangkan belahan otak kanan dan kiri akan memberikan dampak yang 
menyeluruh terhadap kesiapan belajar pada jenjang pendidikan berikutnya (Ornstein 
dalam Bateman 1990), (6)  kegagalan dan kekeliruan belajar pada masa usia dini 
akan menjadi penghambat pada masa belajar tahap berikutnya (Marcon, 1993), (7) 
pertumbuhan dan perkembangan manusia memiliki keterbatasan waktu, proses 
tumbuh kembang sebagian besar terjadi pada masa usia dini (Sperry, Hubbel, Wiesel 
dalam Witdarmono, 1996). Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa periode usia dini dapat disebut sebagai “The Golden Years” dalam rentang 
pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat menentukan terhadap 
keberhasilan atau kegagalan proses tumbuh kembang pada masa berikutnya. 
Berdasarkan paparan mengenai pentingnya masa usia dini,  maka perlu suatu upaya 
untuk mengoptimalkan periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak melalui 
program perawatan, pengasuhan, pendidikan  dan penciptaan lingkungan belajar yang 
mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.  
 Paparan di atas, memerlukan penanganan secara nyata dalam konteks mikro, 
yakni upaya perbaikan proses interaksi belajar mengajar di kelas yang mendukung 
ketercapaian tujuan, fungsi dan peran lembaga PAUD serta optimalisasi periode emas 
pertumbuhan dan perkembangan anak dalam rangka menyiapkan SDM Indonesia 
yang berkualitas. Proses pembelajaran yang dirancang dan dipersiapkan dengan baik 
dan berkualitas diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dan penyimpangan yang 
terjadi dalam praktik pembelajaran di lembaga PAUD. Dalam konteks pembahasan 
ini upaya perbaikan yang dimaksud adalah  dengan menerapkan  model pembelajaran 
yang dapat mengoptimalkan pencapaian kecakapan pribadi (personal skills) sesuai 
dengan tugas perkembangan individu.  
 
B. Hakikat Pengembangan Kecakapan Pribadi di TK 
 Permasalahan utama yang terjadi dalam proses pembelajaran di lembaga 
PAUD sebagaimana dipaparkan pada  bagian pendahuluan adalah pembelajaran yang 
menekankan pada sebagian aspek kecakapan individu dalam hal ini kecakapan 
akademik. Pembelajaran yang hanya menekankan pada aspek kecakapan akademik 
sesungguhnya tidak mendukung terhadap penyiapan SDM yang berkualitas dan 
berdaya saing di masa yang akan datang. SDM yang dikehendaki pada masa yang 
akan datang  adalah generasi yang berani menghadapi tantangan dan problema 
kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, proaktif dan kreatif dalam mencari 
solusi permasalahan yang dihadapinya, memiliki kesadaran terhadap potensi yang 
dimilikinya serta bertanggung jawab untuk mengembangkannya.  
 Penelitian yang dilakukan oleh Goleman (1990) menunjukkan bahwa IQ hanya 
memberikan sumbangan 20% saja dalam keberhasilan hidup seseorang dan 80% nya 
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ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar IQ. Dalam konteks ini dapat dimaknai 
bahwa keberhasilan hidup seseorang memerlukan sumbangan kecakapan pribadi. 

Kecakapan  pribadi merupakan salah satu sub indikator atau bagian dari 
kecakapan hidup (life skill). Kecakapan hidup (life skill) menurut WHO (Rusman, 
2009) adalah keterampilan atau kemampuan untuk beradaptasi dan berprilaku positif, 
yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan 
dalam kehidupan secara lebih efektif. Secara lebih spesifik Sumantri (2004) 
memaknai kecakapan hidup (life skill) sebagai kemampuan atau keterampilan yang 
dimiliki seseorang untuk memecahkan problema hidup secara proaktif dan kreatif. 

Kecakapan hidup (life skill) dibagi menjadi menjadi dua jenis kecakapan yaitu 
: (1) kecakapan hidup generik/GLS, (2) kecakapan hidup spesifik/SLS. Kecakapan 
hidup generik  terdiri dari : (1) kecakapan hidup personal dan (2) kecakapan hidup 
sosial. Sedangkan kecakapan hidup spesifik terdiri dari : (1) kecakapan akademik dan 
(2) kecakapan vokasional. Klasifikasi kecakapan hidup dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini.  

 
Kecakapan Hidup Generik 

(Generic Life Skills) 
 

Kecakapan Hidup Spesifik 
(Specific Life Skills) 

 
1. Kecakapan Hidup Personal  

a. Kesadaran Diri  
1) Kesadaran diri sebagai 

makhluk Tuhan, makhluk 
sosial dan makhluk 
lingkungan  

2) Kesadaran akan potensi diri 
dan terdorong untuk  
mengembangkannya  

b. Kecakapan Berpikir Rasional  
1) Menggali informasi  
2) Mengolah informasi dan 

mengambil keputusan  
3) Memecahkan masalah secara 

arif dan kreatif  

1. Kecakapan Akademik  
a. Mengidentifikasi variabel dan 

hubungan  
b. Merumuskan hipotesis  
c. Merancang dan melaksanakan 

penelitian  
 

2. Kecakapan Sosial  
a. Kecakapan Komunikasi  

1) Mendengar  
2) Membaca  
3) Berbicara  
4) Menulis pendapat/gagasan  

b. Kecakapan Bekerjasama  
1) Sebagai teman kerja yang 

menyenangkan  
2) Sebagai pimpinan yang 

2. Kecakapan Vokasional  
a.    Vokasional dasar  dan 

penunjang/okupasional 
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berempati  
   
Kecakapan pribadi mengacu pada domain kurikulum menurut Kostelnik et. al  (1991)  
berada pada ranah afektif. Lebih lanjut disebutkan bahwa ranah afektif ini terdiri dari 
: (1) kesadaran diri/self-awereness, (2) pengambilan keputusan/decision making, (3) 
kemandirian/independences, (4) instrumental kecakapan teknik/keterampilan 
/instrumental know-how,  (5) mengapresiasi identitas dan warisan budaya 
sendiri/appreciation of own cultural identity and heritage, (6) rasa percaya diri/self-
confidence, (7) harga diri yang positif/positive self-esteem. Visualisasi domain 
kurikulum dan proses belajar yang dapat dikembangkan menurut Kostelnik et. al  
(1991) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  
Curricular Domain Learning Processes (Knowledge, Concept, Skills) 

Aesthetics 1. Self-expression through the visual and performing arts 
2. Aesthetics appreciation 

Affective Skills 1. Self-awareness 
2. Decision making 
3. Independences  
4. Instrumental know-how 
5. Appreciation of own cultural identity and heritage 
6. Self-confidence 
7. Positive self-esteem 

Cognition 1. Critical and creative thinking 
2. Organizing, analyzing, generating, integrating, and 

evaluating skills. 
3. Scientific understanding 
4. Mathematical understanding    

Language 1. Effective communication through listening, speaking, 
writing and reading 

Physical Skills 1. Competence in use of large and small muscles 
2. Physical fitness 
3. Care and respect for the body 
4. Appreciation and enjoyment of human movement 

Social Skills 1. Internal behavior controls 
2. Successful patterns of interaction 
3.  Cooperative attitudes and actions 
4. Helpful attitudes and actions 
5. Responsible attitudes and actions 
6. Appreciation and respect for individual and cultural 

similarities  and differences 
7. Respect for the environment 

Construction Skills 1. Concreate representation through modeling, drawing, 
and building 
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Pretended Play Skills 1. Active representation through imitating, role-playing, 
and dramatizing 

 Berdasarkan kajian tentang konsep life skill dan domain kurikulum pada 
bidang afektif menurut Kostelnik et. al  (1991),  kecakapan pribadi dapat dimaknai 
sebagi kemampuan atau keterampilan yang melibatkan pola tingkah laku atau 
dimensi nilai serta keterlibatan perasaan. Keterampilan ini perlu dimiliki individu 
sebagai modal dalam menghadapi berbagai tantangan hidup di masa datang. Indikator 
dan Sub indikator kecakapan pribadi untuk anak usia dini dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini.  

 
KLASIFIKASI KECAKAPAN PRIBADI UNTUK ANAK USIA DINI 

Indikator Sub Indikator 
1. Kesadaran diri/self-awereness 
 

a. Penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan 
b. Penghayatan diri sebagai makhluk sosial 

(anggota masyarakat) 
c. Penghayatan diri sebagai warga negara 
d. Menunjukkan sikap positif terhadap diri 

sendiri dan orang lain 
2. Kemandirian/independences  
 

a. Memiliki sikap tanggung jawab  
b. Mematuhi tata tertib dan peraturan 
c. Menjaga kebersihan diri dan mengurus 

dirinya 
d. Menjaga keamanan diri sendiri 

3. Inisiatif/decision making a. Mampu memilih berbagai kegiatan dan 
permainan  

b. Melibatkan diri dalam aktivitas belajar dan 
bermain 

c. Melakukan diskusi dalam  menyelesaikan 
permasalahan 

d. Bekerjasama dalam permainan dan interaksi 
dengan teman 

 
C. Tujuan dan Manfaat Pengembangan Kecakapan Pribadi di TK 

Secara umum pengembangan kecakapan pribadi di TK merupakan upaya 
untuk mengembalikan pendidikan TK sesuai dengan fungsi  dan tujuan yang 
termaktub dalam UUSPN Pasal 28 ayat 3 yakni membantu dalam menyelenggarakan 
pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai 
dengan tahap perkembangan peserta didik. 

Sedangkan secara lebih spesifik tujuan  pengembangan kecakapan pribadi di 
TK adalah (1) membantu peserta didik dalam rangka mengaktualisasikan potensi 
yang dimiliki sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi, 
(2) meningkatkan kesadaran diri peserta didik terhadap tugas dan tanggung jawabnya 
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sebagai individu,  makhluk sosial, dan warga negara dan warga dunia, (3) memiliki  
kemandirian dalam melayani diri sendiri dan mampu melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab yang dimilikinya, (4) memiliki inisiatif dalam menyelesaikan 
berbagai permasalahan yang dihadapi dan (5) mampu menjalin hubungan sosial 
secara positif dan proaktif. 

Berdasarkan uraian mengenai tujuan pengembangan kecakapan pribadi, maka 
dapat disimpulkan bahwa pengembangan kecakapan pribadi memiliki manfaat yang 
sangat signifikan dalam mendukung perkembangan kepribadian peserta didik sesuai 
dengan tugas-tugas perkembangan yang harus dicapainya.  

 
D. Karakteristik Tugas Perkembangan Kecakapan Pribadi Anak TK 

Tugas perkembangan menurut Havigurst (Yusuf, 2005; Makmun, 2005; 
Sukmadinata, 2009) merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam 
rentang kehidupan individu, apabila tugas tersebut dapat dituntaskan maka akan 
membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya, apabila 
gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu yang bersangkutan, 
menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan 
tugas-tugas berikutnya. Lebih lanjut Havigurst menyebutkan tugas perkembangan 
anak usia  dini (0-6 tahun)  antara lain belajar untuk : (1) berjalan, (2) mengambil dan 
memakan makanan padat, (3) berbicara, (4) mengontrol BAB/BAK, (5) mengenal 
perbedaan jenis kelamin, (6) memiliki kestabilan jasmaniah fisiologis, (7) memiliki 
pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam, (8) menjalin hubungan 
emosional dengan orang tua, saudara dan orang lain, (9) membedakan perbuatan baik 
dan buruk serta mengembangkan kata hati. 

Tugas perkembangan pada masa awal kanak-kanak dan prasekolah menurut 
Erikson (Makmun, 2005; Santrock, 2002) adalah (1) belajar mengembangkan 
pengendalian self-control sehingga menumbuhkan rasa otonomi dan kemampuan 
untuk mandiri, (2) memiliki kesempatan untuk berprakarsa sehingga menumbuhkan 
sikap inisiatif.  

Mengacu pada pendapat Huvigurst dan Erikson, batasan mengenai tugas 
perkembangan yang berkaitan dengan kecakapan pribadi dapat dimaknai sebagai 
tugas-tugas yang harus dikuasai dan dituntaskan oleh anak usia TK (4-6 tahun) 
meliputi : (1) kesadaran diri (self-awereness), (2) kemandirian (independences), (3) 
inisiatif (decision making). Penguasaaan tugas-tugas perkembangan ini dilakukan 
melalui berbagai upaya stimulasi dan pengembangan pembelajaran yang 
direncanakan secara terprogram oleh guru.  

 
E. Model Pembelajaran untuk Mengoptimalkan Pencapaian Kecakapan 

Pribadi di TK 
Model menurut Fred Percipal (Hamalik, 2000), diartikan sebagai ‘a physical 

or conceptual representation of an object or system incorporating certain specific 
features of the original’. Hal ini mengandung makna bahwa model merupakan suatu 
penyajian fisik atau konseptual dari suatu obyek atau sistem yang 
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mengkombinasikan atau menyatukan bagian-bagian khusus tertentu dari obyek 
aslinya. Model bukan merupakan obyek asli tapi merupakan rancangan yang terdiri 
dari banyak kopi atau reproduksi.  

Sukmadinata (2004:20) mendeskripsikan model pembelajaran sebagai suatu 
desain yang menggambarkan proses, rincian dan penciptaan lingkungan belajar yang 
memungkinkan siswa/mahasiswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau 
perkembangan pada diri siswa/mahasiswa. Desain tersebut menggambarkan suatu 
pola yang berisi komponen-komponen dan proses atau langkah-langkah interaksi 
belajar mengajar serta penciptaan faktor-faktor pendukung pembelajaran sehingga 
membentuk situasi lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan siswa 
secara optimal.         

Model pembelajaran menurut Joyce, Weil dan Calhoun (2000) adalah suatu 
rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk rencana kurikulum 
(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran dan 
membimbing pembelajaran di dalam kelas atau yang lainnya. Model pembelajaran 
disusun berdasarkan prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model 
pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, teori psikologis, sosiologis, 
psikiatris, analisis sistem dan teori lainnya.  

Berdasarkan paparan di atas, model pembelajaran dapat dimaknai sebagai 
kerangka konseptual yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan proses 
interaksi belajar mengajar yang meliputi desain, implementasi dan evaluasi. Tujuan 
utama pengembangan model pembelajaran ini adalah untuk memfasilitasi tumbuh 
kembang peserta didik sesuai dengan tugas perkembangannya.  Adapun langkah 
pengembangan model pembelajaran untuk pengembangan kecakapan pribadi di TK 
ini mengacu pada langkah pengembangan model pembelajaran yang 
direkomendasikan Joyce, Weil, Calhoun (2000) meliputi: (1)  tujuan dan asumsi 
yang melandasi model, (2) tahapan pengembangan model/syntax, (3) sistem sosial, 
(4) prinsip reaksi guru dan anak, (5) sistem pendukung, (6) dampak instruksional 
dan (7) dampak pengiring.  

Joyce, Weil dan Calhoun (2000) mengembangkan empat model 
pembelajaran antara lain model : (1) interaksi sosial, (2) pemrosesan informasi, (3) 
personal, (4) behavioral. Berdasarkan keempat model pembelajaran tersebut, model 
pembelajaran kecakapan pribadi di TK berada pada rumpun model personal.  Model 
personal bertitik tolak dari teori pendidikan pribadi (personalized education) yang 
lebih mengutamakan peranan siswa. Konsep pendidikan pribadi berasumsi bahwa 
sejak dilahirkan anak memiliki potensi untuk berpikir, berbuat, memecahkan 
masalah, belajar dan berkembang. Pendidikan bertolak dari kebutuhan dan minat 
peserta didik. Peserta didik menjadi subjek dalam pendidikan dan menempati tempat 
utama. Peran guru sebagai pembimbing, motivator, fasilitator dan pelayan bagi 
siswa. Kurikulum menenkankan pada proses pengembangan kemampuan siswa. 
Materi ajar dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Pengembangan 
kurikulum dilakukan oleh guru dengan melibatkan siswa (Sukmadinata, 2008).   

Model pembelajaran kecakapan pribadi yang dapat diterapkan di TK dan 
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juga lembaga PAUD lainnya yaitu : (1) Model Pembelajaran Terpadu, (2) Model 
Pembelajaran Berorientasi Perkembangan (Developmentally Appropiate Practices), 
(3) Model Pengajaran non-Directif (Non Directive Teaching Model) 

 
1. Model Pembelajaran Terpadu  

Berbagai konsep keterpaduan telah dikemukakan oleh beberapa ahli, 
diantaranya dikemukakan oleh Tyler (Oliva, 1992: 517) adalah ‘ ... integration as the 
horizontal relationship of curriculum experiences’ dan manfaat keterpaduan menurut 
Taba (Oliva, 1992: 517) adalah ‘... learning is more effective when facts and 
principles from one field can be related to another, especially when applying this 
knowledge...’. Pembelajaran akan efektif apabila guru dapat menghubungkan atau 
mengintegrasikan antara pelaksanaan pembelajaran di sekolah dengan temuan-
temuan di lapangan. Oleh karena itu tugas guru menurut Oliva (1992: 517) adalah 
“... curriculum workers should concern them selves with the problem of integrating 
subject matter” Dengan demikian, guru dapat mengintegrasikan antara materi 
pelajaran dalam pembelajaran dengan lingkungan kehidupan siswa. 

Salah satu ciri-ciri kurikulum terpadu (integrated) adalah kegiatan belajar 
ditekankan pada pengalaman konkrit yang bertolak dari minat dan kebutuhan murid 
serta disesuaikan dengan keadaan setempat. Pembelajaran dengan cara terpadu 
(integrated learning) mempunyai beberapa keunggulan antara lain menurut Vries 
dan Crawford (Ernawati, 2008) menyatakan :  

    ‘The integrated curriculum approach attempts to makee learning relevant and 
meaning to the child. It employs informal rather than formal approaches to 
learning involves the children in active inquiry learning rather than in the 
passive absorption of “facts and knowledge”. It capitalizes on children’s 
experience, assisting the children to a greater understanding their world’. 

  Apabila diterjemahkan secara harfiah berbunyi seperti ini: keterpaduan 
dengan pendekatan kurikulum terpadu akan membuat pembelajaran menjadi lebih 
bermakna dan relevan dibandingkan dengan cara biasa, dengan cara ini siswa akan 
lebih aktif untuk melakukan inkuiri dibandingkan dengan hanya menyerap fakta dan 
pengetahuan saja. Karena pembelajaran terpadu akan membantu siswa 
menggunakan/memberikan pengalaman untuk lebih memahami dunia sekitar 
mereka. 
 Salah satu karakteristik perkembangan anak usia dini adalah berkembang 
secara holistik atau menyeluruh, artinya antara aspek perkembangan yang satu 
dengan yang lainnya saling berkaitan, aspek perkembangan yang satu mempengaruhi 
dan dipengaruhi oleh aspek perkembangan lainnya sebagaimana dikemukakan oleh 
Bredekamp (1987), "Domains of children's development is one domain influence and 
is influenced by development in other domain". Aspek-aspek perkembangan anak 
tersebut meliputi perkembangan bahasa, kognitif, estetis, fisik-motorik, sosial, afeksi 
dan emosi. Tidak ada satu aspek perkembangan pun terpisah dari yang lainnya. 
Karakteristik perkembangan anak tersebut memberikan implikasi bagi para pendidik 
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dalam mengorganisasikan kurikulum dan  program pendidikan yang pada gilirannya 
akan memberikan implikasi juga untuk merencanakan, melaksanakan, dan 
mengevaluasi program pendidikan yang tepat . 

Kurikulum untuk anak usia dini harus direncanakan untuk membantu anak 
mengembangkan potensi seutuhnya. Kurikulum harus direncanakan sesuai dengan 
kebutuhan-kebutuhan dan perkembangan anak. Eliason dan Jenkins (1994) 
mengemukakan bahwa kurikulum harus memberi kesempatan untuk 
mengembangkan aspek-aspek perkembangan intelektual atau kognitif. Kurikulum 
harus memberikan dorongan mengembangkan hubungan sosial yang sehat, 
perkembangan emosi, dan fisik anak. Kurikulum seperti ini menggambarkan 
kurikulum humanistik. Sukmadinata (2008) mengemukakan bahwa: 

“kurikulum humanistik yang menekankan integrasi, yaitu kesatuan perilaku 
bukan saja bersifat intelektual tetapi juga emosional dan tindakan. Kurikulum 
harus mampu memberi pengalaman yang menyeluruh bukan pengalaman yang 
terpenggal-penggal”. 

 Sejalan  dengan prinsip kurikulum humanistik, maka pendekatan yang cocok 
digunakan dalam kurikulum untuk anak usia dini adalah pendekatan integrated atau 
pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu untuk anak usia dini memiliki ciri-ciri 
tersendiri, karena pembelajaran disajikan berdasarkan tema-tema belajar. Menurut 
Eliason dan Jenkins (1994), “… tema-tema dalam kurikulum terpadu memudahkan 
anak membangun konsep tentang benda atau peristiwa yang ada di lingkungannya". 
Hal ini sejalan dengan ungkapan Fogarty  (1991) tentang pembelajaran terpadu 
model webbed yakni

     “Webbed curricula represent the thematic approach to integrating subject 
matter. An advantages of the webbed approach to curricular integration is the 
motivational factor that result from selecting high-interest themes.The webbed 
model for integrating curriculum is a team approach that take time to 
develop”. 

: 

 
2. Model Pembelajaran Berorientasi Perkembangan (Developmentally 

Appropiate Practices) 
Pada tahun 1987, National Association for The Education of Young Children 

(NAEYC) di Amerika Serikat menerbitkan acuan penyelenggaraan pendidikan bagi 
anak usia dini (AUD) yang sesuai dengan perkembangan anak yang dikenal dengan 
Developmentally Appropiate Practice (DAP). DAP  didasarkan atas pengetahuan 
perkembangan anak umum dalam suatu rentang usia (dimensi usia) dan juga 
keunikan anak (perbedaan individual anak). DAP  berisi acuan atau prinsip-prinsip 
umum dalam mengembangkan program pembelajaran bagi anak usia dini, dalam 
implementasinya DAP dapat dikembangkan secara beragam tergantung kebutuhan 
masing-masing lembaga PAUD.  

Pembelajaran yang berorientasi perkembangan mempunyai arti bahwa 
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pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar 
adalah dari anak itu sendiri bukan dari sisi pemikiran guru. Ini berarti bahwa guru 
anak usia dini harus memahami kebutuhan dan karakteristik perkembangan setiap 
kelompok anak maupun setiap anak secara individual. Tujuan-tujuan dan kegiatan 
belajar harus mengintegrasikan seluruh aspek perkembangan serta menyediakan 
kempatan yang tepat bagi anak agar mereka dapat mengeksplorasi lingkungannya. 

Dalam pembelajaran berorientasi perkembangan, guru harus memberikan 
dorongan kepada anak untuk dapat melalui setiap tahap perkembangannya secara 
bermakna, optimal, dan belajar dalam situasi yang menyenangkan, atraktif, serta 
relevan dengan pengalaman mereka. Pembelajaran berorientasi perkembangan lebih 
banyak memberi kesempatan kepada anak untuk belajar dengan cara-cara yang tepat, 
umpamanya melalui pengalaman riil, melakukan eksplorasi serta kegiatan-kegiatan 
lainnya yang bermakna. Rasa ingin tahu anak ditumbuhkan agar secara alamiah 
mereka belajar tentang hal-hal yang ada di lingkungan sekitarnya. Segala  sesuatu 
yang direncanakan dan dilaksanakan guru harus difokuskan kepada anak secara 
individual. Guru harus menghubungkan dan menyesuaikan kurikulum dengan 
kondisi, kebutuhan, minat serta kemampuan anak dari pada menyesuaikan anak-anak 
dengan kurikulum yang sudah dirancang oleh lembaga pendidikan. Singkatnya 
kurikulum atau program pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik 
perkembangan dan kebutuhan anak.. Pembelajaran yang berorientasi perkembangan 
berbeda dengan pembelajaran tradisional yang lebih didominasi oleh peran guru, 
misalnya guru lebih banyak memberikan tugas, petunjuk, atau permintaan dengan 
mengatakan, "Stop!", "Lihat!", atau "Dengar!, "Duduk baik-baik!", dan sebagainya. 
Permintaaan seperti itu tidak relevan dengan pembelajaran berorientasi 
perkembangan.  

Pembelajaran berorientasi perkembangan berbeda dengan pembelajaran 
tradisional yang materi, strategi dan metodenya lebih menekankan pada aspek 
perkembangan intelektual anak yang tujuan dan kegiatan belajarnya lebih diarahkan 
pada keinginan-keinginan atau harapan-harapan guru. 
 
3. Model Pengajaran Non-Directif (Non Directive Teaching Model) 
  Model pengajaran  non-directive merupakan model pembelajaran yang 
dikembangkan oleh Carl Rogers. Model pembelajaran ini menekankan pada 
pembentukan kemampuan untuk perkembangan pribadi dalam arti kesadaran diri, 
pemahaman diri, kemandiriaaan  dan konsep diri. Adapun struktur pengajaran 
meliputi langkah-langkah sebagai berikut : (1) menjabarkan keadaan yang 
membutuhkan bantuan, (2) mengeksplorasi masalah, (3) mengembangkan wawasan, 
(4) merencanakan dan membuat keputusan, (5) keterpaduan. Sistem sosial dalam 
model ini yakni (1) guru memfasilitasi,  (2) siswa memulai  diskusi, (3) dan diskusi 
menjadi masalah inti. Ganjaran (reward) dan hukuman  (punishment) tidak 
ditetapkan dalam strategi ini. Reward merupakan hal instrinsik yang meliputi 
penerimaan, empati dan pengertian dari guru. Peran dan tugas guru adalah 
menjangkau siswa, berempati, bertindak untuk membantu siswa menjabarkan 
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masalah, dan bertindak untuk mencapai solusi-solusi. Sistem pendukung dalam 
mengembangkan model  ini yaitu guru membutuhkan tempat yang tenang dan privat 
untuk mengadakan kontak empat mata, pusat sumber daya untuk berkonferensi dan 
berdiskusi mengenai kontrak-kontrak akademik. Dampak pengiring yang diharapkan 
dari penerapan model ini adalah terbangunnya harga diri, motivasi akademik dan 
sosial serta kapasitas dan prestasi belajar siswa meningkat (Joyce, Weil, Calhoun, 
2003; 2009)    

 
F. Penutup 

Penerapan berbagai model pembelajaran dalam rangka mengoptimalkan 
pencapaian kecakapan pribadi di TK merupakan sebuah upaya inovasi yang dapat 
dilaksanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing lembaga PAUD. 
Peranan guru dalam hal ini memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung 
keberhasilan setiap upaya inovasi yang akan dilakukan. Pendidik sejati adalah 
pendidik yang senantiasa berupaya menyajikan proses pembelajaran terbaik dalam 
rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal. 
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Abstrak 
Wujud perhatian pemerintah terhadap usia kritis (golden age) perkembangan 
anak melahirkan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik secara 
formal maupun nonformal. Situasi kurang menguntungkan terjadi pada program 
PAUD nonformal yang bersumber dari lemahnya interaksi pedagogis Tutor-
Siswa yang berdampak pada hasil belajar yang kurang optimal. Disinyalir hal 
tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya kajian komprehensif tentang 
internalisasi budaya lokal sebagai latar bagi pengembangan model pembelajaran 
yang seharusnya dikuasai dan diimplementasikan oleh Tutor. Makalah ini 
menkaji bagaimana hasil belajar dapat dicapai secara optimal melalui penguatan 
interaksi pedagogis Tutor-Siswa menggunakan model pembelajaran berlatar 
budaya lokal.  
 
Kata Kunci: hasil belajar, pembelajaran, budaya lokal dan interaksi pedagogis. 
 
Pendahuluan  

Sudah lama istilah “golden age” diperkenalkan pada mitologi Yunani 
untuk menggambarkan periode penting kehidupan manusia. Saat ini istilah 
tersebut dikutip tulisan-tulisan yang menekankan pada pentingnya usia awal 
kehidupan manusia dalam perkembangannya. Faktanya, masa emas ini dianggap 
sebagai salah satu periode vital perkembangan karena menurut beberapa 
penelitian para ahli disepakat bahwa otak manusia itu mengalami proses 
perkembangan dari tingkat yang paling dahsyat sampai kemudian melemah. 
Menurut catatan Dryden dan Vos (1999), seperti ditulis dalam bukunya Learning 
Revolution, para peneliti membuktikan bahwa 50% kemampuan belajar anak 
ditentukan dalam 4 tahun pertamanya, dan 30%-nya sebelum usianya mencapai 8 
tahun. Maksudnya adalah, dalam empat tahun pertama itu anak membentuk jalur-
jalur belajar utama di otaknya (koneksi dalam otak). Materi apapun yang ia 
pelajari nanti akan berdiri di atas dasar jalur-jalur itu. Ratrioso (Wijaya, 2009: 
http://cafe-rieka.com) mengemukakan bahwa “golden age” adalah merupakan 
suatu masa dimana jalur belajar anak tentang karakter, sikap, intelek, emosi, dan 
moral manusia dibentuk. Semakin bagus kualitas pengasuhannya, berarti semakin 
banyak dan bagus jalur belajar yang terbentuk di otaknya. 

http://cafe-rieka.com/�
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Sebagai individu, anak usia dini adalah suatu organisme yang merupakan 
suatu kesatuan jasmani dan rohani yang utuh dengan segala struktur dan 
perangkat biologis dan psikologisnya sehingga menjadi sosok yang unik. Sebagai 
makhluk sosio-kultural, ia perlu tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan 
sosial tempat ia hidup dan perlu diasuh dan dididik sesuai dengan nilai-nilai sosio-
kultural yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Menurut Hibana S Rahman 
(2004: 4) anak usia dini mengalami suatu proses perkembangan yang fundamental 
dalam arti bahwa pengalaman perkembangan pada masa usia dini dapat 
memberikan perkembangan yang membekas dan berjangka lama sehingga 
melandasi proses perkembangan anak selanjutnya. Ia memiliki sejumlah potensi 
baik potensi fisik-biologis, kognisi maupun sosio-ekonomi. Ia adalah individu 
yang sedang mengalami proses perkembangan sangat pesat serta merupakan 
pembelajar yang aktif dan energik. Dikatakan sebagai masa emas, karena pada 
masa ini tidak kurang dari 100 miliar sel otak siap untuk distimulasi agar 
kecerdasan seseorang dapat berkembang secara optimal di kemudian hari. 

Perhatian terhadap “golden age” ini melahirkan Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) di Indonesia dengan berdasar pada Undang-Undang No. 4 tahun 
1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak dan Disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit mencantumkan tentang 
Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (Pasal 28).  Di usianya yang masih sangat 
muda, yaitu sejak 1997/ 1998 melalui proyek Bank Dunia. Namun program ini 
cepat menyeruak ke jajaran isu pendidikan papan atas. Bahkan kini PAUD 
menjadi salah satu dari 10 program prioritas Departemen Pendidikan Nasional. 

Sayangnya, terdapat asumsu-asumsi yang mengemuka di lapangan yang 
menganggap bahwa PAUD nonformal yang dianggap  tidak layak atau ala 
kadarnya, asal jalan, dan tak punya standar. Tentu hal ini perlu mendapat 
perhatian serius. Sejalan dengan perkembangannya yang luar biasa pada 
gilirannya membutuhkan banyak guru. Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan (LPTK) belum siap. Dari ratusan ribu guru PAUD boleh jadi 90% 
lulusan SMA sederajat. Padahal, potensi anak usia dini akan berkembang optimal 
jika mendapat rangsangan secara tepat. Jika gurunya tidak memahami tentang 
seluk-beluk anak, bagaimana bisa optimal? Di lain pihak, dari 188.834 tutor 
pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal saat ini, baru sekitar 30.000 tutor 
yang mendapatkan insentif dari pemerintah pada tahun 2008. Besarnya insentif 
yang diberikan Rp. 100.000 per bulan dan hanya untuk 6 bulan. Pada 2009, 
pemerintah mengajukan insentif untuk 50.000 tutor PAUD besarnya Rp. 1,2 juta 
per tutor per tahun, malah honor sebulan ada yang hanya Rp 30.000.-. Saat ini ada 
48.132 lembaga PAUD nonformal. Dengan demikian, dapat dibayangkan sosok 
tutor yang akan mendidik para siswa PAUD dilapangan. Betapa kemampuan 
mereka untuk memberikan layanan pendidikan sangatlah minim, apalagi 
kaitannya dengan interaksi pedagogis yang terjadi antara tutor dengan para siswa 
tentu tidak akan terjadi. Sehingga dengan kondisi itu secara prediktif dapat 
diestimasi hasil belajar siswa PAUD secara keseluruhan dipastikan berada di 
bawah standar harapan yang telah ditetapkan.  
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Rumusan Masalah  
Berdasarkan kondisi yang diuraikan pada pendahuluan, perlu dilakukan 

upaya alternatif sementara menunggu kebijakan baru untuk mengatasi kekurangan 
dan mutu tutor PAUD nonformal, selain memberikan pelatihan terhadap para 
tutor dan calon tutor untuk lebih memahami tentang anak, teknik mengajar dengan 
tepat, teknik bermain, hingga bagaimana cara mengatasi jika ada persoalan yang 
muncul, juga perlu dikembangkan sebuah model pembelajaran yang mampu 
meningkatkan hasil belajar para siswa melalui penguatan interaksi pedagogis 
berlatar belakang budaya lokal. Beberapa anggapan dasar dari aspek sosio-
kultural, PAUD dapat merupakan suatu realisasi dari hak anak untuk hidup dan 
berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.  

Melalui PAUD, pewarisan nilai-nilai masyarakat dapat dilakukan sehingga 
dapat menyiapkan anak sebagai generasi penerus untuk masa depan. Bahkan 
secara ekonomik, PAUD dapat merupakan investasi bagi masa depan karena anak 
yang terdidik dan berkembang baik secara ekonomis akan menguntungkan pada 
masa yang akan datang. Selain itu, menurut Abdulhak (2003: 26) PAUD memiliki 
fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) pengembangan segenap potensi anak;               
(2) penanaman nilai-nilai dan norma-norma kehidupan; (3) pembentukan dan 
pembiasaan perilaku-perilaku yang diharapkan; (4) pengembangan pengetahuan 
dan keterampilan dasar; serta (5) pengembangan motivasi dan sikap belajar yang 
positif. Tujuan dan fungsi PAUD yang dasar pendiriannya adalah SK Mendiknas 
Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 berkaitan erat dengan visi dan misi dari 
PAUD itu sendiri. Adapun visi dari PAUD tersebut adalah “Terwujudnya anak 
usia dini yang sehat cerdas dan ceria” Sementara misinya adalah:                         
(1) Mengupayakan pemerataan pelayanan, peningkatan mutu dan efisiensi 
penyelenggaraan pendidikan dini, (2) Mengupayakan peningkatan kesadaran dan 
kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan usia dini.  

Agar tujuan dan fungsi PAUD dapat tercapai, maka ada 4 prinsip yang 
harus dipegang dalam penyelenggaraan PAUD. Pertama, holistik dan terpadu. 
PAUD dilakukan dengan terarah ke pengembangan segenap aspek pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan rohani anak serta dilakukan secara terintegrasi 
dalam suatu kesatuan program utuh dan proporsional. Kedua, berbasis keilmuan. 
Prinsip ini mengandung arti bahwa praktek pendidikan anak usia dini yang tepat 
perlu dikembangkan berdasarkan temuan-temuan mutakhir dalam bidang 
keilmuan yang relevan. Ketiga, berorientasi pada perkembangan anak. PAUD 
dilaksanakan sesuai karakteristik dan tingkat pendidikan anak sehingga proses 
pendidikannya bersifat tidak terstruktur, informal, emergen dan responsive 
terhadap perbedaan individual anak, serta melalui aktivitas langsung dalam 
suasana bermain. Keempat, berorientasi masyarakat. Mengingat anak adalah 
bagian dari masyarakat dan sekaligus menjadi generasi penerus dari masyarakat 
yang bersangkutan, maka PAUD hendaklah berlandaskan dan sekaligus turut 
mengembangkan nilai-nilai sosio-kultural yang berkembang pada masyarakat 
yang bersangkutan. Lebih lanjut, prinsip ini juga mempersyaratkan perlunya 
PAUD untuk memanfaatkan potensi lokal, baik itu berupa keragaman sosial 
budaya maupun berupa sumber-sumber daya potensial yang ada di masyarakat 
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setempat. PAUD dengan urgensinya dalam beberapa tahun terakhir, semakin 
popular. Kalangan perguruan tinggi, pelaku pendidikan dan pejabat serta 
masyarakat luas tampaknya mulai akrab dengan PAUD, sekalipun dapat 
dipastikan bahwa tingkat pengertian mereka tentang PAUD berbeda-beda.  

Berdasarkan tujuan, visi, misi dan prinsip penyelenggaraan PAUD yang 
secara eksplisit-implisit menegaskan perlunya unsur-unsur sosial kemasyarakatan 
dan dimensi budaya lokal, maka makalah ini mencoba menguraikan upaya 
meningkatkan hasil belajar siswa PAUD nonformal melalui penguatan interaksi 
pedagogis Tutor-Siswa menggunakan model pembelajaran berlatar budaya lokal.  
 
Kajian Teoretik dan Pembahasan  

Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, 
bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan peserta didik, apa tugas 
pendidik dalam mendidik anak, apa yang menjadi tujuan mendidik anak. Dalam 
bagian ini akan dibagai pengertian pedagogik, pendidikan dalam arti khusus dan 
arti luas. Pendidikan mengandung tiga aspek, yaitu mendidik, mengajar dan 
melatih, dan di bawah ini akan diuraikan perbedaan antara ketiga aspek tersebut, 
yaitu perbedaan antara mendidik, mengajar dan melatih. Menurut Knowles, 
pedagogi berasal dari istilah Yunani paid (anak) dan agogus (membimbing). 
Knowles (1970:37,38) menyatakan bahwa Pedagogy means specifically “the art 
and science of teaching children”. Dalam pemahaman Knowles, untuk membina 
peserta didik anak haruslah memperhatikan perkembangannya.  

Pedagogik merupakan kajian pendidikan. Secara etimologi berasal dari 
kata Yunani “paedos”, yang berarti anak laki-laki dan “agogos” artinya 
mengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak 
laki-laki pada jaman Yunani kuno, yang pekerjaannya mengantarkan anak 
majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan, pedagogik ialah seorang ahli, 
yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Menurut Prof. Dr. J. 
Hoogveld (Belanda) pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah 
membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya kelak ia “mampu secara 
mandiri menyelesaikan tugas hidupnya”. Jadi pedagogik adalah Ilmu Pendidikan 
Anak Langveld (1980) membedakan istilah “pedagogik” dengan istilah 
“pedagogi”. Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan, lebih menitikberatkan 
kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Menurut Drijarkara, 
pendidikan secara prinsip adalah berlangsung dalam lingkungan keluarga. 
Pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua, yaitu ayah dan ibu yang 
merupakan figur sentral dalam pendidikan. Ayah dan Ibu bertanggung jawab 
untuk membantu memanusiakan, membudayakan, dan menanamkan nilai-nilai 
terhadap anak-anaknya. Bimbingan dan bantuan ayah dan ibu tersebut akan 
berakhir apabila sang anak menjadi dewasa, menjadi manusia sempurna atau 
manusia purnawan (dewasa) 

Dari uraian diatas, pedagogik pembahasannya terbatas pada anak, jadi 
yang menjadi objek kajian pedagogik adalah pergaulan pendidikan antara orang 
dewasa dengan anak yang belum dewasa, menurut Langeveld disebut “situasi 
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pendidikan”. Jadi proses pendidikan menurut pedagogik berlangsung sejak anak 
lahir sampai anak mencapai dewasa (pengertian dewasa akan dijelaskan pada 
bagian pembahasan tujuan pendidikan). Pendidik dalam hal ini bisa orang tua 
dan/atau guru yang fungsinya sebagai pengganti orang tua, membimbing anak 
yang belum dewasa mengantarkannya untuk dapat hidup mandiri, agar anak dapat 
menjadi dirinya sendiri. Situasi pendidikan inilah yang kemudian dalam makalah 
ini disebut interaksi pedagogis. Menurut Tilaar (2002: 337), pendidik atau 
guru/tutor adalah mitra pembelajar (siswa). Hubungan guru-siswa juga tidak tepat 
bila hubungan itu menimbulkan kecemasan siswa.  

Pendidikan yang bernuansa pedagogis, salah satunya adalah pendidikan 
holistik yang beranggapan dasar bahwa setiap pribadi akan menemukan identitas, 
makna, dan tujuan hidupnya melalui hubungan dengan komunitas, dunia alamiah, 
dan nilai nilai spiritual seperti keharuan dan perdamaian/kerukunan. Yang 
bukannya dikemas di dalam sebuah kurikulum dan pengajaran akademis yang 
kaku melainkan melalui hubungan langsung dengan lingkungan [Help the person 
feel part of the wholeness of universe, and learning will naturally be enchanted 
and inviting (Montessori)]. Di sinilah pentingnya peran budaya dan kebudayaan 
dalam membangun interaksi pedagogis antara Tutor dengan Siswa.  

Kebudayaan sebenarnya memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia 
dan masyarakat. Bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan 
anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, dan kekuatan-kekuatan lainnya dalam 
masyarakat itu sendiri. Manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan material 
dan juga spiritual. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut sebagian besar 
dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Dikatakan 
sebagain besar karena kemampuan manusia terbatas dan tentu saja kemampuan 
kebudayaan yang merupakan hasil ciptaan manusia juga terbatas di dalam usaha 
untuk memenuhi segala kebutuhan itu. Hasil karya masyarakat melahirkan 
teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam 
melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. ”Teknologi pada 
hakikatnya meliputi paling sedikit tujuh unsur, yaitu  alat-alat produksi,  senjata,  
wadah,  makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan 
perumahan, dan alat-alat angkutan” (Kontjaraningrat, 1979). 

Karsa masyarakat mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang sangat 
perlu untuk mengadakan tata-tertib dalam pergaulan kemasyarakatan. Karsa 
merupakan daya upaya manusia untuk mampu melindungi diri dari kekuatan-
kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat karena kekuatan-kekuatan lain itu 
tidak selamanya baik. Untuk menghadapi kekuatan-kekuatan buruk, manusia 
terpaksa melindungi diri dengan  menciptakan kaidah-kaidah sebagai petunjuk-
petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berlaku di dalam 
pergaulan hidup. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 
seharusnya bertindak, bergaul, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan 
dengan orang lain. Apabila manusia hidup sendiri, maka tak akan ada manusia 
lain yang merasa terganggu oleh tindakan-tindakannya. Akan tetapi, setiap orang, 
bagaimana pun hidupnya, ia akan selalu menciptakan kebiasaan bagi dirinya 
sendiri. Kebiasaan merupakan suatu perilaku pribadi. Pribadi berarti bahwa 
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kebiasaan orang itu berbeda dari kebiasaan orang lain. Kebiasaan menunjuk pada 
suatu gejala bahwa seseorang di dalam tindakan-tindakannya selalu ingin 
melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan 
diakui serta dilakukan pula oleh orang-orang lain dalam masyarakat itu.  

Fungsi budaya dalam masyarakat sebernarnya adalah untuk membantu 
orang-orang dalam mengadaptasi dengan kondisi-kondisi yang diperlukan ketika 
mereka hidup di lingkungan masyarakat mereka. Bahkan cara-cara hidup pertama 
kali yang mungkin baru dikenal atau sama sekali tidak dikenal memainkan 
peranan yang penting dalam membantu individu dalam masyarakat menangani 
masalah bagaimana mereka bersikap, bertindak dan berperilaku. Budaya 
disampaikan dari mulai lingkungan yang terdekat dengan individu seperti 
keluarga, teman, lingkungan sekitar, sekolah, agama, pemerintah, dan  media.  
Tentu orang-orang yang terdekat itulah yang akan pertama kali dan terus berlanjut 
secara berulang-ulang menyampaikan hal-hal yang perlu dan baik serta tentu saja 
menyampaikan juga hal-hal tak perlu untuk dilakukan kepada individu-individu 
dalam masyarakat itu, sehingga individu-individu itu akan mengingat dan 
melakukan seperti apa yang mereka peroleh dan lakukan. Budaya lokal setempat 
yang melatarbelakangi baik siswa maupun Tutor dapat berpengaruh terhadap 
terjadinya interaksi pedagogis di antara keduanya. Demikian pula halnya terdapat 
implikasi latar belakang budaya lokal terhadap model pembelajaran yang 
seharusnya dipegang dan dilakukan oleh seorang Tutor yaitu sebagai berikut.  

Pertama, pemilihan dan penetapan strategi pembelajaran pada hakekatnya 
tidak dapat terpisah dari komponen-komponen lain dalam sistem pembelajaran. 
Untuk itu, Abdulhak (2000:43) mengungkapkan bahwa persyaratan yang pokok 
dalam pemilihan strategi adalah berupa komponen-komponen yang ada pada 
sistem pembelajaran itu sendiri, yaitu menyngkut: tujuan apa yang akan dicapai, 
bahan belajar apa yang akan dipelajari, siapa yang terlibat dalam kegiatan 
pembelajaran tersebut, berapa lama waktu yang tersedia untuk belajar, dan sarana 
belajar apa yang tersedia. Jawaban-jawaban tersebut akan melahirkan berbagai 
macam strategi yang dapat digunakan, sehingga pada akhirnya tutor akan 
memperoleh gambaran yang lengkap untuk menetapkan jenis strategi yang paling 
memungkinkan. Dalam memilih dan menetapkan strategi pembelajaran PAUD 
berbasis budaya lokal yang digunakan selama proses pembelajaran, hendaknya 
memperhatikan lima kriteria, yaitu: 1) berorientasi pada tujuan pembelajaran yang 
ingin dicapai, 2) memperhatikan materi belajar, 3) media belajar yang akan 
digunakan, 4) tingkat kemampuan dan kemudahn dalam menyerap, dan 
memahami materi belajar, dan 5) memperhatikan daya tarik media dan suasana 
pembelajaran.  

Bahan belajar yang mengangkat karakteristik budaya lokal merupakan 
kumpulan kemampuan yang perlu dipelajari siswa dalam kegiatan belajar yang 
sudah ditetapkan. Struktur bahan belajar dalam program pembelajaran terdiri atas: 
pokok bahasan dan sub pokok bahasan harus konsisten dengan tujuan 
pembelajaran yang sudah ditetapkan. Pendekatan uraian bahan belajar dapat 
dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 1) kurikulum, penyusunan bahan belajar 
disuaikan dengan kurikulum yang digunakan; 2) arah pembelajaran, 
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pengembangan bahan belajar dipengaruhi oleh arah pembelajaran karena 
berkaitan dengan dengan kondisi dan karakteristik siswa yang akan mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Arah pembelajaran terdiri dari dua pendekatan yaitu: a) 
induktif, bahan belajar disusun dari hal-hal yang mudah, sederhana, dan dekat 
dengan kondisi siswa ke arah pembahasan yang komplek, umum, dan memiliki 
cakupan yang luas. b) deduktif, bahan belajar disusun dari ha-hal yang memiliki 
cakupan luas, umum, komplek, kearah pembahasan yang mudah dan sederhana; 
3) kandungan bahan belajar, sebaiknya dalam mengurai bahan belajar untuk setiap 
pokok bahasan harus memiliki cakupan kandungan isi yang berkaitan dengan 
konsep, prinsip, prosedur, dan fakta (Abdulhak,2000:39). Kejelasan dari cakupan 
kandungan yang tercermin dari kemampuan yang terdapat dalam tujuan 
pembelajaran mempermudah dalam pengembangan bahan belajar itu sendiri.  

Tutor perlu merancang dan menetapkan berbagai media dan fasilitas yang 
memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan terjadinya kegiatan belajar. Abdulhak 
(2000:42), mengungkapkan bahwa terdapat ketentuan dalam penggunaan dan 
pemanfaatan media bukanlah didasarkan atas banyak dan ramainya media yang 
digunakan, akan tetapi harus tetap berpijak pada prinsip sistem bahwa media dan 
fasilitas itu harus benar-benar yang menunjang kepada terciptanya belajar untuk 
mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Media pembelajaran, meliputi: 
orang, bahan, dan peralatan atau kegiatan yang bisa memudahkan proses belajar 
siswa. Tutor adalah orang yang langsung bertanggungjawab dalam kegiatan 
proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, ia merupakan ujung tombak dalam 
keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. Tutor dalam memilih media untuk 
pembelajaran, perlu memperhatikan beberapa prinsip yaitu: 1) sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai, 2) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi proses 
pembelajaran siswa, 3) sesuai dengan karakteristik siswa, 4) sesuai dengan gaya 
siswa serta gaya dan kemampuan tutor, dan 5) sesuai dengan kondisi lingkungan 
atau fasilitas dan waktu yang tersedia untuk proses pembelajaran. Kedudukan 
komponen media pembelajaran merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari 
keseluruhan sistem belajar mengajar. Penggunaan media pengajaran 
memungkinkan belajar lebih bermakna dan siswa lebih menghayati keseluruhan 
proses belajar mengajar, karena dengan media, penyampaian dapat diperkuat, 
diperluas, dan ditambah.   

Secara umum bahwa penilaian perlu dilakukan  dari bebeberapa segi yaitu 
menyangkut penilaian terhadap siswa dan penilaian terhadap proses pembelajaran 
(Abdulhak, 2000:50). Penilaian terhadap siswa dimaksudkan dengan pengukuran 
terhadap perubahan kemampuan yang terdapat dalam diri siswa, baik secara 
periodik selama pembelajaran berlangsung maupun pada akhir kegiatan 
pembelajaran. Selama berlangsung disesuiakan dengan sub-sub pokok bahasan 
yang dipelajari siswa, seangkan akhir kegiatan pembelajaran berkaitan dengan 
penilaian secara keseluruhan dari program pembelajaran yang diikuti siswa. 
Untuk kepentingan tersebut, tutor perlu mengembangkan alat ukur yang berupa 
tes, atau yang bukan bersifat pengukuran yang berupa pedoman observasi, 
pedoman wawancara, angket, dan alat lain yang dapat mengungkap peroleh siswa 
dari kegiatan pembelajaran yang diikutinya.  
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Secara keseluruhan, hasil belajar siswa diharapkan meningkat secara 
prediktif karena dilatarbelakangi oleh optimalnya interaksi pedagogis Tutor-Siswa 
melalui model pembelajaran berlatar belakang budaya lokal yang telah diuraikan 
di atas. Model pembelajaran ini mensyaratkan seorang Tutor untuk memiliki 
pemahaman yang kuat dan mendalam tentang latar budaya baik dirinya, siswanya 
maupun lingkungan masyarakat di tempat tingggalnya yang diproyeksikan ke 
dalam aktivitas belajar-mengajar yang mendidik sehingga hasil belajar yang akan 
dicapai siswa dapat mengalami peningkatan secara signifikan.  
 
Kesimpulan dan Rekomendasi 

Secara deskriptif, kesimpulan makalah ini terdiri dari beberapa hal sebagai 
berikut. Pertama, hasil belajar siswa PAUD nonformal secara teoretik-empirik 
dipengaruhi oleh mutu Tutor. Tutor dengan penghargaan kesejahteraan yang 
minim diasumsikan memiliki kemampuan di bawah rata-rata, dan memiliki 
implikasi terhadap kemampuan melakukan proses interaksi dengan siswa, apalagi 
interaksi yang mendididik (pedagogis). Kedua, latar belakang budaya siswa dan 
Tutor serta lingkungan interaksi di antara keduanya memiliki pengaruh signifikan 
terhadap hasil belajar. Sehingga, pemahaman para Tutor tentang latar belakang 
budaya siswa dan lingkungannya merupakan hal pokok untuk membangun 
interaksi pedagogis dengan siswa. Ketiga, model pembelajaran yang 
dikembangkan berlatar belakang budaya lokal, memiliki kekhasan dalam beberapa 
hal, yaitu: (1) kurikulum dan bahan ajar; (2) strategi penyampaian; dan (3) model 
evaluasi pembelajaran, termasuk pula sejumlah prasyarat situasi lingkungan 
pendidikan. 

Hasil kajian makalah ini secara persuasif merekomendasikan agar para 
pemerhati PAUD mengembangkan model pembelajaran berlatar budaya lokal 
yang dikaji dan dikembangkan secara empiris supaya diperoleh model baku yang 
aplikatif demi tercapainya kualitas interaksi pedagogis yang diharapkan antara 
Tutor-Siswa sehingga hasil belajar mereka secara keseluruhan dapat meningkat 
secara signifikan.  
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MENINGKATKAN KESIAPAN BELAJAR MEMBACA ANAK USIA DINI  

MELALUI PERMAINAN 

 Drs. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd 

Abstrak 

Upaya membantu mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini dapat dilakukan melalui beragam 
kegiatan antara lain permainan, karena kegiatan tersebut berkontribusi besar terhadap perkembangan bahasa serta 
kemampuan membaca. Fungsi bermain bagi tumbuh kembang anak antara lain: mempertahankan keseimbangan 
fisik, intelegensia, sosial-emosional, bahasa dan komunikasi. Guna mengembangkan aspek keterampilan membaca, 
para pendidik dan/atau orang tua dapat melakukannya dengan menyediakan lingkungan kelas dan rumah yang kaya 
dengan berbagai permainan yang dapat menstimulasi perkembangan bahasa dan kesiapan keterampilan membaca 
anak dalam konteks yang bermakna. 

Kata kunci: Kesiapan membaca, permainan, anak usia dini.  

A.  PENDAHULUAN 

Membaca secara konseptual pada hakikatnya adalah kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna 
dari sebuah tulisan atau simbol-simbol interaksi sosial. Dikatakan kegiatan fisik, karena bagian-bagian tubuh, 
khususnya mata, yang melakukannya. Dikatakan kegiatan mental, karena bagian-bagian pikiran, khususnya persepsi 
dan ingatan terlibat di dalamnya. Dengan membaca seseorang bukan hanya mengerti tentang hal tertentu, tetapi 
lebih jauh ia juga akan berpeluang untuk melakukan eksplorasi terhadap ilmu pengetahuan. 

Secara teoritis, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kemampuan membaca pada anak, antara lain latar 
belakang bahasa, pengalaman, sikap dan minat, motivasi, kesiapan atau kematangan fisik dan mental sebelum 
belajar membaca, serta kesanggupan-kesanggupan lainnya.  Untuk membangun kebiasaan membaca pada anak-anak 
(Snow & Ninio,1986) perlu dikembangkan pemahaman membaca lewat lingkungan yang mendukung melek aksara, 
dimulai di rumah dan dilanjutkan pada program pendidikan anak usia dini.  

Pengembangan minat dan kebiasaaan membaca yang baik harus dimulai sedini mungkin pada masa anak-
anak. Dalam kaitannya dengan perkembangan anak usia dini,  bermain bisa berkontribusi positif terhadap hampir 
segenap aspek perkembangan, termasuk perkembangan kemampuan membaca. Maxim dalam Sholehudin (1999) 
meyakini bahwa bermain membantu anak dalam mengembangkan banyak aspek fundamental dari perkembangan 
fisik, intelektual, sosial  dan  emosional.  

B.  PEMBAHASAN 

1.  Hakikat Membaca  

Membaca (Rahim,2007) pada hakikatnya adalah suatu aktivitas yang melibatkan banyak hal, tidak hanya 
sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. 
Sebagai proses visual membaca merupakan proses menerjemahkan simbul tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. 
Sebagai proses berpikir, membaca mencakup aktifitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca 
kritis, dan pemahaman kreatif.  

Pengertian membaca dalam kategori sempit menurut Gray (Moenir, 2006) adalah, pengenalan bacaan atau 
lambang tertulis. Membaca menurut Heilman (Wiryodijoyo, 1989) adalah proses mendapatkan arti kata-kata tertulis.  
Membaca juga diartikan sebagai melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, dan mengeja atau melafalkan apa 
yang tertulis. Membaca merupakan kegiatan pengenalan atau pengidentifikasian bahan tertulis yang disertai dengan 
pelafalan serta adanya pemahaman terhadap isi bahan tertulis (Depdikbud, 1992). 

Dikaitkan dengan pendidikan anak usia dini (PAUD), maka pengertian membaca sebagaimana diuraikan di 
atas yang lebih sesuai dengan anak usia dini adalah pengertian membaca kategori sempit, karena pembelajaran yang 
dilakukan baru pada tahap pengenalan cara membaca, pengenalan bacaan atau lambang tulis. Ini sejalan dengan 
pendapat Bahri (2000) yang menyatakan bahwa pengertian membaca yang dikemukakan oleh para ahli bergantung 
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pada tujuan atau tingkat membaca itu sendiri. Misalnya pengertian yang sempit sesuai dengan tujuan membaca pada 
tahap awal.  

2.  Perkembangan Kemampuan Membaca Anak Usia Dini 

Menurut Essa (2003) anak usia dini secara aktif mencari tahu makna dari tulisan dalam lingkungan mereka 
dengan menggunakan beragam strategi yang mereka ciptakan. Strategi yang mereka gunakan berfokus pada 
penunjuk huruf  pertama suatu kata. Ketika anak-anak bertambah umur dan lebih berpengalaman dalam menyerap 
kemampuan membaca, mereka menggunakan strategi tambahan. Termasuk di dalamnya mencari huruf-huruf atau 
kombinasi huruf yang mereka kenali; berlatih mengeja secara spontan dan berulang serta menyalin huruf; dan 
menciptakan sistem fonologi untuk mengucapkan kata, sama dengan yang mereka gunakan dalam menciptakan 
ejaan. Secara bertahap mereka membuat aturan konvensional membaca karena mereka menjadi pembaca yang mahir 
pada tingkat-tingkat awal. 

Sementara Morrow (Esa,2003) mengemukakan bahwa anak usia dini sebagai seorang pembaca baru sudah 
mulai memperlihatkan perilaku yang berhubungan dengan baca, khususnya sebelum anak mencapai kapasitas 
membaca dengan lancar dan konvensional. Seorang anak yang tampak seolah-olah membaca, meskipun dia tidak 
bisa mengenal atau mengartikan kata, adalah contoh bagus seorang pembaca yang baru muncul. Menjadi seorang 
pembaca yang baru muncul adalah langkah penting dalam proses rumit yang panjang dalam belajar cara membaca. 

 Uraian di atas mengisyaratkan bahwa untuk mendukung perkembangan kemampuan membaca perlu 
dilakukan hal-hal seperti berikut ini : (1) mendorong minat anak-anak membaca dengan memberikan motivasi, (2) 
memberikan berbagai macam materi bacaan dan tulisan untuk dimasukkan ke dalam permainan mereka, dan (3) 
menciptakan suasana yang mendukung. 

3.  Kesiapan Membaca Anak Usia Dini  

Secara psikologis (Hurlock,1999) membaca merupakan salah satu bentuk bermain yang paling sehat. 
Membaca mendorong anak untuk berswadaya dan mengembangkan sumber yang ada dalam dirinya sehingga 
mereka dapat menikmati waktu luangnya jika tidak ada teman bermain. Pada saat anak menyukai membaca sebagai 
kesenangan, mereka tidak saja membentuk sikap yang sehat terhadap kegiatan membaca yang terbawa ke pekerjaan 
sekolah, tetapi mereka juga mendapatkan kemahiran membaca yang akan merupakan penunjang bagi kepentingan 
studi mereka. 

Berkaitan dengan kesiapan membaca, Gordon dan Brown (1985) menyarankan agar diadakan berbagai 
aktivitas seperti : (1) mengembangkan kemampuan berbicara dan mendengarkan, melalui percakapan, 
mendeskripsikan bahasa, memberikan balikan dan kegiatan mendengarkan percakapan yang berarti. (2) membantu 
anak mendengarkan phonem melalui kegiatan percakapan dalam permainan bahasa. (3) memberikan banyak 
kesempatan kepada anak untuk membuat hubungan antara bahasa lisan dengan bahasa tulis (4) memberikan 
penekanan dalam kegiatan membaca permulaan yang dilakukan oleh anak (5) mengisi lingkungan anak dengan kata-
kata tertulis, agar anak menjadi lebih mengenal arti bahasa tulis (6) menggunakan bahasa yang jelas dan terang 
dalam pengajaran membaca. 

4.  Pengertian dan Fungsi Permainan 
  Menurut  Framberg (Berky, 1995) permainan merupakan aktivitas yang bersifat simbolik, yang 
menghadirkan kembali realitas dalam bentuk pengandaian. Sementara itu Depdiknas (2006) menyebutkan lima 
pengertian bermain, yaitu: (1) sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak, (2) tidak 
memiliki tujuan ekstrinsik, motivasinya lebih bersifat intrinsik  (3) bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur 
keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak  (4)  melibatkan peran aktif keikutsertaan anak,  dan (5) memiliki 
hubungan sistematik yang khusus dengan seuatu yang bukan bermain, seperti kreativitas, pemecahan masalah, 
belajar bahasa, perkembangan sosial dan sebagainya. 
  Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permainan adalah aktivitas yang 
mengandung motivasi instrinsik, memberi kesenangan dan kepuasan bagi siapa yang terlibat, dan dipilih secara 
sukarela. Beberapa pengertian tersebut juga mengarah pada beberapa hal penting, yaitu: (1) tipe dan jumlah 
permainan yang digunakan; (2) konteks permainan; (3) partisipan yang terlibat; (4) urutan permainan; (5) ruang 
yang digunakan; (6) gaya bermain; (7) tingkat usaha yang dicurahkan dalam permainan.  
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Fungsi bermain bagi tumbuh kembang anak antara lain : (1)  mempertahankan keseimbangan fisik, 
intelegensia, sosial-emosional, bahasa dan komunikasi, (2) menghayati berbagai pengalaman yang diperoleh melalui 
kehidupan sehari-hari, (3) mengantisipasi peran yang akan dijalankan anak dimasa yang akan datang, (4) 
menyempurnakan berbagai kemampuan, melalui berbagai keterampilan fisik, intelegensia, sosial-emosional, bahasa 
dan komunikasi secara holistik, dan (5) pembentukan perilaku positif dalam hal pembiasaan (Depdiknas:2006).  
  Sementara itu menurut Abdulhak dkk. (2006), bermain memiliki fungsi untuk: (1). mempermudah 
perkembangan kognitif anak untuk meneliti lingkungan, mempelajari sesuatu, dan memecahkan masalah yang 
dihadapinya, (2) meningkatkan perkembangan sosial anak, perkembangan bahasa, disiplin, perkembangan moral, 
kreativitas, dan perkembangan fisik anak. (3) menirukan berbagai peran yang ada di dalam kehidupan nyata, (4) 
menyalurkan perasaan yang kuat, (5) meningkatkan keterampilan berhubungan dengan anak lain, dan (6) 
memperoleh kesempatan untuk keterampilan bergaul dengan teman-temannya.  
  Uraian di atas menunjukkan bahwa banyak konsep dasar yang dapat dipelajari anak melalui permainan. 
Anak usia dini dapat diperkenalkan mengenai berbagai konsep dasar tentang warna, ukuran, bentuk, arah, besaran, 
huruf, angka, dan sebagainya. Konsep dasar ini akan lebih mudah diperoleh anak melalui kegiatan bermain. 
Berbagai jenis permainan seperti  bermain aktif dan bermain pasif atau bermain fisik, bermain kreatif, bermain 
imajinatif, dan bermain manipulatif dengan berbagai alat yang digunakan dapat dimanfaatkan untuk membantu 
memperkenalkan berbagai konsep dasar tersebut di atas.  
5. Jenis-jenis dan Karakteristik Permainan

Jenis permainan yang dapat dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini seperti dikemukakan oleh 
Jefree, Mc.Conkey dan Hewson (2002) dapat digolongkan sebagai berikut: permainan eksploratif, permainan 
dinamis, permainan dengan keterampilan, permainan sosial, permainan  imajinatif, dan  permainan teka-teki. 
Keenam penggolongan tersebut pada dasarnya saling terintegrasi satu dengan lainnya, sehingga dalam penerapannya 
dimungkinkan salah satu permainan dapat mengembangkan jenis permainan yang lainnya. Keterpaduan diantara 
berbagai permainan akan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak (Yuliani, 2007). 

 Anak  

 Mengenai karakteristik permainan anak. Studi mengenai bagaimana anak bermain telah mengungkapkan 
bahwa bermain selama masa kanak-kanak mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dari permainan 
remaja dan orang dewasa, walaupun karakteristik ini mungkin sedikit bervariasi pada masing-masing anak.   

Menurut Hurlock (1999) karakteristik permainan anak sebagai berikut: (1) bermain dipengaruhi tradisi, (2) 
bermain mengikuti pola perkembangan yang dapat diramalkan, (3) ragam kegiatan permainan menurun dengan 
bertambahnya usia, (4) bermain menjadi semakin sosial dengan meningkatnya usia, (5) jumlah teman bermain 
menurun dengan bertambahnya usia,  (6) bermain semakin lebih sesuai dengan jenis kelamin, (7) permainan masa 
kanak-kanak berubah dari tidak formal menjadi formal, (8) bermain secara fisik kurang aktif dengan bertambahnya 
usia, (9) bermain dapat diramalkan dari penyesuaian anak, dan (10) terdapat variasi yang jelas dalam permainan 
anak.  

Sementara itu Yuliani (2007) mengemukakan beberapa karakteristik kegiatan bermain pada anak sebagai 
berikut : (1) muncul dalam diri anak, 2)   bebas dari aturan yang mengikat, (3) bermain adalah aktivitas nyata, (4) 
difokuskan pada proses daripada hasil, dan (5) melibatkan peran aktif dari pemainnya.   

Melihat ciri-ciri bermain di atas, pandangan sebagian orang yang menganggap bermain sebagai suatu 
kegiatan yang kurang berguna, tidak produktif, dan sekedar membuang waktu seharusnya mulai diubah karena 
bermain adalah sifat yang melekat pada kodrat anak. Jika ada anak yang tidak mau bermain, itu menunjukkan 
adanya suatu kelainan dari dalam diri anak tersebut.  

6

Permainan ini (Aswin,2004) merangsang anak mengenal nama mereka sendiri. Permainan ini juga 
merangsang kecerdasan bahasa, merangsang kinestetik anak, karena anak cenderung meniru tulisan yang ada. Anak-
anak cenderung memberikan perhatian yang besar terhadap permainan ini karena berkaitan dengan nama mereka. 

.  Permainan ”Tukar Nama”   

Alat dan bahan yang diperlukan dalam permainan ”tukar nama” antara lain kertas karton ukuran 3X12 cm 
yang bertuliskan nama panggilan anak. Sedangkan cara bermainnya adalah sebagai berikut : (1) kalungi anak 
dengan kertas yang bertuliskan namanya, biarkan mereka melihat tulisan namanya, (2) panggil satu demi satu anak-
anak tersebut ke depan, biarkan mereka melihat nama temannya, dilakukan hingga semua anak mendapat giliran, (3) 
tanyakan apakah mereka mau bertukar nama, jika mau persilahkan anak mencari pasangan dan saling bertukar 
nama, (4) panggil kembali nama anak, anak yang membawa nama temannya akan maju, (5) biarkan anak tertawa 
terpingkal-pingkal, karena merasa lucu, misalnya Sulastri yang menjadi laki-laki, karena Sulastri bertukar nama 
dengan Ali, atau Toni kok jadi gendut, karena ia bertukar nama dengan Yanti yang badannya gendut, (6) lakukan 
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hingga semua anak memperoleh giliran, dan (7) setelah selesai, persilahkan anak mengembalikan nama itu pada 
yang punya. 

Untuk pengembangan, permainan ini dapat dilanjutkan dengan mencari nama dalam kotak, sebut huruf 
depan nama, sebut huruf belakang nama, dan sebagainya. 

 

 

C. PENUTUP 

Kegiatan pengenalan pembelajaran membaca bagi anak usia dini harus dilakukan sesuai dengan minat dan 
tahap perkembangan anak. Kegiatan yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak adalah bermain.  

Aktivitas permainan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang 
menyenangkan. Setiap permainan terdapat unsur rintangan atau tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut 
berupa masalah yang harus diatasi atau diselesaikan. Bahkan dapat berupa kompetisi yang memunculkan potensi 
baru. Tantangan yang diselesaikan tersebut dapat melatih ketrampilan berbahasa anak .Disamping itu dapat melatih 
anak memiliki kemampuan motorik, kepekaan daya nalar, emosional, dan sosial.Dengan demikian anak akan 
memiliki kesiapan belajar, termasuk kesiapan belajar membaca. 
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Program Pembelajaran Berbasis Otak (Brain Based Learning) Untuk Meningkatkan Kreativitas 
Anak Usia Dini.  

 
Andi Basuki Prima Birawa *, dr, Sp.S 

 
Abstrak 

 
Dalam persaingan bebas antar bangsa di era globalisasi ini, sumber daya manusia memegang 

peran utama dalam menentukan kedudukan suatu bangsa. Pendidikan , merupakan kata kunci dalam 
membangun sumber daya manusia yang berkualitas.       Salah satu tujuan pendidikan adalah 
mempersiapkan anak didik untuk dapat mengatasi masalah yang ditemukan saat ia dewasa. Pendidik harus 
memperkirakan kemampuan apa saja yang harus dikuasai dan diperlukan dimasa depan anak,  paling tidak 
dalam 10 hingga 20 tahun kedepan. Munandar (2000), beranggapan bahwa perubahan teknologi yang cepat 
menyulitkan untuk meramalkan pengetahuan apa saja yang perlu diberikan oleh pendidik agar anak siap 
dan dapat menghadapi masalah dimasa depan. Untuk mengatasi masalah dimasa depan dibutuhkan 
kemampuan kreativitas anak.  

Shahib (2005; 18) mengidentifikasi beberapa hal yang harus dihadapi dimasa depan, yaitu 
heterogenitas karena mobilisasi manusia yang tinggi, kompleksitas dan komprehensivitas yang meningkat  
membutuhkan kemampuan memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang dan komprehensif, dunia 
tanpa sekat (borderless) karena kebebasan arus informasi dan komunikasi, inovasi untuk menghasilkan 
produk yang bersaing, dan hubungan timbal balik antar negara meningkat. 

Dalam abad ke 21, yang diwarnai oleh paham post-modernisme, kreativitas merupakan hal yang 
amat penting, bahkan Craft (2000) lebih jauh menyatakan bahwa kreativitas adalah merupakan nilai dari 
post modernisme.  Kreativitas diperlukan untuk mengantisipasi berbagai hal yang bersifat chaos, yaitu tidak 
ada satu keadaanpun pada suatu saat yang dapat diprediksi secara tepat. Tidak ada suatu aksi yang hanya 
menimbulkan  satu reaksi. Keadaan begitu cepat berubah tanpa dapat diprediksi secara akurat. Karena 
keadaan tersebut, kita membutuhkan kreativitas untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan reaksi 
yang dapat terjadi karena suatu aksi. 

Selain tuntutan Globalisasi, Munandar beranggapan bahwa kreativitas juga penting dikembangkan 
pada setiap manusia, karena dengan berkreasi orang dapat mengaktualisasikan dirinya. Aktualisasi diri ini 
merupakan puncak piramida kebutuhan diri yang disusun oleh Maslow (1968, dalam Munandar). Namun 
sayangnya, seperti ditengarai oleh Guilford (1957) yang dikutip Munandar, kreativitas merupakan suatu 
bentuk pemikiran yang kurang mendapat perhatian dalam pendidikan formal. Pendidikan , bahkan pada 
masa sekarang ini, lebih banyak menekankan pada kemampuan berpikir logis, penalaran, ingatan, 
pengetahuan. 

Terdapat beragam definisi mengenai kreatifitas, namun beberapa hal dapat dikatakan merupakan 
kata kunci untuk kreatifitas, yaitu : orisinalitas, kesesuaian (appropriateness), dan kemanfaatan produk bagi 
masyarakat. Dalam Kamus Besar  Bahasa Indonesia, kata kreatif bermakna (1) Memiliki daya cipta, 
memiliki kemampuan untuk menciptakan, dan (2) Bersifat (mengandung daya cipta; pekerjaan yang 
menghendaki kecerdasan dan imajinasi, sementara kreativitas bermakna (1) Kemampuan untuk mencipta; 
daya cipta, dan (2) Perihal berkreasi. 

Sukmadinata (2004)  menyebutkan bahwa berpikir kreatif adalah suatu kegiatan mental untuk 
meningkatkan kemurnian (originality) dan ketajaman pemahaman (insight) dalam mengembangkan sesuatu 
(generating).  Sedangkan Calvin Taylor ( dikutip oleh Munandar ) mendefinisikan kreatifitas sebagai 
kemampuan melihat dan memikirkan hal yang luar biasa, tidak lazim, memadukan informasi yang 
tampaknya tidak berhubungan dan memutuskan solusi/gagasan baru, yang menunjukkan kelancaran, 
kelenturan, dan orisinalitas dalam berpikir.  Hal yang senada dikatakan Anna Craft  (2000) bahwa 
kreativitas adalah bentuk aktifitas imajinatif yang mampu menghasilkan sesuatu yang bersifat orisinal, 
murni, asli, bermakna. 

Dari pengertian diatas terdapat beberapa hal yang memegang peranan penting pada proses kreatif 
dan kreativitas, yaitu daya cipta, kecerdasan, dan imajinasi. Kata kunci tersebut secara spesifik berkaitan 
erat dengan fungsi otak yaitu kemampuan daya cipta dan imajinasi (fungsi khusus otak kanan), sedangkan 
kecerdasan (inteligensia) merupakan fungsi otak secara umum baik otak kanan maupun kiri. 

Kreativitas dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Rhodes 
(dalam Munandar, 2004)  menyebutkan faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan kreativitas, yang 
dikenal sebagai 4P kreativitas yaitu (1) Person atau pribadi yang kreatif, (2) Process, yaitu proses kreatif, 
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(3) Press yang merupakan faktor eksternal dorongan dari lingkungan dan juga pribadi, serta (4) Product, 
yaitu kegiatan yang menghasilkan suatu produk yang kreatif. Munandar (2004) sendiri menyatakan bahwa 
dari 4 P tersebut, faktor pribadi merupakan faktor yang paling menentukan. Selanjutnya beliau 
menyebutkan ciri-ciri pribadi yang kreatif antara lain adalah sifat ingin tahu, minat luas, mandiri, percaya 
diri, berani ambil risiko, tidak takut kritik, berani berpendapat, berani berbeda, humoris.   

Pada saat ini pandangan yang menyatakan bahwa kreativitas itu adalah suatu anugrah yang hanya 
diberikan pada oang-orang tertentu sudah tidak banyak dianut. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk 
memiliki kreativitas. Sukmadinata bahkan menyatakan dengan lebih tegas bahwa kreativitas adalah hasil 
belajar dan dapat dipelajari serta dikembangkan.  

Bagaimanakah sistem atau metode pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 
kreativitas? Secara umum dikatakan bahwa pendidikan dengan pendekatan berpusat pada siswa 
(student/learner centered) yang memberikan ruang bagi pengembangan pola berpikir divergen adalah yang 
paling dapat diharapkan dapat meningkatkan reativitas anak. Pengembangan kreativitas bukan hanya 
membutuhkan suatu ruang fisik, namun juga membutuhkan ”ruang” , sehingga kreativitas seseorang dapat 
berkembang .  Syarat ”ruang” tersebut adalah membolehkan dan tidak menabukan kesalahan, 
menganjurkan eksperimen, bersifat terbuka, dan berani mengambil risiko. Kita perlu membangung ”ruang” 
yang dibutuhkan untuk membangun suasana mental dan rasa percaya diri seseorang sehingga mampu untuk 
kreatif.  

Intervensi terlalu awal dari pendidik biasanya lebih banyak mengecilkan hati daripada 
membesarkan hati anak didik. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Anna Craft (2000) bahwa memberikan 
komentar pada hasil pekerjaan anak, bahkan komentar positif sekalipun, lebih banyak berperan 
menghambat kreativitas daripada membantu berkembangnya sikap kreatif. 

Seperti banyak dikatakan para pakar, kreativitas merupakan hal yang dimiliki setiap orang. Setiap 
orang mampu menjadi kreatif. Begitupula seharusnya kemampuan kreativitas bangsa Indonesia tidak perlu 
dibawah atau harus dapat setara dengan bangsa lain. Namun mengapa sering dikatakan bahwa tingkat 
kemampuan kreativitas bangsa Indonesia tergolong rendah dibandingkan bangsa lain ? 

Tidak banyak data penelitian yang menyebutkan atau menyimpulkan bagaimana tingkat kreativitas 
bangsa Indonesia. Hal ini karena tidak banyak studi berbasis populasi yang dilakukan di Indonesia dan juga 
karena begitu banyak dan beragamnya definisi serta batasan serta cara pengukuran mengenai kreativitas. 
Dilain pihak untuk mengukur kreativitas masih terdapat beberapa pandangan yang bersifat kontroversi.  
Bagi sebagian pakar, mengukur kreativitas bagaikan sebuah paradoks, karena salah satu prinsip kreativitas 
adalah kemampuan untuk berpikir divergen yang sulit diukur dengan suatu alat ukur yang terstandarisasi.  

Walaupun hanya sedikit data mengenai bagaimana tingkat kreativitas bangsa Indonesia, namun 
beberapa fenomena dapat dikatakan menunjukkan rendahnya tingkat kreativitas manusia Indonesia, antara 
lain rendahnya penghargaan pada HAKI,  kecenderungan untuk meniru dan mengikuti produk ciptaan 
orang lain, maraknya pembajakan baik hasil karya seni maupun komersial menyebabkan Indonesia 
dikatakan sebagai suatu surga bagi kaum pembajak dengan penegakan hukum yang lemah. 

Rendahnya tingkat kreativitas ini juga ditemukan pada dunia pendidikan di setiap tingkatan. Kasus 
plagiarisme pada karya tulis bukan hanya terjadi pada tingkat sarjana S-1 namun hingga tingkat Doktoral. 
Tidak banyaknya hasil penelitian ataupun penulisan karya ilmiah, yang menyebabkan perguruan-perguruan 
tinggi di Indonesia tidak mendapat peringkat yang memadai bahkan ditingkat Asia, juga menggambarkan 
kreativitas. Dilain pihak , bangsa Indonesia masih menjadi bangsa konsumen, pengguna hasil produksi dari 
negara lain dan bukan bangsa produsen. Hal ini diperberat dengan perasaan inferior dan anggapan bahwa 
hasil karya bangsa lain terutama negara maju lebih baik dari karya sendiri (Xenophobia). Dalam bahasa 
yang senada, Nurhalim Shahib mengatakan bahwa kemampuan inovasi bangsa Indonesia masih rendah dan 
menganjurkan untuk menanamkan rasa bangga untuk berkreasi dan malu jika meniru sejak awal pendidikan 
(Shahib, 2005;81). 

Sistem pendidikan di Indonesia sendiri ternyata belum mendukung atau belum memberikan iklim 
yang baik bagi perkembangan kreativitas. Kebanyakan kurikulum  disusun berdasarkan instruksi dari atas 
dan bersifat Top-Down . selain bersifat Top-Down, metode pembelajaran banyak yang masih berpusat pada 
guru (Teacher Centered). Sistem kurikulum yang digunakan saat ini,  yang memberikan kewenangan 
kepada satuan pendidikan untuk menyusun sendiri kurikulumnya, sebenarnya memberikan ruang bagi 
berkembangnya kreativitas. Namun mengingat pada saat ini kemampuan guru dalam pemahaman 
kreativitas yang belum memadai, maka kemungkinan prinsip pembelajaran kreativitas tersebut diabaikan. 
Apalagi dengan waktu persiapan yang minim, ada kecenderungan guru untuk membuat kurikulum sesuai 
kurikulum sebelumnya atau bahkan mencontoh kurikulum dari sekolah lain yang telah siap.   
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Dilain pihak sistem evaluasi yang berupa ujian nasional sebagai tolok ukur kelulusan siswa juga 
tidak sesuai dengan sistem pendidikan bagi kreativitas. Kreativitas mensyaratkan kemampuan berpikir 
divergen yang tidak pernah secara langsung menilai apakah suatu pendapat salah atau benar, karena pada 
hakikatnya kebaruan dan orisinalitas jawabanlah yang diutamakan. Sementara sistem evaluasi dengan 
pilihan ganda memaksa siswa untuk memilih hanya salah satu jawaban yang benar. Bahkan sebagian pihak 
lebih mengutamakan untuk mencapai hasil ujian sesuai target walaupun dengan cara cara yang tidak kreatif 
seperti perjokian, pembocoran jawaban dan lainnya. 

Pendidikan di Indonesia juga belum merata dari segi kualitas dan kuantitas. Hal ini diakibatkan 
beberapa kendala, antara lain letak dan keadaan geografis Indonesia. Akibat keadaan tersebut, seperti 
dinyatakan oleh Shahib, SDM Indonesia berada pada rangking yang cukup rendah diantara negara negara 
lain bahkan ditingkat Asia Tenggara (Shahib, 2005 ; 89).  Data dari UNDP tahun 2000, yang dikutip oleh 
Shahib, juga menilai bahwa SDM Indonesia tidak kreatif dan kompetitif. (Shahib, 2005;74). Dalam suatu 
penelitian menggunakan perangkat tes TCT-DP dari Jellen dari Utah Amerika Serikat dan Urban dari 
Universitas Hannover Jerman yang dilakukan di 8 negara termasuk 50 anak SD dari Jakarta Indonesia 
(Dilakukan oleh Utami Munandar, 1985), anak Indonesia mencapai skor kreativitas paling rendah.   

Rendahnya kreativitas manusia Indonesia ini mungkin terjadi karena berbagai hal yang berkaitan 
dengan sejarah perjalanan bangsa. Akibat penjajahan oleh bangsa lain, bangsa Indonesia menjadi 
cenderung bergantung pada orang lain, bersifat pasif, inferior dan banyak menunggu perintah dari orang 
lain. Suatu ide baru atau sifat inisiatif dan terbuka dapat dianggap sebagai ancaman bagi bangsa penjajah. 
Hal ini diperkuat dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang patrialistik dan feodalistik, sehingga apapun 
yang akan dilakukan selalu juga cenderung menunggu inisiatif dari atas (Top-Down) . Keadaan ini juga 
terungkap dalam pandangan Sukmadinata yang mengidentifikasi beberapa hal yang menghambat proses 
berpikir kreatif, yaitu hambatan dalam diri siswa, pembatasan karena aturan dan tuntutan, sikap pasif, 
menerima, tidak mau bertanya, takut berbuat salah, mengabaikan intuisi, tidak ada waktu mengembangkan 
hal baru. Beberapa penelitian juga menunjang pendapat bahwa anak anak di Indonesia cenderung pasif dan 
kurang inisiatif serta kreativitas.(Tjahyo,1987, Fibriyanti,2006, 

Pada keadaan darurat keterbatasan, atau genting sangat mungkin bahkan biasanaya timbul 
kreativitas manusia untuk mengatasi masalah. Hal ini memang sesuai dengan sifat dasar kreativitas yang 
merupakan suatu sikap yang timbul akibat adanya masalah dalam kehidupan dan upaya untuk 
mengatasinya (Problem Solving). Namun tentunya dalam suasana persaingan global, sifat kreativitas yang 

Solihah, 2006, Kusmaedi, 2006)     
Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan sikap kreatif, antara lain sifat individual siswa, 

pengaruh lingkungan, orang tua, guru, masyarakat, metode pembelajaran, media pembelajaran. Banyak 
aspek yang menunjang terbentuknya sikap kreatif, belum mendapat perhatian dalam pelaksanaan 
pendidikan di Indonesia. Namun yang menarik, beberapa hasil penelitian sebaliknya menunjukkan bahwa 
tingkat kreativitas pada anak TK relatif baik. Tabrani (2000) bahkan mengatakan bahwa kreativitas 
berkembang pada kelompok manusia yang tidak memiliki batas imajinasi. Secara lebih lugas ia 
mengatakan bahwa tingkat kreativitas amat tinggi pada anak usia dini, seniman, dan orang tidak waras. 
Craft (2004) juga berpendapat bahwa proses pendidikan justru dapat ”membunuh” kreativitas, karena justru 
dengan sistem pendidikan yang penuh keteraturan inilah, perlahan tapi pasti, kemampuan kreativitas 
menurun sejalan dengan makin tingginya pendidikan. 

Terdapat kontradiksi disini bahwa ada pendapat yang mengatakan kreativitas dapat ditingkatkan 
melalui pendidikan, namun ada yang berpendapat bahwa pendidikan justru mengerdilkan kreativitas.  
Philip Gammage (dalam Craft, 2000) berpendapat bahwa pendidikan ternyata lebih tertarik dan fokus 
dalam ”membuat jawaban” dan bukan ”membuat pertanyaan” .  

Pada dasarnya setiap orang mempunyai sifat kreatif yang merupakan karunia dasar bagi manusia 
untuk menjadi Kalifah dimuka bumi ini. Rendahnya kreativitas pada diri bangsa Indonesia bukan berarti 
bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki atau kehilangan kreativitas. Dalam berbagai hal kreativitas ini tetap 
hidup. Menurut Tabrani (2000) , bangsa Timur dianggap memiliki kelebihan dalam hal kreativitas karena 
pada dasarnya kreativitas bekerja dalam ambang antara sadar – tak sadar, bahasa rupa dan banyak 
menggunakan tenaga atau energi dalam, yang merupakan keunggulan bangsa Timur. Demikian pula bangsa 
Indonesia yang tergolong bangsa Timur seharusnya memiliki keunggulan tersebut. Dapat kita lihat 
berkembangnya berbagai karya seni dan tradisi yang canggih yang merupakan suatu karya penciptaan 
berdasarkan kreativitas.  Dalam keadaan sebagai bangsa yang dijajah ileh bangsa lain, kreativitas bangsa 
Indonesia disalurkan pada proses berkesenian, karena hal ini tidak secara langsung bersentuhan dan 
memiliki akibat politis dengan masalah praktis sehari hari yang dapat langsung diamati sehingga relatif 
luput dari pengawasan dari sistem pemerintahan yang tidak memberi ruang bagi inisiatif dari bawah. 
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hanya muncul saat keadaan terpojok dan terdesak tidak akan menguntungkan suatu bangsa. Bangsa 
Indonesia diharapkan mampu mengembangkan kreativitas dalam setiap situasi. Harus ditanamkan bahwa 
suasana persaingan dan kompetisi global ini merupakan suatu ancaman yang akan berakibat serius dan 
menyebabkan bangsa Indonesia kembali terjajah dalam bentuk lain jika tidak memiliki kemampuan 
kreativitas yang menghasilkan suatu produk yang kompetitif dan inovatif. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan membahas cara untuk meningkatkan kreativitas.  Lalemi 
(1991), melakukan suatu metode pelatihan imajinasi yang terdiri dari enam sesi pada anak kelas dua dan 
enam. Dari hasil penelitiannya, didapatkan bahwa metode ini dapat meningkatkan kreativitas anak yang 
dilihat dari hasil TTCT (Torrance Test of Creativity Thinking dari Torrance, 1974). Matthew B Norton 
(2006), pada disertasinya, mengatakan bahwa dengan melakukan teknik pengajaran divergen pada 
mahasiswa,  dapat meningkatkan kreativitas yang diukur dengan TTCT.  Olatoye (2007),  dari 
penelitiannya pada 460 siswa sekolah menengah di Nigeria, mendapatkan bahwa tingkat IQ seorang anak 
berkorelasi dengan tingkat kreativitas. Pendapat lain mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa tidak ada 
korelasi langsung antara kreativitas dengan tingkat kecerdasan yang diukur melalui IQ. Iourii Gribov, pada 
disertasinya, mengatakan bahwa kemampuan kreativitas memiliki dasar Neuropsikologis yang penting dan 
berkaitan dengan asimetri fungsional hemisfer otak (Brain Hemispheric Functional Asymmetry). Hal ini 
tentunya mendukung suatu asumsi bahwa fungsi otak mempunyai peranan yang amat penting dalam 
pengembangan kreativitas. 

Pendidikan, termasuk untuk meningkatkan kreativitas, merupakan suatu kebutuhan yang harus 
dimulai sejak awal , bahkan beberapa pakar mengatakan sejak dimulainya konsepsi, yang merupakan usia 
emas (Golden Age) dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Mengabaikan perhatian 
pada pendidikan anak usia dini dapat menyebabkan ketertinggalan dalam upaya membangun sumber daya 
manusia yang berkualitas. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Nasional (2006), jumlah penduduk usia 
dini di Indonesia adalah sekitar 28 juta anak. Sementara hanya sekitar 10,5 juta anak yang mengikuti atau 
tergabung dalam satuan atau lembaga PAUD yang berjumlah 230.129 buah. Dari data tersebut diketahui 
bahwa hanya kurang lebih sepertiga anak yang mengikuti satuan atau lembaga PAUD.  Sementara sesuai 
tujuan Sisdiknas, pembinaan anak usia dini adalah membantu peningkatan pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani dan rohani anak . Diharapkan anak akan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam mengikuti 
tahapan pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia Indonesia. 

Kreativitas memang harus dikembangkan sejak usia dini, karena pada saat inilah secara naluriah, 
anak mempunyai keinginan kuat untuk selalu mencoba hal yang baru. Program pendidikan serta 
lingkungan yang tidak mendukung, akan menghambat bahkan menghentikan kemampuan kreativitas 
seorang anak. Dibutuhkan suatu upaya pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas manusia Indonesia 
yang harus dimulai sejak Usia Dini. Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan perhatian yang besar 
pada pendidikan bagi anak usia dini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional mengenai Pendidikan Anak Usia Dini pada pasal 1 ayat 14  menyatakan : “ 
Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut”.    

Pendidikan anak usia dini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan 
kemampuan anak yang merupakan bagian penting dari kerja sistem saraf terutama otak. Secara intuitif telah 
lama diketahui bahwa usia terbaik untuk belajar adalah saat awal masa kanak kanak, yang disebut 
neuroscientists sebagai windows of opportunity. Kelompok usia dini merupakan usia emas bagi 
perkembangan manusia, karena pada masa inilah terjadi suatu pengembangan, pengayaan, penguatan jalur 
interaksi antar neuron yang amat pesat dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. 

Demikian pula pada prinsipnya pembelajaran kreativitas tidak terlepas dari peranan kerja 
fisiologis otak. Kreatif adalah proses kerja otak berdasarkan hasil belajar sebelumnya. Kerja otak yang 
optimal membutuhkan “ruang” yang mendukung, antara lain adalah suasana psikologis,   Pengalaman yang 
telah didapat sebelumnya memperkaya wawasan otak dan membuka kemungkinan lebih luas terjadinya 
proses kreatif.  

Proses kreatif dapat dilatih dengan pembelajaran yang kondusif. Ide kreatif tidak dapat timbul 
begitu saja bagaikan ilham. Terdapat proses untuk munculnya ide kreatif.  
Dari studi literatur yang telah dilakukan, tidak banyak penelitian di Indonesia maupun dunia mengenai 
bagaimana suatu pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas yang dikembangkan berdasarkan kerja 
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fisiologis otak yang telah dilakukan. Hal ini juga disebabkan karena fokus penelitian dalam bidang otak 
atau neuroscience masih ditujukan pada kepentingan praktis dalam bidang kedokteran untuk keperluan 
penatalaksanaan penyakit. 

Sukmadinata, berpendapat bahwa dalam suatu proses pendidikan untuk meningkatkan kreativitas 
harus diperhatikan : individu siswa, Lingkungan, Instrumen, dan proses pembelajaran sehingga dihasilkan 
suatu keluaran (Output) yaitu Kreativitas.  Secara sederhana hal tersebut dapat dilihat dalam Diagram 
dibawah ini : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Lebih lanjut, Sukmadinata mengidentifikasi bahwa Raw Input (siswa) dapat dikategorikan 
kedalam faktor fisik (termasuk faktor genetik) dan psikis (baik karakteristik permanen maupun temporer). 

Banyak faktor yang berpengaruh dalam pembentukan sifat kreatif. Beberapa peneliti mencoba 
mengidentifikasi faktor apa saja yang berpengaruh pada kreativitas. Penelitian banyak dilakukan 
melibatkan berbagai disiplin ilmu, baik dari sudut pandang psikologis  (perilaku manusia) juga dari sudut 
pandang biologis (fisik manusia). Secara umum dikatakan bahwa faktor yang berpengaruh adalah faktor 
internal manusia dan faktor eksternal termasuk lingkungan.  Menurut Tabrani (2000) pada manusia terdapat 
suatu rangkaian proses belajar-berpikir-kreasi-imaginasi-memori, yang secara serempak merupakan kerja 
sama semua indera secara integral. Hasil proses integrasi ini adalah kreasi, suatu integrasi antara stimuli 
luar dan dalam.  
Hal serupa dapat dipertimbangkan berdasarkan pendapat Rhodes (dalam Munandar 2004) , bahwa proses 
kreativitas dapat dijelaskan seperti pada gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csikszenmihalyi (dikutip dari Sanders, 2001), mengajukan suatu pandangan mengenai sistem yang 
membentuk kreativitas, sebagai berikut :  

 

Raw Input (Siswa) 
a. Faktor Fisik : 

- Genetik 
- Inteligensia 
- Kesehatan 

 
b.  Faktor Psikis 

- Emosi 
- Mood 
- Minat 

Instrumen / Input : 
- Kebijakan 
- Guru 
- Sarana 
- Media 
 

Output : Kreativitas 
Proses :  
- Perencanaan 
- Pelaksanaan 
- Evaluasi 

Lingkungan : 
- Teman sebaya 
- Orangtua 
- Masyarakat 
- Adat istiadat 
- Sosial budaya 
- Pemerintah 

PERSON :  INTERNAL STIMULATION 

PROCESS  

PRESS : EXTERNAL STIMULATION 

PRODUCT 
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Dikaitkan dengan kemampuan kreativitas manusia Indonesia yang diduga masih rendah, 

dibutuhkan suatu upaya pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas tersebut. Saat ini secara umum 
diketahui bahwa kurikulum pada sekolah sekolah bagi anak usia dini, disadari atau tidak,  telah mengadopsi 
sebagian teori mengenai pembelajaran berbasis otak (Brain-Based Learning) antara lain bahwa setiap anak 
memiliki suatu kekhususan dan membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda. Pembelajaran 
yang memperhatikan prinsip belajar otak diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perkembangan anak 
terutama dalam hal kreativitas. Namun hingga saat ini bentuk baku program pembelajaran berbasis otak , 
khususnya di Indonesia, belum didapatkan. Bagaimanakah suatu program pembelajaran berbasis otak dapat 
dikembangkan dan dapat meningkatkan kreativitas anak yang optimal dengan melakukan suatu 
pengukuran-pengukuran terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang dipantau melalui parameter 
tumbuh-kembang anak. 
  Masih kurangnya kemampuan kreativitas di Indonesia dan pentingnya pengembangan kreativitas 
sejak usia dini mendorong penulis untuk berupaya mengembangkan suatu program pembelajaran berbasis 
otak untuk meningkatkan kreativitas pada anak usia dini. 
       Karena keterkaitan erat antara Proses Belajar dan aktifitas kerja Otak, dengan mempelajari dan 
memanfaatkan sistim  kerja otak diharapkan dapat menghasilkan suatu metode pembelajaran terbaik untuk 
meningkatkan kreativitas. 

Otak adalah organ tubuh yang unik dan merupakan produk interaksi dengan lingkungan yang 
berbeda, membangun pengalaman yang berbeda dan bervariasi sepanjang hidup, disebut “plastisitas otak “. 
Secara umum  dikenal istilah “ Gunakan atau akan kehilangan” (use it, or lose it) yang bermakna bahwa 
jalur jalur interaksi antar neuron akan selalu dibentuk bila otak dalam keadaan aktif dan sebaliknya akan 
berkurang fungsinya bila otak dalam keadaan pasif .  

Gardner mengajukan teori tentang Multiple Intelligence yaitu berbagai dimensi inteligensia 
(linguistic, logical/mathematical, spatial, musical, body/kinesthetic, interpersonal, and intrapersonal) yang 
merupakan teori yang valid mengenai intelligence dan Brain-Based Learning. Namun Gardner sendiri 
merasa frustasi karena terjadi reduksi praktisi yang tetap menggunakan cara tradisional dalam pendidikan. 

Pada saat ini di bidang ilmu kedokteran , khususnya bidang Ilmu Penyakit Saraf, terdapat 
kecenderungan untuk lebih memahami bagaimana otak bekerja dalam tataran seluler dan biokimia, hal ini 
dikenal sebagai Neuroscience termasuk bagaimana otak belajar. Apakah kita dapat memanipulasi 
pendidikan dengan memodifikasi kerja otak ? pertanyaan ini yang ingin dijawab oleh Neuroscience. 
Hingga saat ini belum didapatkan suatu program baku pembelajaran berbasis otak khususnya bagi anak 
usia dini. Penelitian-penelitian yang berkaitan antara pemahaman fungsi fisiologis otak dan proses 
pendidikan diharapkan mampu meningkatkan pencapaian hasil pendidikan itu sendiri.  

Pendidikan dan kegiatan belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat terlepas dari sistem 
kerja otak. Bahkan dapat dikatakan bahwa fungsi utama otak adalah untuk belajar. Sistem kerja otak ini 
secara luas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik dari segi fisik maupun mental dan perilaku 
atau yang kita kenal sebagai Brain, Mind and Behaviour. Hasil kerja otak bukan saja dalam bentuk fisik 
seperti gerakan, koordinasi gerak, refleks, kemampuan mengenal sensasi eksternal, pengaturan fungsi 
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miksi, defekasi, seksual, namun juga dalam bentuk non fisik yang dalam ilmu kedokteran dikenal sebagai 
Fungsi Luhur (Higher Function). Dalam fungsi luhur ini tercakup kemampuan dan keterlibatan otak dalam 
memori, emosi, analisa, orientasi ruang dan waktu, visuospatial, dan banyak  fungsi lainnya yang amat erat 
kaitannya dengan suatu proses ” Berpikir” . Pada manusia, berbeda dengan mahluk lain, proses ”Berpikir” 
ini bukan hanya dalam konteks mempertahankan hidup dan berkembangbiak, namun juga dalam 
pengembangan kebudayaan.  

Otak merupakan organ dengan berat sekitar 1500 gram (kurang lebih seperempatpuluh berat tubuh 
manusia dewasa) terdiri dari beberapa bagian utama yaitu : (1) Batang Otak, otak belakang (hind brain), 
otak tengah (midbrain) dan serebelum – bagian yang paling primitif, tersambung ke saraf tulang belakang 
(medulla spinalis), yang mengontrol gerakan, pernapasan dan denyut jantung. (2) Sistem Limbik – 
mencakup beberapa organ spesifik termasuk Hipotalamus dan Hipokampus yang berperan penting pada 
sistem memori dan emosi manusia.dan (3)Korteks serebral – Bagian yang paling membedakan otak 
manusia dengan mahluk lain. 

Otak terbagi menjadi dua belahan (hemisfer), kanan dan kiri yang terhubung melalui bagian yang 
disebut Corpus Callosum. Setiap hemisfer terbagi menjadi empat bagian (Lobus) , dengan fungsi utamanya 
yaitu Lobus Oksipital ( korteks penglihatan), Parietal (Korteks gerakan, orientasi, kalkulasi, rekognisi), 
Temporal (Korteks pengolahan suara dan bahasa, memori), Frontal (Korteks perencanaan, konseptualisasi, 
berpikir). Sistim utama pada persarafan termasuk otak dibangun oleh dua bagian yaitu massa kelabu (Grey 
Matter ) yang terutama tersusun oleh neuron yang merupakan unit pemroses utama otak dan massa putih 
(White Matter) yang tersusun oleh Dendrit dan Akson yang berfungsi sebagai penghubung antar Neuron. 

Secara Fungsional Neuron merupakan unit utama yang menghasilkan suatu pesan dalam bentuk 
kode kode yang diterjemahkan dalam suatu sistem kelistrikan otak dan menyalurkan impuls melalui 
Dendrit dan Akson untuk “diseberangkan” melalui suatu celah antar sel (Sinapsis) dengan perantaraan 
Neurotransmiter kepada Neuron lainnya. Terdapat beberapa jenis Neurotransmiter yang terkelompok 
menjadi dua bagian besar sesuai fungsinya, yaitu Neurotransmiter Pemicu (Exitation) dan Penghambat 
(Inhibition). Yang menakjubkan dan membedakan otak dengan komputer adalah karena kecanggihan 
interkoneksi antar Neuron yang sangat rumit dan membangun suatu jaringan yang amat kompleks.  

Sukmadinata (2004) berpendapat bahwa dalam proses pendidikan tidak dapat dilepaskan dua sisi 
dari satu mata uang yaitu ”Fisik dan Psikis” dari anak didik.  Menurutnya kedua aspek tersebut tidak dapat 
dipisahkan, walaupun dalam pembahasan praktis, sering dilakukan secara terpisah.. Proses kreativitas 
selama ini amat kental warna psikologinya, karena dianggap bahwa proses kreativitas ini adalah suatu 
proses mental. Namun sebagaimana dibuktikan oleh banyak penelitian, terutama dalam bidang 
Neurofisiologi, proses mental dan perilaku ini tidak terlepas dari fungsi fisiologis otak terutama melalui 
peran Neurotransmiter. Gangguan atau kelainan pada sistem kerja fisiologis otak dapat menyebabkan suatu 
gangguan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan atau hilangnya fungsi otak manusia termasuk 
dalam gangguan fungsi luhur dan kreativitas. Berdasarkan pemikiran inilah dapat diasumsikan bahwa 
pengembangan kreativitas dapat dimodifikasi dengan mengoptimalkan kerja fisiologis otak manusia. 
Beberapa asumsi berikut dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan pembelajaran berbasis otak 
(BBL, Brain Based Learning) untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini (1) Perkembangan dan 
pematangan fungsi otak berkembang pesat dan terjadi pada masa anak-anak terutama pada usia emas yaitu 
sejak konsepsi didalam kandungan ibu hingga usia 8 tahun, (2) Perkembangan anak sangat berhubungan 
erat dengan perkembangan kematangan fungsi otak sesuai usia anak, (3) Perkembangan dan pematangan 
fungsi otak akan mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran termasuk kreativitas pada anak usia dini, 
(4) Pembelajaran berbasis otak dapat meningkatkan dan memaksimalkan proses perkembangan dan  
kematangan fungsi otak yang pada akhirnya akan mengoptimalkan hasil belajar termasuk kemampuan 
kreativitas, (5) Stimulasi yang bervariasi dan simultan akan memperkuat dan memperkaya jalur komunikasi 
antar neuron terutama pada periode emas perkembangan otak, (6) Keseimbangan stimulasi belahan otak 
kanan dan kiri akan meningkatkan kemampuan kreativitas anak.  Clyde A Winters,  mengajukan beberapa 
hal penting mengenai prinsip dalam BBL yang terkait pendidikan, yaitu (a) BBL melaksanakan metode 
pembelajaran kognitive (Cognitive Teaching Methods). Metode ini berdasarkan pada penelitian Dr.Jerome 
Bruner dan Dr. Lev Vygotsky, bahwa siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. (b) 
Pendekatan belajar yang dilakukan adalah Konstruktivisme yang diajukan oleh Piaget. Pendekatan belajar 
ini mensyaratkan siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri saat mendapatkan kompetensi yang 
dibutuhkan di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. (c) Strategi pembelajaran yang dianut adalah belajar 
kooperatif (cooperative learning), Problem Based Learning, Project based learning, Clyde Winters juga 
menganjurkan model konstruktifistis untuk belajar dan mengajar, siswa saling terikat (engaged) dan terlibat 
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aktif dalam proses belajarnya sendiri, guru mengajar untuk pemahaman makna (meaning) dibandingkan 
hanya menghafal (rote memorization), ruang kelas dirancang tidak membahayakan namun tetap 
memberikan tantangan bagi siswa, guru mendukung siswanya dalam pengalaman belajar yang kompleks, 
dan guru memanfaatkan penelitian untuk informasi pelaksanaan pembelajaran. 

 
Dalam beberapa hal masih terdapat perdebatan mengenai kemungkinan diterapkannya BBL pada 

bidang pendidikan. Bruer (1997), yang dikutip Winters,  masih berpendapat bahwa masih terlalu dini untuk 
menerapkan neuroscience kognitif dalam bidang education. Peneliti lain mengatakan bahwa jembatan 
antara Neuroscience dan Pendidikan terlalu jauh terentang (a Bridge too far). Namun Hansan dan Monk, 
(dalam Winters) justru berpendapat bahwa terdapat hubungan yang erat antara neuroscience dan learning.  

Para pendidik yang menganjurkan pendekatan teaching berbasis otak, melandaskan proses 
pengajaran pada metode pembelajaran kognitif yang berbasiskan penemuan penemuan dalam neuroscience. 
Ide ide mereka ini diperkuat oleh temuan plastisitas otak, IQ yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, saat 
terbaik anak belajar adalah pada periode sensitif, emosi dapat mempengaruhi learning, penemuan 
penemuan pemeriksaan MRI. Mereka percaya bahwa dengan menerapkan hasil hasil penemuan 
neuroscience dapat meningkatkan hasil proses belajar.  

Para peneliti ini memusatkan perhatiannya pada pendidikan dini karena perkembangan sinapsis 
yang amat cepat pada usia dini. Mereka berharap dapat mengembangkan metode belajar, pengalaman 
belajar dan pengayaan lingkungan yang dapat menstimulasi perkembangan sinapsis. Namun sayangnya 
penelitian mengenai pendidikan berbasiskan otak jarang dilakukan, sehingga teori yang dikembangkan 
hanya berdasarkan data anekdotal. Penelitian mengenai otak lebih banyak dikembangkan untuk 
kepentingan klinis penyakit penyakit otak dan bukan untuk bidang pendidikan. 

Donald Hebb, terinspirasi dari kerja Pavlov dan Skinner, membangun suatu konsep belajar 
berdasarkan bagaimana Neuron bekerja. Neuron dikatakan belajar jika mampu mengembangkan atau 
memperkuat “pengaruh”nya terhadap Neuron lain. “Pengaruh” tersebut dapat dalam bentuk bertambahnya 
koneksi Neuron, bertambahnya cabang Dendrit, bertambahnya sistem kelistrikan pada sinaps.  

Ide bahwa otak kanan dan kiri memiliki pola yang berbeda dalam berpikir, menimbulkan implikasi 
dan menginspirasi banyak teori pendidikan. Sebagian besar penelitian yang mendukung adanya Lateralisasi 
fungsi dari otak adalah dari berbagai pengamatan klinik pada pasien pasien dengan defek atau gangguan 
sebagian Hemisfer otak. Penelitian selanjutnya mendukung bahwa kerusakan pada bagian tertentu Otak kiri 
menyebabkan gangguan bahasa pada pasiennya. Berapa penelitian, dipelopori oleh Michael Gazzaniga and 
Joseph LeDoux,  mengenai pemisahan otak kanan dan kiri dengan pemotongan Corpus Callosum pada 
pasien epilepsi dengan kejang yang tidak terkendali, menunjukkan adanya suatu fenomena yang 
menggambarkan adanya “Dua Otak yang Bekerja” pada satu orang. Hal ini kemudian segera diikuti dengan 
penelitian penelitian lain yang mendukung adanya suatu spesialisasi atau lateralisasi fungsi otak kanan dan 
kiri.

 

 Gadian (1996), dengan memanfaatkan alat MRI, menemukan bahwa keadaan patologi di otak kiri 
berhubungan dengan hilangnya fungsi kognitif verbal, sementara keadaan patologis di otak kanan 
berhubungan dengan hilangnya fungsi non verbal. Hal ini konsisten dengan pola lateralisasi fungsi otak 
orang dewasa yang telah diamati sebelumnya. 
 
Secara umum dalam tabel berikut dapat dilihat perbedaan fungsi setiap hemisfer otak : 

Hemisfer kanan Hemisfer kiri 
Spesialisasi • Mengkopi  desain  

• Membedakan bentuk  
• Memahami bentuk geometrik 
• Mengenali wajah 
• Musik 
• Pengolahan secara umum dan menyeluruh  
• Memahami bahasa kiasan (Metafora) 
• Membaca emosi  

• Keterampilan bahasa 
• Gerakan tangkas dan 

terlatih  
• Pengolahan sekuens 

waktu secara analitik  
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Berbagi  
(Shared) 

• Sensasi pada kedua sisi wajah 
• Pengenalan suara pada kedua telinga 
• Rasa Nyeri 
• Rasa Lapar 
• Rasa Posisi  

Emosi Emosi Negatif (Perasaan takut, meratap)  Emosi positif 
Neurotransmiter Kadar Norepinefrin yang tinggi Kadar Dopamin yang tinggi 
Perbandingan  
Massa Abu-abu  
dan Massa Putih 

Lebih banyak Massa Putih (Akson lebih panjang) Lebih banyak Massa Abu-abu ( 
Badang sel) 

         Dikutip dari http://www.singsurf.org/brain/rightbrain.php 

Penulis mengajukan suatu konsep mengenai program pembelajaran berbasis kerja otak (BBL) 
untuk meningkatkan kreativitas, sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam tataran praktis, proses pemelajaran berbasis otak pada anak usia dini dilaksanakan dalam konteks 
BERMAIN, seperti terlihat dalam konsep dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MMSS : Multi Modal Sensory Stimulation ,  AS : Ambi-dexter Stimulation 
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       OTAK 
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Walaupun pada dasarnya proses pembelajaran bermain ini tidak mungkin memisahkan faktor fisik 
dan psikis, penulis mengajukan suatu program pembelajaran berbasis otak  melalui stimulasi multimodal 
(MMSS) dan stimulasi Ambi-Dexter (AS),  untuk memperkaya perkembangan dan hubungan antar neuron 
dengan lebih memfokuskan pada aspek fisik dari bermain seperti dapat dijabarkan dalam diagram ini : 
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THE ROLE OF MUSIC IN BUILDING CHARACTERS 
(Peranan Musik Dalam Pembentukan Budi Pekerti) 

 
Oleh : Yeni Rachmawati 

 
Abstract 

 
Recently phenomena of moral crisis in Indonesia are noticeable to increase and to spread to all 

strata of society. According to analysts of social behavior, the phenomena are evidence showing that aspects 
of feeling, character and spirituality of society are not built well. They are characterized by ignorance to 
other, selfishness, aggressive or destructive attitudes in that society. In other words, human aspects of the 
society are increasingly rough. If the problem is rough manner, then various efforts for softening feeling, 
character and behavior of society are more and more important, because they become one of the solutions. 
Indonesian people do need various formulations of educational concepts that reintegrate aspects of 
intellectual and emotional intelligences; and variety of ideas in aspects of implementation. Music as one of 
esthetic works assumed to be able to cope with the problem. Using music, an individual will be trained to be 
conscious to harmony and softness of character and to have good taste. If we study about Old Greece, music 
considered able to provide foundation for implanting prominent characters. One of the prominent characters 
was justice. The question is, “what is the role of music in building characters?” To answer it, preliminary 
research with descriptive-analytic method with Delphi analysis technique was conducted. Based on analysis 
of results of the research gained from music experts, it was found that understanding on music role in 
building characters was so strong. This conclusion was based on analysis of history and mechanism of 
behavior generation. Music strongly influences physical and mental of individuals and character of society. 
As a whole, music in forming behavior is as basic character building or, in other words, as foundation in 
forming character, moral sense, just behavior, love and tenderness. Music and character have strong 
connection in principles of beauty, harmony, and size and proportion. Educational field, especially early 
childhood education, should pay attention to the phenomena and start to take benefit of music as a part of 
instructional programs. Because listening to, appreciating and enjoying good music can give great potential 
impacts in helping improve quality of human resources.  
 
Key word: music, character building, harmony, aesthetic,  
 

 
1. PENDAHULUAN   

 
Isu tentang pentingnya pendidikan budi pekerti di Indonesia telah  muncul  sejak tahun 1990-an. 

Masyarakat Indonesia  semakin merasakan  perlunya pendidikan budi pekerti diterapkan dalam  sistem 
persekolahan. Kebutuhan ini timbul, diantaranya disebabkan oleh  munculnya kekhawatiran berkenaan 
dengan fenomena krisis moral yang semakin mewabah di segala lapisan masyakat.   Fenomena-fenomena 
kenakalan  pelajar yang tidak dikenal pada tahun-tahun sebelumnya justru menjamur di akhir abad ke-20. 
Kasus-kasus seperti  perkelahian pelajar, narkoba, tawuran, kriminalitas atau pun seks bebas terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Para pakar pendidikan mengatakan bahwa fenomena-fenomena perilaku anti 
sosial, ketidakpedulian terhadap orang lain, mementingkan diri sendiri, sikap agresif dan destruktif yang 
tinggi  dalam suatu  masyarakat, menunjukkan tidak terbinanya aspek rasa, budi dan ruhani masyarakat 
tersebut. Dengan kata lain semakin  keras atau kasar aspek rasa kemanusiaannya.  

Penelitian yang dilakukan berkenaan dengan korelasi antara tingkat kekerasan dan  kepekaan rasa, 
telah  dilakukan oleh Achenbach bersama  Hoell pada tahun 1989 (Sumarta, 2000:181). Penelitian tersebut 
dilakukan  selama 15 tahun  (1970-1980-an) terhadap anak–anak usia  7-16 tahun di Amerika dan beberapa 
negara lain, “ hasil penelitian menunjukkan terjadinya penurunan kadar kecerdasan rasa  secara ajeg di 
seluruh dunia ditengah meningkatnya kecerdasan pikir (IQ) dan prestasi akademis. Tanda-tanda  penurunan 
itu antara lain  kian tingginya  kasus penyalahgunaan  narkotika dan obat-obat terlarang, meningkatnya 
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kasus kriminalitas dan tindak kekerasan, hingga depresi, gampang putus asa, keterkucilan, kehamilan tak 
diinginkan, dan putus sekolah”.  Lebih lanjut  Sumarta (2000) menjelaskan bahwa: “terjadinya serangkaian 
kasus-kasus tersebut titik berangkatnya  bermula dari semesta pendidikan yang gagal dalam membentuk 
manusia dewasa yang berwatak  dan merdeka mandiri. Pendidikan nasional  cenderung  menonjolkan  
pembentukan kecerdasan pikir  dan menepikan penempaan  kecerdasan rasa, kecerdasan budi, bahkan 
kecerdasan  batin. Dari sini lahir manusia-manusia  berotak pintar, manusia berprestasi secara kuantitatif 
akademik, namun tiada berkecerdasan rasa, tiada berkecerdasan budi sekaligus sangat berketergantungan, 
tidak merdeka  mandiri”.  

Pada dasarnya tujuan pendidikan adalah membina manusia untuk menjadi manusia sejati 
yang berbudi pekerti luhur, seimbang jasmani-ruhani,  pikir dan rasa atau dengan kata lain 
memanusiakan manusia”.Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar 
Dewantara (Sardi, 1985)  dan telah termuat dalam undang-undang sistem pendidikan  Nasional  
pasal 4 UU. Nomor 2 Tahun 1989.Upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut, 
sebenarnya memuat implikasi yang menyeluruh dalam membina aspek kemanusiaan. Insan 
pendidikan tidak hanya bertugas dan dituntut untuk  piawai dalam  mengembangkan aspek kognisi 
dan jasmaninya namun juga pakar dalam mengemban amanah dan mengasah aspek rasa. Suatu  
rumusan konsep  pendidikan yang mengintegrasikan  kembali  aspek kecerdasan pikiran dan rasa  
mencuat kembali, dan sangat memerlukan beragam pemikiran dalam segi implementasinya. 
Persoalan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah  bagaimana peranan seni  musik dalam 
pembelajaran budi pekerti. Jika merujuk  kepada sejarah Yunani kuno, musik  telah dijadikan basic 
education bagi anak-anak. Musik dianggap mampu memberikan  landasan bagi  persemaian  
perilaku-perilaku berbudi yang utama.  Hal inilah yang ingin digali lebih mendalam melalui 
penelitian ini.  
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Adapun proses pengumpulan  data  
dilakukan   dengan menggunakan teknik  delphi.  Adapun  yang dimaksud dengan teknik delphi adalah ; “ 
Suatu teknik membuat keputusan  yang dibuat oleh  suatu kelompok, dimana  anggotanya terdiri dari para 
pakar  atas masalah  yang akan diputuskan Suryadi (tt)” . Dalam sumber lain dijelaskan oleh Fisher (2002) 
bahwa “Delphi merupakan suatu metode yang unik  untuk mengembangkan  sebuah ramalan pada saat  
tidak  ada data  faktual”.  Teknik  ini sangat berguna khususnya  untuk meramalkan  berbagai persoalan 
(ekonomi, teknologi, pendidikan, sosial) dan telah digunakan di berbagai  negara.   

Pemilihan teknik delphi dalam penelitian ini disebabkan karena terlalu kompleksnya variabel yang 
membentuk budi pekerti, masih terbatasnya  penelitian di bidang psikologi musik, serta  terbatasnya  waktu 
yang tersedia untuk mendapatkan bukti empiris. Selain itu metode delphi juga dipilih karena dianggap 
paling memungkinkan untuk meramalkan  pengaruh musik dalam pembentukan budi pekerti. Musik sebagai 
perlakuan yang diberikan pada saat ini, membutuhkan waktu pembuktian yang cukup panjang untuk  
melihat  pengaruhnya  terhadap pembentukan budi pekerti di masa mendatang. Dengan demikian , 
eksplorasi  wawasan  keilmuan, pengalaman atau pun insight  para pakar  jauh  lebih mungkin dilakukan, 
dibandingkan melakukan eksperimen secara langsung. Pelaksanaan teknik delphi  menggunakan  panel 
yang terdiri dari para pakar  yang diseleksi  berdasarkan bidang keahlian yang diakui. Adapun  formasi 
anggota tim pakar dalam penelitian ini terdiri dari para pakar akademis atau pun praktisi bidang musik 
nasional dan internasional. Adapun para anggota tim pakar  adalah sebagai berikut;  Soegeng Syukur  
(akademisi, Dosen musik UPI), Rita Milyartini  (akademisi, dosen musik UPI),  A.T. Mahmud  
(praktisi/musisi  nasional ), Addie M.S. (praktisi / musisi nasional “the twilite orchestra” ) dan  Dieter Mack 
(akademisi, German) 

 
3. ANALISIS  HASIL PENELITIAN 



714 
 

Setelah data diperoleh dari anggota tim pakar, tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah 
merangkum, menganalisis dan menyusun kesimpulan serta mendeskripsikannya  menjadi sebuah konsep 
yang  mengantarkan pada pemahaman sistem kerja musik dalam mempengaruhi kehidupan dan peradaban 
manusia.  Peradaban manusia  berakar pada perilaku setiap  individu dalam masyarakat tersebut, dan musik 
memiliki peran yang cukup penting dalam membentuk perilaku indivu dan masyarakatnya.  

 
3.1. HAKIKAT MUSIK 

 Berdasarkan  data yang diperoleh dari para pakar, dapat diperoleh  kesimpulan bahwa pada dasarnya 
hakikat musik berasal dari Tuhan, alam, ekspresi diri dan  kondisi sosial masyarakat. Adapun  penjelasan 
masing-masing  bagian adalah sebagai berikut ; 
 
3.1.1. Musik bersumber dari Tuhan  

Manusia dapat  menerima “ide” musikal yang murni dari Tuhan  secara tiba-tiba, ibarat “wangsit”  
yang  datang  kapan pun, dimanapun dalam kondisi apapun, sebagaimana yang dipaparkan AMS.  Jika kita 
melakukan  flash back sejarah ,  kita akan menemukan faktor Tuhan dalam musik merupakan hal yang 
penting. Pada zaman  peradaban  kuno  musik merupakan bagian kehidupan  orang suci,  para nabi, raja-raja 
dan orang-orang yang dianggap keturunan dewa. Mereka lah orang-orang  yang mulia dan berpengaruh 
karena dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Musik mereka adalah dari Tuhan dan dipersembahkan 
untuk Tuhan. Hal ini  sejalan dengan  penjelasan Prier (1991) yang menyebutkan bahwa ; “… Bangsa  
Mesir dan Yunani kuno yang memiliki peradaban tinggi menganggap bahwa  seni musik berasal dari para 
dewa dan para raja-raja keturunan dewa-dewa. Perkembangan dan  kepemimpinan musik dipegang oleh 
para imam atau pun para raja. Bangsa Yahudi  yang terkenal  sebagai bangsa yang mahir dalam seni sastra 
dan memadukannya  dengan seni musik, pada tahun-tahun  sebelum masehi  mula-mula  mereka 
memainkannya hanya dipersembahkan untuk meluhurkan Allah” . 

Karena musik berasal dari Tuhan, pada zaman sebelum masehi  para seniman  mendapat kehormatan 
tinggi dalam istana. Sebagai bukti bahwa para imamlah yang memegang urusan musik, Prier (1991) 
mengutarakan  bahwa  pada  tahun 3892 SM, yaitu  zaman pemerintahan Pharao yang pertama di Mesir 
kuno, para Imam Agung lah yang menentukan tujuh nada suci. Pada perkembangan selanjutnya ketujuh 
nada ini  dinyanyikan  oleh pria  dan wanita  di dalam kuil-kuil. Jika  kita hubungkan dengan dampaknya 
terhadap perilaku, dapatlah dipastikan bahwa kualitas musik pada awal keberadaannya jauh lebih terjaga 
dan bermoral. Hal ini terjadi karena para penanggungjawab dan pencipta nada  merupakan orang-orang 
suci. Sebutlah dalam sejarah, masyarakat mengenal  seorang raja sekaligus nabi, yaitu   raja Daud yang 
sangat pandai bernyanyi. Hingga hari ini pun di Indonesia,  masyarakat masih mengenal musik  yang 
diciptakan orang-orang suci ini, atau lebih dikenal dengan sebutan  para wali.   Di Pulau jawa  musik 
tersebut lebih dikenal dengan sebutan gending, sedangkan di tataran Sunda lebih dikenal dengan sebutan 
Pupuh.  Gending atau pupuh ini, syairnya  lebih  banyak berisi nasehat-nasehat dan panduan dalam 
menjalani  kehidupan. Selain itu musik atau lagu-lagu yang diciptakan  oleh orang-orang suci biasanya 
lebih mengakar pada akar budaya daerahnya masing-masing.  Jika kita lakukan analisis lebih jauh, kita akan 
menemukan bahwa dalam  setiap budaya  kita akan temukan karya-karya mereka. Dengan  memahami awal 
keberadaan musik yang bersumber  dari Tuhan, kita akan mengerti bahwa pada awal keberadaannya musik 
diciptakan untuk mengajak manusia untuk mengingat dan mengagungkan Tuhan, serta berbuat kebaikan. 
Musik hadir  untuk mengajak manusia mengingat keagungan Tuhan dan keterbatasan  manusia, mengajak  
kepada  kebaikan dan kebenaran. Musik-musik kuno yang masih murni kental dengan  irama  yang  
mengagungkan Tuhan, memuji segala keindahan alam dan segala ciptaan  yang merupakan manifestasi 
keberadaan Tuhan, menyeru manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan kebenaran. Dengan demikian dapat 
dipastikan, di awal keberadaannya musik sangat dekat dengan  perilaku budi pekerti dan jauh  dari perilaku-
perilaku yang dapat  meruntuhkan moral. Hal ini terjadi karena  tujuan keberadaan  musik itu sendiri yang 
diperuntukkan bagi Tuhan, dan para pemusiknya pun merupakan  individu yang memiliki spiritualitas 
tinggi  di masanya. Dengan demikian  moralitas dalam musik  senantiasa terjaga, sehingga pengaruhnya pun 
akan baik pula terhadap perilaku dan moralitas pendengarnya. 

 



715 
 

3.1.2. Musik bersumber dari  Alam Semesta 
  DM, dalam salah satu paparannya mengungkapkan bahwa  awal keberadaan musik dapat berpangkal 

pada proses  “imitasi alam”. Alam dan musik  merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini 
telah dipercayai dan diyakini  manusia sejak zaman peradaban Yunani kuno. Bangsa yunani percaya bahwa 
mereka dapat menikmati suara  musik alami menakjubkan yang terdapat alam alam semesta pada kebukitan 
dan gurun maupun gelora samudra (Prier; 1991). Alam memiliki kekayaan musik yang tidak terhingga, kita 
dapat mendengarnya melalui  suara gemericik air, semilir  angin, debur ombak, dan lain sebagainya. Lebih 
lanjut Prier (1991) menjelaskan bahwa ; “.. Lintasan bintang, perbandingan jarak antara  benda alam yang 
satu dengan yang lain, geraknya  yang menganut  tata hukum  yang ketat,  pemandangan yang anggun dari 
tata surya, munculnya rembulan, terbit dan terbenamnya  sang surya menimbulkan angan-angan  pada  
orang Yunani  tentang  keselarasannya dengan  daya kesaktian dari nada-nada  yang berbunyi nyaring  yang 
menjadi satu sebagai melodi, bahkan tari-tarian  yang begitu erat  hubungannya dengan musik, bagi mereka 
adalah jiplakan dari  gerak kedipnya  tata bintang di langit”.Lebih lanjut Khan (2002) mengutarakan bahwa 
; “…efek dari guntur, hujan dan badai, gambaran bukit dan sungai membuat musik  menjadi seni nyata”. 
Alam merupakan sumber musik yang mengilhami manusia  untuk  menciptakan tiruannya. Bahkan  
Phytagoras (dalam Prier ; 1991)  yang  merupakan  ahli musik  pertama  di Yunani, dan masyarakat modern 
lebih mengenalnya sebagai ahli matematika,  menunjukkan adanya  keselarasan antara perbedaan  nada-
nada  dan proporsi-proporsi dalam ilmu pasti. Bahkan ditemukan  bahwa   “..bintang-bintang (planet-planet) 
di langit pun berjarak  dalam proporsi  sama  seperti proporsi  nada alam  tangga nada”. Berkenaan dengan 
proses pencitraan  musik    terhadap   semesta, Austides  Quintilianus   mengutip   ucapan   pengikut 
Pythagoras yang bernama Panakmos (Prier ; 1991) sebagai berikut :”…Tugas seni musik itu tidak hanya 
terbatas pada  menyusun  bagian-bagian  dari suatu nada, tetapi juga  tugas merangkum  secara harmonis  
apa yang  diberikan  oleh alam semesta ini kepada seluruh kawasannya”. Pencitraan musik terhadap alam 
sedemikian  kuatnya,  sehingga kita dapat melihat keberadaan musik dimanapun berada.  Kehadiran musik 
di alam semesta , ibarat kehadiran napas bagi manusia. Dengan  hubungannya yang sedemikian erat ini , 
sangat mungkin  manusia tidak menyadari keberadaan musik di alam semesta. Manusia seharusnya belajar 
pada alam yang sangat  peka terhadap  hukum harmoni dan disharmoni. Ketika  alam sudah tidak harmoni 
lagi, maka ia akan menciptakan keharmonian baru. Alam senantiasa hidup dalam hukum harmoni, 
sebagaimana  layaknya musik.  Manusia juga dapat menjadikan  alam sebagai ukuran  harmoni-tidaknya  
apa yang dilakukannya. Sebagai salah satu ilustrasi, bencana alam yang terjadi merupakan salah satu  
peristiwa yang dapat disebabkan oleh  disharmoninya  suatu sistem  tatanan alam. Dengan penghayatan 
yang kuat terhadap unsur harmoni dalam musik, diharapkan seorang individu dapat merefleksikannya 
dalam berperilaku.  Seorang individu yang peka terhadap harmoni dan disharmoni, ia akan lebih luwes 
dalam berperilaku, ia dapat memperkirakan suatu sebab dan akibat dengan lebih tepat. Seorang individu  
yang peka harmoni  dapat terbantu untuk  berperilaku secara tepat dan cepat tanggap dalam mensikapi 
berbagai fenomena permasalahan  dalam kehidupannya.        
 
3.1.3. Musik bersumber dari Citra diri Individu 

Usia keberadaan musik jauh lebih tua dari usia lahirnya  bahasa.  Musik adalah bahasa pertama 
manusia. Sebagaimana paparan  Khan (2002) yang mengatakan  bahwa; “…Pada awal penciptaan manusia, 
tidak ada bahasa seperti  yang kita gunakan  sekarang ini, bentuk komunikasi yang ada hanya musik.  
Manusia  pertama kali mengekspresikan pikiran dan perasaannya  dengan suara yang tinggi  dan rendah, 
panjang dan pendek. Sementara itu tingginya  titi nada  mengekspresikan  cinta  dan kebijaksanaan. Pada 
zaman  dulu manusia menyampaikan  ketulusan, ketidaktulusan, kecenderungan,  ketidaktertarikan, 
keseganan, kesenangan atau  ketidaksenangan dengan beragam ekspresi musikalnya. Lidah yang menyentuh 
berbagai titik di mulut, terbukanya mulut,  serta tertutupnya  bibir dengan berbagai cara, menghasilkan 
berbagai bunyi-bunyian. Pengelompokkan  bunyi menjadi serangkaian kata-kata, yang dapat  
menyampaikan  makna yang berbeda dalam berbagai cara  dan ekspresi mereka. Dalam perkembangannya, 
keberadaan musik secara berangsur-angsur  menjelma menjadi sebuah bahasa, tapi bahasa tidak pernah bisa  
membebaskan  dirinya dari musik”. Jika  dilihat dari awal keberadaannya, musik dan manusia tidak dapat 
dipisahkan. Musik telah menjadi  alat komunikasi  bagi manusia  sebelum lahirnya bahasa.   Pada 
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perkembangan selanjutnya, musik menjadi sangat  kaya  dan  bervariasi. Jika kita menggali bagaimana 
manusia menciptakan musik, kita akan menemukan apa dan bagaimana musik tersebut sehingga  ia  begitu 
berpengaruh dalam kehidupan kita.Faktor pendorong lain bagi manusia untuk  menciptakan musik  adalah  
faktor internal individu itu sendiri. Manusia menciptakan musik karena didorong oleh keinginan dirinya 
sendiri untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, ide, gagasan, khayalan, imajinasi, kepercayaan, 
keyakinan, kepribadian, atau pun sekedar  kepuasan jiwa. Namun  perlu  diingat, bahwa  faktor ekspresi diri 
ini  tidak  bisa  lepas dari pengaruh latar belakang orang tersebut, seperti suku, ras, agama, budaya, serta 
suasana, persepsi, atau pun pengalamannya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh SS. Dengan  kata lain,  
lahirnya musik yang  berpangkal dari  ekspresi individual pun tidak bisa lepas dari  pengaruh di luar dirinya. 
Faktor luar diri ini telah demikian lekatnya sehingga telah terinternalisir dan menjadi bagian 
kepribadiannya, seperti faktor lingkungan, pengalaman masa kecil, lingkungan dan kebiasaan keluarga,  
kondisi alam dan geografis,  serta kondisi sosial, ekonomi  dan politik masyarakatnya.  Mengapa    manusia      
terkesan  dengan  musik, dan mengapa ia  dapat menciptakan sebuah  musik?, menurut  Khan (2002) alasan 
pokoknya adalah bahwa ; “Pada manusia terdapat  sebuah irama abadi yang terus menerus, yang  
merupakan tanda kehidupan pada dirinya, sebuah  irama yang  dinyatakan  di dalam denyut nadi, detak 
jantung, bahkan hatinya. Pada irama inilah kesehatannya menemukan tempat  bergantung – tak hanya 
kesehatan- tapi juga suasana hati”.Setiap Jiwa  memiliki  irama, melodi, beat yang khas dan murni. Irama 
khas ini tercermin dalam fisik dan mental Individu. Sebagai salah satu bukti,  manusia memiliki beat berupa 
denyut jantung, tarikan napas atau pun  kedipan mata, gaya dan  irama dalam logat berbicara dan ayunan 
kaki dan lain sebagainya. Secara mental manusia memiliki intelegensi yang berbeda-beda itupun 
membentuk dan mempengaruhi irama kerja, cara berpikir yang terstruktur secara melodis, harmonis 
lengkap dengan  durasi, frekuensi, ibarat keras lunaknya sebuah irama musik. Demikian pula dengan emosi, 
kondisi emosi mempengaruhi aliran darah, memacu jantung dengan iramanya sendiri. Emosi marah akan 
membuat jantung berdetak lebih kencang. Saat tenang akan membuat jantung dan tubuh terasa lebih 
tenang.Selain faktor fisik dan mental individu yang sudah kaya dengan musik, faktor eksternal individu pun 
ikut mengambil bagian sehingga musik semakin kental dalam jiwa seorang manusia. Faktor eksternal 
tersebut diantaranya  faktor  keturunan, pembiasaan pola hidup keluarga, dan kondisi alam dan geografis 
tempat kelahiran atau tempat hidupnya. Faktor keturunan diyakini atau pun tidak  ikut memberikan peranan 
dalam membentuk tubuh musikal seorang individu. Orang tua khususnya  ibu  yang  menyukai musik 
tertentu dapat mempengaruhi anaknya sehingga berkecenderungan  menyukai musik yang sama. Pola 
pembiasaan kehidupan keluarga atau pun lingkungan terdekat dengan anak yang sering memperdengarkan 
musik tertentu pun akan memberikan pengaruh  dan mengkondisikan anak untuk menyukai musik yang 
sama.  Faktor yang lain yaitu faktor kondisi alam atau pun kondisi  geografis tempat individu dilahirkan, 
yang memiliki suhu dan iklim tertentu, kondisi alam,  adat istiadat,  bahasa,  jenis makanan khas, serta 
suasana lingkungan masyarakat disekitarnya, hal ini semua akan membentuk fisik dan mental seorang 
individu, dan ini berarti secara tidak langsung akan membentuk suatu irama tersendiri dalam jiwanya.  Adat 
sunda  yang cenderung  ramah, tenang,  lembut  dan kadang-kadang humoris  tercermin pula melalui musik  
karawitan sunda. Kondisi ini secara tidak langsung membentuk pencitraan musik dalam dirinya. Contoh 
lain adalah musik gamelan khas Indonesia, sebagaimana yang telah diutarakan RM sebelumnya, bahwa ; 
“musik gamelan  yang terdiri dari beberapa suara   yang dimainkan oleh beberapa instrumen, yang bekerja  
untuk membangun musik secara keseluruhan, dan dalam pelaksanaannya tidak  menggunakan  pemimpin 
khusus. Hal ini adalah cermin perilaku  sosial masyarakat Indonesia   yang lebih mengutamakan  
kepentingan bersama, dan toleransi  yang timbul  karena  kepekaan sosial”. 

Musik telah terbentuk  dan menyatu dalam diri individu menjadi suatu citra tersendiri.  Pencitraan ini 
pula yang akan membantu individu tersebut  memiliki karakter tertentu dan memilih satu jenis musik yang 
sesuai dengan  kepribadiannya. Seorang individu  akan memilih  lagu dangdut, karena dalam lagu itu ada 
warna dirinya. Begitupula tatkala ia memilih lagu klasik, pop, rock dan lain sebagainya. Sesuatu yang ia 
anggap penting dalam dirinya akan tercermin melalui jenis lagu yang dipilihnya.  Pada dasarnya musik 
sudah menyatu dalam diri manusia dan menjadi variable  penentu kepribadiannya.Dengan adanya 
pencitraan musik dalam diri individu,  diperoleh gambaran berkenaan dengan karakter dasar individu serta 
latar belakang individu dalam memilih musik. Seorang individu akan memilih musik tertentu karena faktor 
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internalnya , yang diantaranya dapat ditentukan oleh pengaruh fisik, intelegensi, emosi, sosial, kepribadian, 
moral dan spiritual. Selain itu dapat juga karena dorongan eksternalnya yang lebih kuat.    Khan (2002) 
menambahkan ; “ketika dewasa, manusia  menikmati dan mengapresiasikan  musik menurut kelas 
evolusinya dan dengan lingkungan  dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Manusia  dari lingkungan  yang 
liar  menyanyikan lirik-lirik liar, dan orang kota  menyanyikan  lagu pop.  Semakin  halus  manusia, 
semakin  lembut  musik  yan  ia nikmati. Karakter pada  setiap manusia   menciptakan  sebuah tendensi 
pada musik  yang sama  atau berhubungan ; dengan kata lain orang yang  ceria suka musik  ringan, 
sementara  yang serius  memilih musik  klasik, orang pintar  senang menggunakan teknik, sementara  yang 
bersahaja  puas dengan gendangnya”.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangatlah penting bagi kita  
untuk melakukan proses internalisasi musik-musik berkualitas dalam diri seorang anak sejak berada dalam 
kandungan. Anak yang sering diperdengarkan lagu yang berkualitas, tidak akan mengalami kesulitan untuk 
menghayati dan melakukan apresiasi terhadap musik yang berkualitas lebih tinggi di usia dewasanya. 
Berbeda dengan anak yang  sudah terlanjur terbiasa mendengarkan musik keras, atau pun jenis musik yang 
dapat melemahkan jiwanya, ia akan mengalami kesulitan  mencerna musik yang lebih kompleks dan 
berkualitas lebih tinggi. Sehingga  sulit bagi si anak melakukan proses internalisasi dan menghayati rasa 
serta mencerap karakter yang lebih tinggi kualitasnya.   

 
3.1.4. Musik bersumber dari Citra Masyarakat   

Musik dapat tercipta karena didorong oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Menurut 
DM  musik adalah cermin  sebuah masyarakat. Musik dapat diilhami  oleh perilaku umum masyarakat dan 
sebaliknya  perilaku umum masyarakatpun dapat terilhami oleh musik tertentu. Perilaku umum masyarakat 
tersebut dapat berupa  permasalahan sosial masyarakat, peristiwa monumental, kebutuhan umum, pesanan 
tertentu, tuntutan masyarakat, peristiwa bersejarah, adat istiadat, kritikan atau pun  harapan masyarakat, dan 
lain sebagainya. Dengan demikian  dapat dikatakan bahwa musik yang sedang gandrung dan diminati  oleh 
sebagian  besar masyarakat,  dapat dijadikan cermin untuk melihat  profile masyarakat  tersebut, atau 
dengan kata lain ; “jika kita ingin melihat kualitas sebuah masyarakat, maka lihatlah kualitas musik yang 
beredar di  tengah  masyarakat tersebut”.   

Dengan demikian dapatlah kita pahami bahwa karakter musik tertentu  sangat dipengaruhi oleh 
karakter masyarakat tertentu pula, dan sebaliknya  karakter masyarakat pun dipengaruhi oleh musik 
tertentu.  Maka tidak lah terlalu muluk jika kita mengatakan bahwa musik dapat dijadikan salah satu alat 
untuk transformasi masyarakat atau bahkan alat untuk merusak  atau menghancurkan peradaban 
masyarakat.  

 
3.2. PENGARUH MUSIK TERHADAP MANUSIA  
 
3.2.1. Pengaruh Musik Terhadap Fisik 

Selain anggota tim pakar yang berpendapat bahwa musik dapat memberikan pengaruh terhadap fisik, 
berdasarkan studi literatur pun ditemukan bahwa  para pakar yang  lain  seperti   yang diungkapkan 
Satiadarma (2002), Merritt (2003), Khan (2002), Bosano (2001), Montello (2004) dan Djohan (2003) 
mengakui   pengaruh musik terhadap fisik. Merrit (2003 )  mengungkapkan bahwa; “ … setiap kali ia 
bertanya  kepada seseoang  tentang reaksi tubuh mereka  saat mendengar jenis musik  tertentu, mereka 
sering  menggunakan kata-kata seperti “menyenangkan”!”, “segar!”, atau “energik!”. Setelah kita sadar 
bahwa musik  mengubah fungsi-fungsi fisik di tubuh kita, barulah kita memperhatikan  perubahan  detak 
nadi, kekuatan otot, dan sirkulasi  tubuh yang dipicu  oleh musik. Ritme – yang merupakan  elemen 
terpenting  musik- merupakan kekuatan utama  dalam hidup kita. Ketukan nadi ibu, merupakan hal pertama  
yang kita rasakan  ketika berada dalam kandungan“. Satu hal yang menjadi topik utama dalam membahas 
pengaruh musik terhadap fisik ini adalah pengaruhnya terhadap otak. AMS menyatakan bahwa pengaruh 
musik,  (khususnya musik klasik)  terhadap pertumbuhan sel otak atau pun karakter orang  yang  
menikmatinya  tidak terbantahkan.  Musik Mozart diyakini  bersifat relatif stabil, matematis, terstruktur , 
memiliki keseimbangan yang tinggi sehingga dianggap dapat membantu menstimulasi  sel-sel otak.  Untuk 
memperkuat pendapat tersebut  Parson  (Satiadarma ; 2002 )    mengatakan     bahwa ;      “melodi 
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menghasilkan  gelombang otak yang sama  dari belahan kiri maupun kanan, adapun harmoni dan ritme 
lebih terfokus pada belahan  otak kiri. Namun secara keseluruhan musik  melibatkan  hampir seluruh bagian 
otak”.Pendapat   ini     diperkuat   oleh    Critchley dan Hensen (Merrit, 2003)      dalam penelitiannya 
tentang   musik  dan otak. Mereka melaporkan bahwa ; “.. karena sifatnya  yang nonverbal, musik bisa 
menjangkau sistem limbik (bagian  praverbal otak yang primitif) yang secara langsung mempengaruhi  
reaksi emosional dan reaki fisik  manusia seperti detak jantung, tekanan  darah, dan temperatur tubuh.  
Hasil pengamatan mereka  menyebutkan bahwa  dengan mengaktifkan aliran ingatan yang tersimpan  di 
wilayah corpus callosum, musik meningkatkan integrasi  seluruh  wilayah otak”.Adapun     mekanisme     
kerja    musik  dalam mempengaruhi  metabolisme  fisik  manusia, sebagaimana  yang    diungkapkan      
Inayat     Khan     (2002),  adalah sebagai berikut ;“ musik menyentuh lima indera: penglihat, pendengar, 
pencium, perasa dan peraba, walaupun  itu muncul langsung melalui indera pendengar. Menurut Khan  
tidak betul bahwa orang mendengar bunyi  hanya melalui telinga: ia mendengarnya melalui setiap pori-pori 
tubuhnya. Bunyi meresap melalui seluruh dirinya, dan berdasar pengaruh khususnya ia  melambatkan irama 
atau mempercepat irama  sirkulasi darah ; ia membangkitkan atau menenangkan  sistem syaraf ; ia 
menggugah  seseorang  ke gairah yang lebih tinggi, atau menenangkannya  dengan membawa ketenangan 
kepadanya. “  Pengaruh musik terhadap fisik tidak diragukan lagi. Musik merupakan salah satu stimulus 
yang membuat individu meresponnya secara fisikal.  Sebagai gambaran mekanisme musik dalam 
mempengaruhi fisik dan hubungannya terhadap pembentukan perilaku adalah sebagai berikut ;  Musik 
sebagai stimulus  diterima telinga yang dilanjutkan ke otak  yang kemudian mempengaruhi kinerja tubuh. 
Di Otak sendiri ia  dapat memasuki  bagian otak kiri dan kanan sekaligus sesuai dengan  tafsiran otak 
terhadap bentuk musik yang didengarnya. Musik sebagai stimulus juga  memasuki sistem limbik yang 
mengatur emosi, dari bagian tersebut otak memerintahkan tubuh  untuk merespon musik sesuai dengan 
tafsiran otak, jika musik tersebut ditafsirkan sebagai penenang maka sirkulasi tubuh, degup jantung, 
sirkulasi napas dan peredaran darah pun menjadi tenang, kondisi fisik ini merupakan basic bagi individu 
dalam  berperilaku tenang pula. Begitu juga jika ditafsirkan menggairahkan atau  memberi semangat. 
Namun  jika otak memahaminya sebagai musik yang keras dan membangunkan pemberontakan  maka 
tubuh pun akan meresponnya dengan degup jantung yang kencang, aliran darah dan sirkulasi tubuh yang 
cepat, dan otot mengeras, kondisi fisik ini mempersiapkan individu untuk melakukan tindakan yang keras 
dan memberontak pula.     

 
3.2.2. Pengaruh Musik Terhadap Mental 

Merrit (2003) menyatakan bahwa ; “pola-pola yang ritmis dan melodius, harmoni dan nada, 
semuanya menggugah  emosi kita. Musik memang bisa mempengaruhi  emosi  tanpa bisa dianalisis  atau 
dipahami. Bahasa hati  ternyata bisa  menjangkau wilayah otak, termasuk  wilayah kiri korteks serebri  atau 
sistem limbik yang tidak bereaksi  terhadap komunikasi  intelektual murni. Musik mengikut sertakan hati  
dalam proses pembelajaran”. Seluruh anggota tim pakar setuju  bahwa musik  mempengaruhi mental 
individu. Menurut SS semua jenis musik dapat mencerdaskan, dengan syarat musik tersebut harus 
proporsional. Artinya musik tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi, latar belakang budaya, dan dapat 
dinikmati atau disukai oleh pendengarnya . Tanpa syarat proporsional, maka musik tidak dapat memberikan 
pengaruh  yang berarti bagi individu. Pendapat tersebut diperkuat oleh  Khan (2002) yang  menjelaskan 
bahwa “sebuah bunyi tertentu  mungkin digunakan  dengan benar, dalam contoh yang lain  bunyi yang 
sama  mungkin digunakan secara salah, tapi  benar atau salah  bisa dilihat  dari efek harmonis  dan tidak 
harmonis yang dihasilkan”. Persayaratan  pertama musik dapat memberikan dampak positif adalah karena 
adanya harmoni antara  musik dan si pendengar.  

AT.Mahmud (2004) mengatakan  bahwa musik dapat  membentuk  mental seseorang menjadi lembut 
atau pun kasar.  Jika anak sering mendengarkan suara atau pun intonasi yang buruk dan kasar, maka akan 
buruk atau kasar lah kepribadiannya, seperti suara yang biasa ia dengar. Berkenaan dengan pengaruhnya 
terhadap mental lebih lanjut Parson (Satiadarma,  2001), mengungkapkan  bahwa ; “Belajar musik  yang 
dilakukan  sebagai  kegiatan  sehari-hari akan meningkatkan kemampuan  koordinasi, konsentrasi, dan 
ingatan yang kesemuanya akan mengarah pada ketajaman  kemampuan visual atau pendengaran dengan 
lebih baik”. Sebagai  gambaran proses mekanisme musik dalam mempengaruhi mental, sama halnya dengan 
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pengaruh musik terhadap fisik. Musik disini berfungsi sebagai stimulus yang diterima telinga kemudian 
dilanjutkan ke otak. Di otak stimulus ini dikenali dan dipilah-pilah untuk dilanjutkan ke bagian lain  sesuai 
dengan  tafsiran otak terhadap musik tersebut. Jika musik tersebut memiliki kompleksitas tinggi maka ia 
akan merangsang otak kiri.  Sama halnya dengan stimulasi lain misalnya dengan sering berlatih 
mengerjakan soal-soal matematika yang kompleks, kemampuan logika anak pun akan semakin kuat dan 
terkembangkan, begitu pula halnya dengan stimulasi dengan musik. Pada anak usia dini yang 
perkembangan otaknya masih berada di tahap sensoris,  stimulasi  musik yang memiliki kompleksitas tinggi 
akan mempersiapkan  dan melatih otak untuk  terbiasa  dalam kompleksitas tinggi. Demikian pula halnya 
dengan stimulasi jenis musik lainnya apakah itu baik untuk emosi, kepribadian atau pun kognitif anak, jika 
dilakukan secara rutin dan terus menerus dapat membentuk mentalitas tertentu sebagaimana pesan yang 
tersirat dalam musik tersebut. 

 Hal lain yang memperkuat peranan musik dalam mempengaruhi  budi pekerti kaitannya dengan 
mental individu adalah kemampuannya dalam meningkatkan kesehatan mental individu. Kesehatan mental 
ini sangat berperan penting dalam mendukung terbentuknya budi pekerti. Tanpa mental yang sehat mustahil 
perilaku berbudi dapat terwujud. Dalam definisi  disebutkan  bahwa  kesehatan mental diartikan sebagai ; 
“terwujudnya  keharmonisan yang  sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta  mempunyai  
kesanggupan  untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi, dan merasakan  secara positif 
kebahagiaan dan kemampuan dirinya”  (Daradjat,1994). Beberapa contoh perilaku terganggunya kesehatan 
mental diantaranya adalah perilaku anti sosial, cemas tanpa diketahui sebabnya, malas, tidak ada kegairahan 
untuk bekerja, rasa badan lesu, iri hati, rasa sedih, rendah diri dan hilang kepercayaan diri, pemarah, mudah 
putus asa (frustrasi), histeria, double personality, dan sebagainya.  Dalam beberapa penelitian  telah 
disebutkan bahwa musik  dapat  mengurangi resiko stress, kecemasan, kesedihan dan meningkatkan gairah 
dan produktivitas kerja.  Jika musik dapat membantu meningkatkan kesehatan mental individu, maka secara 
tidak langsung musik telah membangun pondasi terbentuknya budi pekerti. 
 
3.2.3. Pengaruh Musik Terhadap Perilaku 

Perilaku manusia pada hakekatnya ialah proses  interaksi individu dengan lingkunganya sebagai 
manifestasi  bahwa ia makhluk hidup (Makmun; 1990).  Seluruh anggota tim pakar setuju  bahwa musik 
dapat  mempengaruhi perilaku  individu, entah perilaku baik atau pun buruk.  

Pengaruh yang baik  akan terjadi  jika musik yang baik dapat dinikmati dengan baik pula oleh 
individu. Jika  individu memiliki penolakan terhadap musik yang  dapat membantunya memiliki jiwa yang 
halus, maka dampak tersebut tidak akan terwujud. Dalam kesempatan yang sama ATM menjelaskan bahwa  
dampak perilaku buruk dapat lebih mudah terlihat dan  membutuhkan waktu yang relatif singkat, berbeda 
dengan perilaku baik. Dalam mewujudkan  perilaku yang baik membutuhkan  waktu yang cukup panjang  
serta membutuhkan perlakuan yang terus menerus secara konsisten.    

Pengaruh  musik  juga tidak terbantahkan cukup memberi andil dalam membentuk perilaku buruk.  
AT.Mahmud dan S.Syukur (2004)  memberikan  ilustrasi bahwa proses internalisasi musik, sama halnya 
dengan proses internalisasi hal-hal yang sifatnya psikologis. Jika anak terus  dibiasakan  mendengarkan 
musik keras, maka wataknya akan  menjadi keras pula. Dan jika anak terbiasa mendengar suara atau pun 
musik lembut maka wataknya pun akan menjadi halus dan lembut.  

Berkenaan dengan pengaruhnya terhadap perilaku ini, Aristoteles (Merrit, 2003) menyatakan ; ”Ritme 
dan melodi merupakan pemicu berbagai kualitas, diantaranya  kelembutan dan keberanian. Akan tetapi, 
musik yang sumbang dan hingar-bingar sering memisahkan tubuh  dan jiwa  kita serta  membuat kita  
bersikap agresif dan menentang”.  

Lebih lanjut Merrit (2003) menjelaskan bahwa  Hitler, yang  memahami pengaruh kekuatan musik 
ini,  sering menggunakan musik-musik Richard Wagner untuk memicu  perangai agresif para serdadunya. 
Lebih lanjut, Khan (2002) mengutarakan  pendapatnya  bahwa ; “ ketika dewasa, manusia menikmati dan 
mengapresiasikan musik menurut kelas  evolusinya dan  dengan lingkungan  dimana ia dilahirkan dan  
dibesarkan. Manusia  dari lingkungan yang liar menyanyikan lirik-lirik liar, dan  orang kota menyanyikan  
lagu pop. Semakin halus manusia, semakin lembut musik yang ia nikmati. Karakter pada setiap manusia 
menciptakan sebuah tendensi pada musik yang sama atau berhubungan; dengan kata lain  orang yang  ceria 
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suka musik ringan, sementara yang serius memilih musik klasik; orang pintar senang menggunakan teknik, 
sementara yang bersahaja puas dengan gendangnya”. 

Untuk memahami mekanisme pengaruh musik terhadap perilaku ini sangat terkait dengan proses 
pengaruh musik terhadap fisik dan mental yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagaimana  yang telah 
diketahui bahwa  perilaku merupakan bentuk  terakhir  dari sebuah respon  individu. Musik sebagai 
stimulus diterima syaraf receptor oleh Individu diolah dan dilanjutkan  melalui syaraf efektor  untuk 
mengerakkan otot sehinga menjadi perilaku  tertentu. Terbentuknya perilaku selalu diawali oleh perubahan-
perubahan fisik dan mental. Ketika musik memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap fisik dan mental, 
maka dapat dipastikan musik pun akan mempengaruhi perilaku seseorang. 

Untuk lebih jelasnya, mekanisme  musik dalam tubuh manusia akan dipaparkan dalam bagian khusus.   
 

3.2.4. Mekanisme Musik dalam Tubuh Manusia 
Berdasarkan data yang  telah diperoleh, hasil diskusi dan telaah literatur berkenaan dengan 

mekanisme kerja musik dalam tubuh manusia, ditemukan bahwa kekuatan pengaruh musik diperoleh 
melalui cara kerjanya yang bekerjasama dengan tubuh manusia bahkan ikut menyelaraskan dan 
menciptakan keharmonian dalam struktur tubuh manusia. Menurut Campbell (2001a) Musik  menghasilkan  
rangsangan  ritmis yang kemudian ditangkap melalui organ  pendengaran  dan diolah  di dalam sistem  saraf 
tubuh  dan kelenjar pada otak  yang selanjutnya  mereorganisasi  interpretasi  bunyi ke dalam ritme internal 
pendengarnya. Ritme internal ini mempengaruhi  metabolisme tubuh  manusia  sehingga prosesnya  
berlangsung  dengan lebih baik. Dengan  matabolisme  yang lebih baik, tubuh akan  mampu membangun 
sistem kekebalan  yang lebih baik, dan dengan sistem  kekebalan yang lebih baik  tubuh  menjadi lebih 
tangguh terhadap kemungkinan  serangan penyakit.Adapun mekanisme musik dalam tubuh manusia 
dimulai dari  musik sampai pada otak manusia melalui telinga. Berkenaan dengan prosesnya di telinga ini,  
menurut Campbell (2001b) musik berinteraksi  pada suatu tingkat organik dengan berbagai macam struktur 
saraf (neural  structure). Kenyataan menunjukkan  bahwa genap dua pertiga bulu getar (cilia) di telinga  
bagian dalam – ribuan  bulu lembut  yang tumbuh pada  suatu bidang  datar  seperti  tuts piano  -  
beresonansi  hanya pada  frekuensi-frekuensi “musikal” tinggi (3000  hingga  20.000 hertz). Penelitian telah 
menunjukkan bahwa otak bayi telah dikaruniai  dengan kemampuan penuh untuk mengenali  bangun-
bangun musik seperti  kunci nada (key),  titinada (pitch), dan  tempo.  sistem sistem yang digunakan  oleh 
otak  untuk memproses  musik entah identik atau  pada dasarnya  saling terkait  dengan sistem-sistem yang 
digunakan dalam  persepsi, daya ingat  dan  bahasa.  

Setelah di melalui  saraf  receptor yaitu telinga, musik memasuki otak. Pada saat itu syaraf otak 
langsung bekerja dan memilah-milah sesuai dengan impuls yang dikenalnya. Jika musik tersebut kompleks 
maka ia menstimulasi  otak kiri, jika ia emosional ia akan masuk sistem limbik, dan jika ia kreatif maka ia 
memasuki bilik otak kanan, demikian seterusnya stimulasi yang berasal dari musik memasuki wilayah 
masing-masing. Dari sistem otak ini maka syaraf melanjutkannya menjadi sebuah perilaku mental atau pun 
tindakan sesuai dengan perintah otak. Selain itu  manusia yang memiliki jiwa, dapat pula menangkap pesan  
yang tersirat secara khusus  dari musik yang didengarnya. Sebagaimana   yang dikemukakan Sachari (2002)  
bahwa “karya estetis yang benar-benar indah hanya muncul  dari manusia  yang memiliki keluhuran  budi 
dan  kehalusan rasa”. Apa yang keluar dari kedalaman hati  hanya dapat ditangkap oleh kedalaman hati 
pula. Hal ini diperkuat oleh Merrit (2003) yang  mengatakan bahwa  musik yang hebat  tercipta  dari hati 
sang komposer , bukan  hanya dari pikirannya. Dalam satu komposisinya, Beethoven mengatakan ,”Musik 
datang  dari hati, mudah-mudahan menemukan  jalannya menuju hati.”Berikut ini akan digambarkan 
mekanisme kerja musik dalam tubuh manusia dan bagaimana pengaruhnya terhadap individu. Perlu kami 
tekankan bahwa musik disini adalah jenis musik yang  berkualitas  baik (kriteria musik yang baik ada pada 
bagian 5.4). Sebagaimana  yang dipaparkan dalam gambar 3.3., musik sebagai stimulus diterima telinga 
sebagai receptor. Telinga melanjutkan stimulasi ke otak . Musik yang logis, sistematis, kompleks, simetris, 
teratur seperti layaknya pola-pola matematis maka akan merangsang otak kiri. Demikian pula musik yang 
diiringi syair-syair ia akan merangsang kemampuan bahasa anak .   Musik  yang  kreatif dan imajinatif  ia 
akan merangsang otak kanan dan kemampuan spatial individu. Jika musik tersebut memiliki muatan 
perasaan semangat, cinta dan  kasih saying, ketenangan atau pun  antusias ia akan diterima dan merangsang 
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system limbik di otak. Sedangkan muatan musik yang harmoni, selaras,  halus, dapat menguatakan jiwa dan 
jika  si pencipta musik  memasukkan unsure ketuhanan dalam musiknya  maka  si pendengarpun dapat  
terbantu dalam  kehidupan  spiritualitasnya. Spiritualitas pencipta musik  sangat  berpengaruh terhadap 
musik yang diciptakannya.  Dari seluruh pengaruh yang ditimbulkannya (fisik dan mental),  individu 
mengolah kembali berbagai informasi dan stimulasi yang dikenalinya ,  hingga akhirnya berbagai variable 
menyatu menjadi sebuah perilaku tertentu, termasuk di dalamnya perilaku  budi pekerti. 

 
3.3. PERANAN MUSIK DALAM PEMBENTUKAN  BUDI PEKERTI 
Berdasarkan analisis teori dan analisis data yang diperoleh dari para pakar, diperoleh beberapa 

rumusan  yang memposisikan peranan musik  dalam membentuk budi pekerti, sebagai berikut ; 
 
3.3.1. Musik Sebagai  Basic Character Building   

ATM dan SS mengungkapkan budi pekerti luhur tidak akan tumbuh dalam jiwa yang kasar. Budi 
pekerti luhur hanya akan tumbuh dalam jiwa yang lembut dan halus. Jiwa yang keras dan kasar  dapat 
menumbuhkan perilaku agresif, destruktif, dan merusak diri sendiri. Musik  memiliki  dua kutub kekuatan 
pengaruh yang cukup besar pada individu, pertama ; membuat jiwa menjadi halus, kedua ; membuat jiwa 
menjadi keras dan kasar. Hal ini sangat tergantung pada jenis musik apa yang biasa didengarkan atau 
dimainkan. Musik yang halus  dapat membuat jiwa menjadi tenang, penuh cinta kasih, keseimbangan dan 
kestabilan mental. Sementara itu musik yang keras dan hingar bingar dapat merusak jiwa, meningkatkan 
agresivitas,  dan pemicu kekerasan. Jika dihubungkan dengan proses pembentukan budi pekerti, peranan 
musik (berkualitas baik) adalah membantu proses penghalusan rasa,  dimana ia berperan sebagai basic 
character building. Namun walaupun musik memiliki peran yang penting dalam pembentukan budi pekerti, 
hal ini tidak berarti  bahwa hanya dengan musik saja maka persoalan kemerosotan budi pekerti akan 
terselesaikan.  Musik adalah langkah awal keberangkatan kita untuk membenahi kemerosotan moral. 
Setelah itu  baru strategi pendidikan  budi pekerti yang lain dapat diterapkan, seperti keteladanan, 
pembiasaan  dan pengajaran.Jika kita melakukan flashback sejarah, persoalan kemerosotan budi pekerti 
pernah terjadi dan dialami oleh bangsa  besar  seperti Romawi. Kemerosotan moral bangsa mereka 
tercermin pula dalan seni musiknya.  Prier (1991) menceritakan  bahwa ; “ Pada  tahun  364 M  kaisar 
Yulianus  menghendaki seni musik yang luhur dan bertobat, untuk menanggulangi kelemahan rohani dan 
tindak amoral yang diakibatkan  oleh  seni musik  dalam panggung maupun pada waktu pesta pora dengan 
santapan. Ia mengusahakan adanya musica-sacra (musik suci) , yang akan mengembalikan  citranya pada  
seni seperti  apa  yang telah dilakukan oleh pythagoras, Plato dan Aristoteles”.Dengan jiwa yang halus, 
maka seorang individu memiliki peluang untuk  dapat membina  hubungan  dengan Tuhan (beragama)  
dengan lebih baik, memiliki cinta kasih yang besar, dapat mengembangkan sikap yang selaras  dalam 
berhubungan sosialnya berdasarkan kepekaannya terhadap keindahan serta memiliki mental yang sehat. 
Musik memiliki muatan yang cukup kental dalam membangun pondasi budi pekerti. Kemampuan dasar ini 
merupakan  Basic character   yang dibutuhkan guna terbangunnya budi pekerti luhur. 
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Gambar  3.3.  Mekanisme Musik 
 

3.3.2. Musik sebagai Pembentuk  Perasaan Moral 
Jika melakukan analisis terhadap teori yang dikemukakan oleh Lickona (Suparno, 2002) yang 

menekankan pentingnya diperhatikan tiga unsur dalam menanamkan nilai moral supaya terbentuk, yaitu 
unsur pengertian moral, perasaan moral dan tindakan moral.  Dalam hal ini peranan musik  berada dalam 
membina perasaan moral. Perasaan moral itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan Lickona 
(Suparno,2002)  meliputi suara hati (kesadaran akan yang baik  dan tidak baik), harga diri seseorang, sikap 
empati terhadap orang lain,  perasaan mencintai kebaikan, kontrol diri dan rendah hati. Perasaan moral ini 
sangat mempengaruhi  seseorang untuk mudah atau sulit bertindak  baik atau jahat. Dengan  unsur 
keindahan, harmoni, dan keteraturan yang tersirat  dalam musik, individu  dapat belajar dan melatih 
kepekaan hati nurani dan kepekaannya terhadap kebaikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 
kebaikan sangat erat kaitannya dengan  sense keindahan.  Didalam kebaikan termuat unsur keselarasan, 
keseimbangan dan keharmonian, dimana unsur-unsur tersebut ada pula dalam musik.  Dibandingkan seni 
lain, musik adalah produk keindahan yang relatif lebih  banyak dapat dinikmati dan disukai oleh  
masyarakat, dengan variasi  usia dan status  masyarakat. Dengan  stimulasi musik yang intensif  sejak usia 
dini, diharapkan karakter musik yang baik dapat  terinternalisir  dalam karakter individu.  

 
3.4. KETERKAITAN PRINSIP MUSIK DENGAN PRINSIP BUDI PEKERTI 
 

3.4.1. Prinsip Keindahan  
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Berkenaan dengan prinsip keindahan, pada dasarnya aspek batin manusia mencintai keindahan 
sebagaimana manusia merindukan kebaikan dan kebenaran. Dalam pandangan Plato dan neo Platonis 
seperti Plotinus (1995;32), jiwa manusia selalu berupaya keras untuk memiliki dan memahami Keindahan, 
seperti halnya jiwa yang merindukan kebenaran, cinta , kebaikan, Keadilan dan sebagainya. Keindahan 
dipandang sebagai salah satu daya dan energi aktif di alam semesta. Pada perkembangannya keindahan 
merupakan dasar bagi kebaikan, begitupula dengan kebaikan, ia merupakan pondasi dari kebenaran.  Semua 
tahapan tersebut merupakan hierarkis yang harus dilalui dan terpenuhi untuk mendapatkan hasil dan 
struktur perkembangan rohani yang sehat (gambar 2.1). Pemikiran Plato tentang keindahan bahwa rasa 
indah itu  berasal dari cinta dan kasih sayang, keindahan sangat berdekatan dengan  etika  yang 
mempermasalahkan  kebaikan budi  dan perilaku (1999; 106).  Cinta melahirkan rasa keindahan dalam diri 
manusia. Jika objek keindahan itu adalah benda-benda material atau pun non material pada segala bentuk 
aspek ciptaan , maka lahirlah estetika. Namun jika objek keindahan itu jatuh pada perilaku manusia, maka 
rasa keindahan tersebut dinamakan etika. 

Musik dan budi pekerti berdiri diatas prinsip yang sama yaitu keindahan. Dalam musik keindahan 
tersebut berwujud dalam irama dan bunyi-bunyian yang menyenangkan  untuk di dengar, sementara dalam 
budi pekerti keindahan tersebut berwujud dalam bentuk perilaku yang menyenangkan bagi siapa saja yang 
melihat dan melakukannya.  
 
3.4.2. Prinsip ukuran dan  Proporsi 

Dasar filosofis dari kebaikan dan keindahan terletak pada kesesuaian ukuran dan proporsi. Menurut 
Plato (Djelantik, 1999) pengetahuan  tentang ukuran dan proporsi  merupakan syarat  utama keindahan.  
Sesuatu disebut indah jika proporsional dan sesuai dengan kadar ukurannya, jika ia kurang atau berlebih 
maka tidak dapat disebut  indah lagi.  Begitu pula halnya dengan kebaikan, perilaku yang baik adalah 
perilaku yang  proporsional,  atau dalam istilah lain dikatakan “adil”, artinya perilaku tersebut dilakukan 
secara tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Sebagaimana yang  telah kami paparkan sebelumnya bahwa 
perilaku yang dilakukan dengan  sangat  emosional (hingga melampoi batas dan tidak terkendali) atau pun 
kurang bermuatan emosi, tidak dapat dikatakan baik. Perilaku yang terlalu emosional seperti ekspresi 
kemarahan yang melampoi batas dapat membuat manusia hilang kesadarannya dan melakukan perilaku 
yang tidak bermoral, seperti menyakiti orang lain bahkan membunuh. Demikian pula halnya perilaku yang 
kurang bermuatan emosi seperti kurang apresiatif, kurang penghargaan terhadap orang lain, kurang sosial 
atau pun bersikap apatis juga tidak dapat dikatakan baik, karena dapat menyulitkan kehidupan orang lain 
dan individu itu sendiri. Perilaku yang baik dan indah adalah perilaku yang proporsional dan adil. Musik 
sangat ketat dengan hukum ukuran dan proporsi ini, jika satu nada kelebihan atau kekurangan  setengah 
pitch saja, maka yang terjadi adalah musik yang sumbang dan tidak enak di dengar. Latihan  yang terus 
menerus dan pembiasaan menghayati dan menikmati musik-musik yang berkualitas dapat melatih jiwa 
individu untuk peka terhadap segala macam nada “sumbang” dan perilaku “tidak proporsional” dalam 
hidupnya.  

 
3.4.3. Prinsip Harmoni  

Unsur Harmoni dalam musik  adalah  wajib, karena  justru  bunyi-bunyian dikatakan musik jika ia 
harmonis, sesuai dengan definisinya bahwa ; “Musik adalah harmoni dari nada-nada  yang bisa didengar”. 
Berkenaan dengan unsur harmoni, Khan (2002) menjelaskan bahwa; “ melalui topik ini (harmoni), saya  
berharap akan mengarahkan  perhatian mereka  yang mencari kebenaran, menuju hukum musik  yang 
bekerja  di seluruh alam semesta secara keseluruhan, atau dengan kata lain, hukum kehidupan, rasa  
keseimbangan, hukum keselarasan, hukum yang menjalankan keseimbangan, hukum yang tersembunyi di 
balik segala aspek    kehidupan, yang menjadikan alam raya ini sempurna…”. Hukum musik merupakan 
napas kehidupan, ia ada dalam diri manusia sebagai mikro sistem dan alam semesta sebagai makro sistem. 
Musik pada dasarnya hanyalah sebuah miniatur dari  sebuah harmoni yang  luar biasa yaitu alam semesta.  
Unsur harmoni ada dalam semua ciptaan selama ia tetap memiliki sifat alaminya.  Sebuah ciptaan dapat 
kehilangan unsur harmoninya tatkala manusia sudah ikut terlibat dalam pengaturan yang melewati batas 
kewajaran. Demikian pula  halnya  dengan  budi pekerti. Perilaku budi pekerti memiliki pangkal (akar)  
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yang sama yaitu harmoni atau keselarasan. Perilaku harmoni adalah  perilaku  yang dilakukan  secara  tepat, 
sesuai, serasi, proporsonal atau pun  seimbang dengan tatanan alam lingkungannya yang  murni dan 
alamiah.  Sebuah perbuatan akan disebut dzalim, jika perbuatan tersebut dilakukan tidak pada tempatnya.  
Sedangkan seseorang  dikatakan adil, jika ia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya.  Dalam satu 
tulisannya, Khan (2002)  mengatakan bahwa ; “kebahagiaan sejati  dari jiwa terletak pada cinta, harmoni 
dan keindahan, yang hasilnya adalah kebijaksanaan, ketenangan dan kedamaian, semakin konstan mereka, 
semakin  besar kepuasan  jiwanya”. 
 

3.5. IMPLIKASI PERANAN MUSIK  DALAM PENDIDIKAN  BUDI PEKERTI 
Pendidikan budi pekerti melalui musik bukan merupakan hal yang baru. Dalam suatu dialog yang 

berjudul “politeia” Plato (Prier; 1991) menekankan pentingnya pendidikan musik  khusus untuk kaum 
muda, dengan alasan “…irama dan harmoni meresapi jiwa manusia  secara sangat kuat . maka dengan dasar  
pendidikan musikal  yang baik  seorang  pemuda akan lebih  mudah mengerti  dengan jelas kekurangan  dan 
kekejian  yang terdapat  pada perilaku manusia”.Berdasarkan  pengetahuan yang diperoleh dari penelitian 
ini, pembelajaran budi pekerti di sekolah  dapat dilakukan dengan menghaluskan aspek ”rasanya” terlebih 
dahulu, dengan menggunakan musik sebagai mediatornya. Pendidikan budi pekerti seyogyanya tidak  
cukup dilakukan hanya dengan  pendekatan akademis, atau pun  sekedar menghapal  konsep dan 
pengetahuan. Budi pekerti adalah sebuah “aksi”, bukan nalar. Merencanakan pembelajaran budi pekerti 
dapat diawali dengan pemilihan jenis musik yang  baik, sesuai dengan  watak asli dan karakter masyarakat 
Indonesia.  Pemilihan musik pun tidak bisa dilakukan dengan melupakan  akar budaya bangsa sendiri. 
Masyarakat harus menemukan harmoni dirinya sendiri. Tanpa  pembinaan  dan penghalusan  jiwa, manusia 
Indonesia  akan tetap  kehilangan  watak aslinya  yang dulu dikenal sebagai  bangsa yang  ramah, santun,  
rela berkorban dan  saling membantu dan  bergotong royong  dalam menyelesaikan  sebuah 
persoalan.Dalam melaksanakan proses pembinaan budi pekerti,  terdapat  beberapa cara yang dapat 
dilakukan dimana masing-masing strategi memiliki keterkaitan dan saling menguatkan, dalam model ini 
musik berperan  dalam mempersiapkan pondasi. Tahapan pembentukan  busi pekerti  yang dimaksud adalah  
adalah sebagai berikut:  
1.   Mempersiapkan pondasi budi pekerti luhur 
2. Pembelajaran melalui teladan / modelling  
3. Pembelajaran melalui pembiasaan 
4. Pembinaan pengetahuan 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gambar 3.5. Tahapan Pembinaan Budi Pekerti 
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Pada tahap awal kehidupan seorang anak, para pendidik perlu mempersiapkan pondasi bagi 
pertumbuhan mentalitas budi pekerti luhur. Pondasi ini diperlukan sebagai modal awal sehingga anak dapat  
mengenal dengan mudah perilaku baik-buruk. Sebelum anak dapat mengfungsikan logikanya untuk menilai 
baik-buruk anak akan menggunakan sense dan feeling-nya. Untuk melatih perasaan anak maka sejak dini 
mereka dibiasakan anak untuk  mengenal  dan peka terhadap hal-hal yang sifatnya harmoni dan 
proporsional. Kepekaan terhadap ukuran dan proporsi itulah yang akan membekali anak dalam menilai baik 
dan buruk. Musik merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk membantu anak  melatih kepekaan 
perasaannya akan ukuran dan proporsi.  Selain mudah dilakukan, setiap anak sangat menyukai musik. 
Melalui  musik anak akan mengenal harmoni, proporsi, dan simetri. Anak juga dapat mengenal berbagai 
emosi yang dapat membangkitkan perasaan cinta kasih, keberanian, semangat serta pengabdian.  Semua ini 
merupakan kekayaan musik yang sangat diperlukan untuk membina dasar mentalitas budi pekerti anak.Pada 
tahap kedua, anak membutuhkan teladan dari lingkungannya. Pondasi yang baik dan kepekaan yang tinggi 
akan nilai-nilai dasar kebaikan belumlah cukup. Tahap awal hanya  mempersiapkan “wadah”  atau pun 
mental anak yang sifatnya masih potensial. Anak memerlukan figur dan contoh konkrit dari dorongan 
kebaikan yang sudah dimilikinya. Pembelajaran melalui teladan ini merupakan pengajaran yang sangat 
efektif dalam membantu anak mengekspresikan perilakunya. Tanpa teladan dan contoh langsung dari 
lingkungan, sulit bagi anak untuk melatih dan membiasakan perilaku-perilaku berbudi pekerti luhur.Tahap 
selanjutnya adalah belajar melalui pengetahuan. Pada tahap ini anak sudah dapat menggunakan logika 
dalam  memahami baik-buruk. Anak akan mengerti hukum sebab-akibat dari suatu tata nilai perilaku, atau 
pun memahami hukum kebaikan yang lebih tinggi ; agama dan Tuhan. Pada tahap ini pendekatan secara 
akademis baru akan berguna. Mata pelajaran agama dan budi pekerti  baru dapat dicerna  anak. 
 

3.6. IMPLIKASI PENGARUH MUSIK  DALAM  MEMBANGUN MASYARAKAT DAN 
PERADABAN 

Bukti sejarah banyak mengungkap perkembangan musik yang   bersamaan dengan perkembangan 
suatu bangsa. Demikian pula sebaliknya, musik mengalami kemunduran berbarengan dengan kemunduran 
suatu bangsa. Prier (1991) menceritakan bahwa  perkembangan musik di Mesir berhubungan erat sekali  
dengan sejarah politik negeri itu.  Dalam sejarah bangsa Yahudi, musik yang diawal perkembangannya 
dipimpin oleh seorang nabi sekaligus raja yaitu Nabi Daud dan dilanjutkan kepada anaknya raja Sulaeman, 
mengalami kemunduran setelah  para wanita bertugas sebagai penyanyi istana sekaligus  sebagai harem 
(wanita simpanan) . Dwi fungsi tugas yang  menurun drastis ini (awalnya dipimpin  orang suci dan  raja , 
kemudian dpimpin rakyat jelata yang juga  harem) membuat paduan suara  atau organisasi  seni musik  pada 
bangsa Israel  dikemudian  hari jatuh tercemar terutama di bidang susila dan seni. Keterakaitan antara 
kualitas musik dengan kualitas  masyarakat,  sangat erat.  Para pencipta musik yang menyajikan musik yang 
berkualiatas  dan dipilih masayarakat,  akan mengantarkan masyarakat pada kualitas  musik tersebut. 
Demkian pula sebaliknya  para pencipta yang melahirkan musik yang buruk,  kemudian masyarakat 
memilih dan menikmatinya, hal ini akan mengantarkan mereka pada  karakter buruk musik tersebut.  
Menurut Merrit (2003)  ; “Seorang komposer  tidak dapat  menyuntikkan  nilai atau pandangan yang bukan  
bagian dari kepribadiannya ke dalam musiknya. Kalau kita mendengarkan musik ciptaannya, tanpa kita 
sadari nilai-nilai tersebut  berpindah kepada kita. Mozart misalnya , memiliki  intuisi yang sangat kuat dan 
menyuntikkan elemen tersebut ke dalam musiknya. Kalau  mendengarkan  karya Mozart, anda  akan bisa 
memahami kekuatan intuisi anda”.Berdasarkan data yang diperoleh dari para pakar, dapat diambil 
kesimpulan  bahwa terdapat  hubungan yang erat, timbal balik dan  saling mempengaruhi antara musik yang 
tercipta, indivu dan masyarakat , sebagaimana yang tergambarkan melalui bagan dibawah ini ; 
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Gambar 3.6.  Hubungan Saling Mempengaruhi  antara  Musik- Diri - Sosial Masyarakat 
 

Sementara itu berkenaan dengan kedudukan seni musik dalam masyarakat, Aristoteles 
(Prier:1991;42) berpendapat bahwa ; “Masyarakat  terdiri dari 2 madzhab yaitu: masyarakat bebas dan 
masyarakat budak, atau dengan kata lain masyarakat  berbudaya tinggi  dan masyarakat berbudaya rendah. 
Masyarakat berbudaya rendah tergerak oleh  para virtuos karena tertarik  pada keterampilan  cara 
memainkan  alat dan hingar bingar yang  berlebihan  bahkan tertarik  pada bunyi musik  gaduh yang  tak 
bercita rasa seni  yang bisa mempengaruhi  perasaan hewan, anak-anak maupun budak belian. Bagi mereka 
yang berbudaya tinggi, musik adalah sesuatu  yang  dapat memulihkan  keseimbangan jiwa yang goyah, 
menghibur hati yang sedang susah  dan merangsang  rasa patriotisme dan kepahlawanan”. 
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PERKEMBANGAN DAN BELAJAR ANAK USIA DINI 
Dr. Ernawulan Syaodih, M. Pd 

 
 

ABSTRAK 
 

Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang dilakukan bagi anak 
usia sejak lahir sampai dengan enam tahun. Masa ini disebut sebagai 
masa golden age yaitu masa dimana anak berkembang secara cepat baik 
aspek fisik motorik, kognitif, bahasa maupun social emosional. 
Perkembangan anak usia dini dapat terjadi secara optimal bila 
mendapatkan stimulasi yang bermakna dan anak berkembang dalam 
lingkungan belajar yang kondusif. Guru membantu tumbuh kembang 
anak sesuai karakteristik, kebutuhan, potensi maupun gaya belajar yang 
dimiliki anak melalui pemberian perlakuan yang mendorong anak aktif 
bergerak, kreatif, bersikap terbuka, jujur, dan menghargai anak. Selain 
itu, guru tidak segan-segan memberikan pujian kepada anak yang 
melakukan sesuatu dengan baik, mengurangi kecaman atau kritik, 
menciptakan kerjasama antara anak didik, dan memberikan umpan balik 
kepada anak atas hasil karyanya. 
 
 
 
Early childhood education is an education that is done to children since 
they born until they have reached six years. This time is called golden 
age, the age when children develop very fast in the physical aspect, 
motoric, cognitive, linguistic, even social emotional. Growth of the early 
aged children can be done optimally if they acquire a meanful and 
conducive stimulation. Teachers help the kids’ development appropriate 
with their necessities, characteristic, potency, and the style of study 
posessed by the kids through treatment that will encourage the kids to 
move actively, be creative, behave openly, honest, and appreciate the 
other. Furthermore, teacher must not hesitate to give praise to kids that 
did something well, and thus decrease criticism. Also, teacher has to 
create a collaboration between the kids and gives feedback to kids against 
their effort. 
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Pendahuluan 
 

Anak usia dini adalah individu yang memiliki potensi yang luar biasa yang 
perlu dikembangkan seoptimal mungkin. Setiap anak memiliki karakteristik, 
kebutuhan, dan potensi perkembangan masing-masing. Perkembangan anak bersifat 
holistik dan saling mempengaruhi. Berkembangnya satu aspek perkembangan anak 
akan mempengaruhi perkembangan aspek lainnya. Upaya pengembangan 
kemampuan anak perlu dilakukan secara terencana dan sistematis sesuai 
karakteristik, kebutuhan dan gaya belajar anak. Guru perlu merencanakan berbagai 
pengalaman yang dapat menumbuhkan minat anak, merangsang keingintahuan anak, 
melibatkan anak secara emosional maupun intelektual, dan membuka daya imajinasi 
anak. Selain itu, guru juga dapat melibatkan anak dalam kegiatan meneliti, menguji, 
memanipulasi, dan bereksperimen dengan berbagai macam benda yang menarik bagi 
anak. Penciptaan lingkungan yang kondusif akan memfasilitasi anak berkembang 
secara optimal. Perkembangan yang sehat akan berlangsung dalam interaksi yang 
sehat antara anak dengan lingkungannya.  

 
Pendidikan Anak Usia Dini 
 

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 diungkapkan bahwa pendidikan 
bagi anak usia dini adalah pendidikan yang dilakukan sejak lahir sampai dengan usia 
enam tahun. Perhatian penting lainnya bagi anak usia dini diungkapkan dalam 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4 bahwa 
setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diksriminasi.  

Pendidikan bagi anak dalam batasan usia ini sangatlah penting karena anak 
memiliki karakteristik perkembangan dan kemampuan tersendiri. Pendidikan bagi 
anak usia dini berpegang pada prinsip bahwa anak bukanlah orang dewasa dalam 
bentuk mini. Mereka adalah insan yang memiliki dunia sendiri yang berbeda dengan 
dunia orang dewasa. Setiap anak memiliki potensi kecerdasan yang bersifat jamak, 
yang semuanya harus diberi peluang sama untuk berkembang secara optimal. Setiap 
anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk dilindungi. 

Sejalan dengan upaya memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini, 
permasalahan dalam pendidikan anak usia dini banyak ditemukan, diantaranya: (1) 
masih banyaknya anak usia dini yang belum tersentuh layanan pendidikan dini 
apapun, (2) masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 
pendidikan bagi anak usia dini, (3) masih sangat terbatasnya jumlah tenaga pendidik 
untuk anak usia dini serta masih rendahnya kualitas tenaga pendidik yang ada, (4) 
masih rendahnya kemampuan guru dalam memberikan perlakuan yang sesuai dengan 
karakteristik dan kebutuhan perkembangan anak, pelaksanaan kegiatan masih 
berorientasi pengajaran dimana guru lebih banyak berperan menyampaikan materi 
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atau informasi dibandingkan memberi kesempatan kepada anak untuk berperan aktif, 
(5) nuansa belajar melalui bermain yang merupakan prinsip pembelajaran bagi anak 
masih belum dipersepsi secara memadai oleh guru. Kegiatan yang dilakukan guru 
masih lebih bersifat teacher centered yang mengakibatkan anak tidak bergairah, 
bosan dan malas belajar, dan (6) cukup banyaknya orang tua dan sekolah dasar yang 
menuntut anak keluar dari TK sudah mampu menguasai kemampuan yang bersifat 
akademik seperti membaca, menulis, berhitung dan penguasaan bahasa Inggris.  
 
Perkembangan Anak Usia Dini 

Anak usia dini memiliki karakteristik perkembangan sendiri yang mencakup 
perkembangan fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Pertumbuhan 
fisik pada setiap anak tidak selalu sama, ada beberapa anak yang mengalami 
pertumbuhan secara cepat, tetapi ada pula yang mengalami kelambatan. Pada masa 
kanak-kanak, pertumbuhan tinggi badan dan berat badan relatif seimbang, anak juga 
mengalami perubahan fisik secara proporsional. Santrock (1995) mengungkapkan 
bahwa pada usia 4-5 tahun koordinasi motorik halus anak semakin meningkat, 
tangan, lengan, dan tubuh bergerak bersama di bawah komando yang lebih baik dari 
mata.   

Masa kanak-kanak ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak 
cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah.  Ciri 
utama masa anak adalah bergerak, saat terjaga hampir seluruh waktunya digunakan 
untuk bergerak, seperti berlari, memanjat, melompat, mendorong mobil-mobilan, 
menggunting, menempel, menggambar, dan sebagainya (Hadis: 1996). 

Perkembangan fisik-motorik yang normal merupakan salah satu faktor 
penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun 
keterampilan. 

Piaget (Santrock: 1995) mengungkapkan bahwa anak usia 3-6 tahun pada 
umumnya berada pada tahap berpikir praoperasional. Pada tahap ini anak belum 
memahami pengertian operasional yaitu proses interaksi suatu aktivitas mental, 
dimana prosesnya dapat kembali pada titik awal berfikir secara logis. Manipulasi 
simbol merupakan karakteristik esensial dari tahapan ini. Pemikiran anak bersifat 
egosentris, anak pada tahap ini sulit membayangkan bagaimana segala sesuatunya 
tampak dari perspektif orang lain.  
 Karakteristik lain dari cara berfikir praoperasional yaitu sangat memusat 
(centralized). Bila anak dikonfrontasi dengan situasi yang multi dimensional, maka 
anak akan memusatkan perhatiannya hanya pada satu dimensi dan mengabaikan 
dimensi lainnya. Selain itu, berfikir praoperasional juga tidak dapat dibalik 
(irreversable). Anak belum mampu untuk meniadakan suatu tindakan dengan 
melakukan tindakan tersebut sekali lagi secara mental dalam arah yang sebaliknya.  

Perkembangan struktur kognitif berlangsung menurut urutan yang sama bagi 
semua anak. Setiap anak akan mengalami dan melewati setiap tahapan itu, sekalipun 
kecepatan perkembangan dari tahapan-tahapan tersebut dilewati secara relatif dan 
ditentukan oleh banyak faktor seperti: kematangan psikis, struktur syaraf, dan 
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lamanya pengalaman yang dilewati pada setiap tahapan perkembangan. Mekanisme 
utama yang memungkinkan anak maju dari satu tahap pemungsian kognitif ke tahap 
berikutnya oleh Piaget disebut sebagai asimilasi, akomodasi dan equilibrium. 

Bahasa merupakan kemampuan lain yang perlu dikembangkan pada anak. 
Bahasa merupakan suatu urutan kata-kata, dan bahasa dapat digunakan untuk 
menyampaikan informasi mengenai tempat yang berbeda atau waktu yang berbeda. 
Vygotsky (1978) berpendapat bahwa perkembangan bahasa seiring dengan 
perkembangan kognitif, malahan saling melengkapi, keduanya berkembang dalam 
satu lingkup sosial. Bahasa adalah salah satu cara yang utama untuk mengekspresikan 
pikiran, dan dalam seluruh perkembangan, pikiran selalu mendahului bahasa. Bahasa 
dapat membantu perkembangan kognitif. Bahasa dapat mengarahkan perhatian anak 
pada benda-benda baru atau hubungan baru yang ada di lingkungan, mengenalkan 
anak pada pandangan-pandangan yang berbeda dan memberikan informasi pada anak. 
Bahasa adalah salah satu dari berbagai perangkat yang terdapat dalam sistem kognitif 
manusia.  

Hurlock (1978) memandang perkembangan sosial sebagai suatu perolehan 
kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang 
mampu bersosialisasi membutuhkan tiga proses. Masing-masing proses terpisah dan 
sangat berbeda satu sama lain tetapi saling berkaitan. Kegagalan dalam satu proses 
akan menurunkan kadar sosialisasi individu. Ketiga proses itu adalah: belajar 
berperilaku yang dapat diterima secara sosial, belajar memainkan peran sosial yang 
dapat diterima, dan mengembangkan sikap sosial. 

Sejak kecil anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan harapan 
orang-orang yang paling dekat dengannya. Apa yang telah dipelajari anak dari 
lingkungan keluarganya mempengaruhi pembentukan perilaku sosialnya. Untuk 
mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri 
dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau 
pengalaman bergaul dengan orang di lingkungannya (Yusuf : 2000). 

Ada lima faktor yang berpengaruh pada kemampuan anak dalam 
bersosialisasi, yaitu: (1) adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang di 
sekitarnya dari  berbagai usia dan latar belakang, (2) adanya minat dan motivasi 
untuk bergaul, (3) adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain, yang biasanya 
menjadi “model” bagi anak, (4) kemampuan sosialisasi dapat pula berkembang 
melalui cara “coba-salah” (trial and error) yang dialami oleh anak, dan (5) adanya 
kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak. 

Goleman (1995) merumuskan emosi sebagai sesuatu yang merujuk pada suatu 
perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta 
serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi anak memiliki beberapa 
karakteristik yaitu: intensitas emosi sama kuat, emosi seringkali nampak keluar, 
emosi bersifat sementara, reaksi emosi bersifat individual, emosi berubah-ubah 
kekuatannya, dan emosi anak dapat diketahui dari gejala perilaku. 

Pada usia 5-6 tahun, emosi anak mulai matang. Pada usia ini anak mulai 
menyadari akibat-akibat dari tampilan emosinya. Anak memahami perasaan orang 
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lain, misalnya bagaimana perasaan orang lain bila disakiti, maka anak belajar 
mengendalikan emosinya. Ekspresi emosi pada anak mudah berubah dengan cepat 
dari satu bentuk ekspresi ke bentuk ekspresi emosi yang lain. Anak dalam keadaan 
gembira secara tiba-tiba dapat langsung berubah menjadi marah karena ada sesuatu 
yang dirasakan tidak menyenangkan, sebaliknya apabila anak dalam keadaan marah, 
melalui bujukan dengan sesuatu yang menyenangkan bisa berubah menjadi riang. 
 
Belajar pada Anak 

Belajar merupakan suatu proses kegiatan yang terjadi secara dinamis dan terus 
menerus yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam diri anak. Perubahan yang 
dimaksud dapat berupa penguasaan pengetahuan (knowledge) atau perubahan 
perilaku (behavior). Belajar pada anak terjadi sepanjang waktu, baik pagi, siang, 
bahkan malam hari, seolah anak tidak berhenti untuk belajar. Anak belajar 
menggunakan seluruh inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, pengecapan,  
sentuhan/perabaan, dan penciuman (Dryden & Vos: 2002). 

Piaget (Semiawan: 2002) berpendapat bahwa belajar adalah adaptasi yang 
bersifat holistik dan bermakna yang datang dari dalam diri seseorang terhadap situasi 
baru sehingga mengalami perubahan yang relatif permanen. Piaget percaya bahwa 
harus ada kesiapan (readiness) dan kematangan (maturity) dari dalam diri anak 
sebelum perubahan tersebut terjadi. Pengetahuan tidak diperoleh dengan cara 
dialihkan dari orang lain, melainkan merupakan sesuatu yang dibangun dan 
diciptakan oleh anak sendiri. Anak adalah pembelajar aktif dan memiliki struktur 
psikologis yang mengendalikan perilaku belajarnya.  

Anak-anak secara naluriah aktif bergerak, dan dengan kecenderungan itu anak 
menggali berbagai pengalaman kesehariannya baik di rumah, di tempat bermain, di 
sekolah  dan di lingkungan masyarakatnya secara lebih luas. Anak-anak secara aktif 
belajar dari hasil pengamatan dan partisipasinya terhadap lingkungan. Melalui 
pengamatan dan pengalaman langsung, anak-anak aktif membangun berbagai 
pemahaman dan pengetahuan sesuai dengan apa yang dipersepsinya. 

Sebagai bagian dari proses belajarnya, anak-anak mengembangkan sendiri 
berbagai hipotesis dan secara terus menerus membuktikannya melalui interaksi sosial, 
mengotak-atik barang dan melalui proses berpikirnya sendiri. Anak mengamati apa 
yang terjadi, memikirkan yang ditemukannya, mengajukan pertanyaan, dan 
merumuskan jawaban. Ketika pemahamannya tentang suatu benda, kejadian dan/atau 
konsep tertantang oleh keadaan yang lain atau penjelasan yang berbeda, maka anak 
akan bergerak untuk menyesuaikan atau mengubah pemahamannya, kemudian 
mengakomodasi informasi baru tersebut. 

Setiap anak mempunyai cara belajarnya sendiri-sendiri. Dua anak yang 
tumbuh dalam kondisi dan lingkungan yang sama dan mendapat perlakuan yang 
sama, belum tentu akan memiliki pemahaman, pemikiran dan pandangan yang sama 
terhadap dunia sekitarnya. Masing-masing anak memiliki cara pandang sendiri 
terhadap setiap peristiwa yang dilihat dan dialaminya.    
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Bredekamp & Copple (1997) mengungkapkan bahwa anak belajar secara aktif 
dari kegiatan mengamati dan berpartisipasi dengan anak-anak lain dan orang yang 
lebih dewasa, termasuk guru dan orang tuanya. Anak-anak merumuskan hipotesis dan 
mengujinya melalui interaksi sosial, manipulasi fisik, dan proses berpikir sendiri 
(mengamati apa yang terjadi, merefleksikan temuannya, membuat pertanyaan dan 
memformulasikan jawaban). 

Proses belajar pada anak-anak dilakukan dalam nuansa bermain karena dunia 
anak adalah dunia bermain. Bermain adalah dunia anak sekaligus sebagai sarana 
belajar anak. Memberikan kesempatan bermain kepada anak, artinya memberikan 
kesempatan kepada anak untuk belajar. Memberi kesempatan anak untuk belajar 
dengan cara-cara yang bersifat bermain berarti telah berusaha membuat pengalaman 
belajar yang dirasakan dan dipersepsi secara alami oleh anak sehingga menjadi 
bermakna baginya (Solehuddin & Hatimah: 2007). 
 
Pendidikan bagi Pengembangan Anak Usia Dini 

Pendidikan bagi anak usia dini dimaksudkan sebagai suatu upaya yang 
dilakukan secara sistematis dan terencana untuk membantu mengembangkan 
kemampuan anak sesuai karakteristik, kebutuhan perkembangan dan gaya belajar 
anak. Vygotsky (1978) menekankan pentingnya konteks sosial dalam  proses belajar 
anak. Pengalaman interaksi sosial sangat berperan dalam mengembangkan 
kemampuan berpikir anak. Vygotsky menjelaskan bahwa bentuk aktivitas mental 
yang tinggi diperoleh dari konteks sosial dan budaya tempat anak berinteraksi dengan 
teman-temannya atau orang lain. Mengingat betapa pentingnya peran konteks sosial 
ini, Vygotsky menyarankan untuk memahami perkembangan anak, kita dituntut 
untuk memahami relasi-relasi sosial yang terjadi pada lingkungan tempat anak itu 
bergaul. 

Agar anak mempunyai persepsi yang positif terhadap lingkungannya, guru 
harus bersikap terbuka, jujur, dan menghargai anak. Sikap guru seperti ini akan 
menumbuhkan rasa aman dan percaya diri pada anak. Kartadinata (1983) menegaskan 
bahwa situasi belajar harus merupakan situasi yang demokratis, dimana gagasan  
anak dihargai, dan timbulnya keragaman pendapat adalah sesuatu yang dapat diterima 
dalam mengembangkan dinamika pembelajaran. Guru harus sadar bahwa setiap anak 
itu berbeda kebutuhan, kemampuan dan kepribadiannya. 

Membangkitkan motivasi belajar anak merupakan salah satu tugas yang 
sangat penting. Supriadi (1997) menyarankan beberapa cara untuk memotivasi anak 
yaitu: (a) tidak segan-segan memberikan pujian kepada anak yang melakukan sesuatu 
dengan baik, meskipun hal itu tidak begitu berarti, (b) mengurangi kecaman atau 
kritik yang dapat mematikan motivasi anak, (c) menciptakan kerjasama antara anak 
didik, dan (d) memberikan umpan balik kepada anak atas hasil pekerjaannya. 

Penciptaan lingkungan belajar merupakan salah satu aktivitas yang perlu 
dilakukan guru dalam memfasilitasi perkembangan anak, dengan lingkungan belajar 
yang kondusif tidak saja anak merasa aman, tenang dan nyaman dalam melakukan 
aktivitas tetapi mendorong anak berkembang secara optimal.  
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Penutup 

Masa anak usia dini adalah masa golden age dimana anak pada masa ini pesat 
berkembang dalam seluruh dimensi perkembangannya. Setiap anak memiliki 
karakteristik, kebutuhan, potensi dan tempo perkembangan yang berbeda-beda. 
Penciptaan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar anak 
akan mendukung pencapaian perkembangan anak secara optimal/ 
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PENDEKATAN PROYEK UNTUK ANAK USIA DINI:  
SEBUAH KAJIAN PEDAGOGIK 

 
Oleh: Ocih Setiasih 

S3 Prodi Pengkur SPS UPI 

ABSTRAK 

Salah satu permasalahan yang muncul di lembaga pendidikan PAUD adalah masih 
terjadinya praktik-praktik pembelajaran yang kurang tepat, misalnya pelaksanaan 
proses pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek keterampilan membaca, 
menulis, dan berhitung atau “Three R” (reading, writing, and arithmetic)” yang 
sifatnya terstruktur dan superfisial, padahal di sisi lain masih banyak aspek 
perkembangan anak yang masih belum mendapat perhatian secara proporsional. 
Penyelenggaraan proses pendidikan di lembaga-lembaga PAUD semestinya mampu 
memfasilitasi anak agar memiliki berbagai keterampilan sehingga dapat mencapai 
tingkat perkembangan yang optimal. Pelaksanaan pembelajaran pada PAUD antara 
lain harus terpadu, menyenangkan, dilakukan melalui kegiatan pengalaman langsung 
sehingga bermakna bagi anak. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan pembelajaran 
yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan di atas. Di samping itu 
pendekatan pembelajaran apa pun yang digunakan untuk anak usia dini, juga 
hendaknya ditekankan pada proses dan tujuan-tujuan yang normatif. Dengan guru 
sebagai pendidik harus mampu melaksaknakan pembelajaran yang mendidik. 
 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Pendidikan anak usia dini (PAUD) memiliki peran yang sangat penting untuk 
memfasilitasi aspek perkembangan anak secara menyeluruh. Karena itu pelaksanaan 
pendidikan dan pembelajaran di lembaga-lembaga PAUD harus diarahkan pada 
tercapainya seluruh aspek perkembangan anak tersebut secara utuh (whole child) 
secara optimal. Kenyataan menunjukkan bahwa hingga saat ini masih banyak terjadi 
kekeliruan dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran pada lembaga-lembaga 
PAUD. Salah satu permasalahan yang muncul di lembaga pendidikan PAUD adalah 
masih banyak terjadi praktik-praktik pembelajaran yang kurang tepat, misalnya 
pelaksanaan proses pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek keterampilan 
membaca, menulis, dan berhitung atau “Three R” (reading, writing, and arithmetic)” 
yang sifatnya terstruktur dan superfisial, padahal di sisi lain masih banyak aspek 
perkembangan anak yang masih belum mendapat perhatian secara proporsional. 
Penyajian materi kurikulum, penggunaan strategi atau metode mengajar, serta alat 
evaluasi yang lebih menekankan pada pencapaian ketiga keterampilan tersebut adalah 
contoh-contoh praktik pembelajaran yang banyak terjadi di PAUD saat ini. Para guru 
berlomba memacu anak didiknya agar cepat-cepat mencapai target tersebut. 
Keterampilan membaca, menulis, dan berhitung yang hampir mendominasi 
implementasi kurikulum PAUD secara khusus dijabarkan ke dalam urutan 
keterampilan yang terpisah-pisah yang harus dikuasai anak.  Anak-anak secara formal 
diajari dalam kelompok kecil atau kelompok besar dan mempraktekkan keterampilan-
keterampilan tersebut melalui tugas yang terpisah-pisah pada buku kerja atau lembar 
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kerja yang sama, dan harus diselesaikan dalam waktu yang relatif sama. Jika selama 
belajar di jenjang PAUD anak-anak tidak menguasai ketiga jenis keterampilan 
tersebut, maka mereka  dianggap tidak belajar.  
 
Fenomena-fenomena yang muncul di lapangan tersebut dipertegas oleh Elkind 
(Bredekamp, 1987:1) bahwa akhir-akhir ini kecenderungan terhadap meningkatnya 
penekanan pada pengajaran formal atau sistematis dalam aspek keterampilan 
akademik di lembaga-lembaga PAUD. Jika memaknai fungsi PAUD yang 
sesungguhnya, maka penyelenggaraan proses pendidikan di lembaga-lembaga PAUD 
semestinya mampu memfasilitasi anak agar memiliki berbagai keterampilan sehingga 
dapat mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Pelaksanaan PAUD antara lain 
harus menciptakan iklim belajar yang menyenangkan, memfasilitasi anak untuk 
belajar memecahkan masalah; mengembangkan kemandirian melalui kegiatan 
eksplorasi dan kegiatan pengalaman langsung terhadap objek-objek dan peristiwa 
yang ada di lingkungan sekitarnya, dapat memfasilitasi anak untuk bekerja sama, serta 
serta mampu mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Karena itu 
diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan 
dan tuntutan di atas. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dipandang relevan 
untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang selama ini terjadi, serta sesuai 
dengan karakteristik perkembangan dan cara belajar anak usia dini adalah pendekatan 
proyek atau (Project Approach”. Pendekatan proyek adalah suatu pendekatan 
pembelajaran yang melibatkan anak-anak baik secara perorangan, maupun secara 
kelompok untuk melakukan penyelidikan secara mendalam tentang topik-topik 
khusus yang sesuai dengan minat mereka. Pendekatan proyek dapat menjadi wahana 
belajar bagi anak untuk mengarahkan keterampilan bekerja sama serta menumbuhkan 
minat memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari secara efektif 
dan kreatif. Katz dan Chard (2000:2) mengemukakan “Including project work in the 
curriculum promotes children's intellectual development by engaging their minds in 
observation and investigation of selected aspects of their experience and environment. 
Demikian pula  Kogan (2003:1) menyatakan bahwa melalui pendekatan proyek anak 
taman kanak-kanak mampu menggunakan keterampilan dasar untuk memecahkan 
masalah kehidupan nyata.  
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Secara umum masalah ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah tinjauan 
pedagogic terhadap pendekatan proyek untuk anak usia dini? Secara khusus rumusan 
masalah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan proyek? 
2. Apakah tujuan pendekatan proyek untuk anak usia dini? 
3. Bagaimanakah karaktersitik pendekatan proyek untuk anak usia dini? 
4. Bagaimanakah pelaksanaan pendekatan proyek pada pendidikan anak usia dini? 
5. Nilai-nilai pedagogik apakah yang terkandung dalam pendekatan proyek untuk 

anak usia dini? 
 

C. PEMBAHASAN 
     1. Pengertian dan Pentingnya Pendekatan Proyek  
Proyek yang lebih dikenal dengan metode proyek memperoleh kepopulerannya 
pertama kali di Amerika ketika diusulkan oleh John Dewey dan Killpatrik pada tahun 
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1920 (Katz dan Chard, 1989:8). Metode ini bertolak dari asumsi bahwa anak belajar 
paling baik apabila minatnya terkait secara utuh. Dalam perkembangan selanjutnya, 
metode proyek yang dipengaruhi gagasan Dewey diterapkan di sekolah-sekolah 
(Young-Bruehl, 1988:179). Dalam waktu yang lebih mutakhir, proyek adalah bagian 
penting dari pendidikan anak di Inggris, dan pendidikan terbuka di Amerika Serikat 
pada tahun 1960 dan awal 1970. Jika dimasukkan sebagai bagian dari program untuk 
anak usia 3-8 tahun, proyek berfungsi melengkapi aspek-aspek kurikulum anak usia 
dini.   
 
Terdapat beberapa definisi tentang proyek. Katz dan Chard (1989:2) mengemukakan: 
“A project is an in-dept study of particular topic that one or more children undertake”. 
Dalam referensi yang berbeda Katz dan Chard (1993:209) menyatakan, “A project is 
an extended study of topic usually undertaken by a group of children, sometimes by a 
whole class, and occasionally by an individual child”. Definisi lain yang  
dikemukakan Katz dan Chard (Clark dan Ann, 2006:1) adalah, “A project is an in-
depth investigation by children of a topic that is worthy of their time, attention, and 
energy”. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proyek adalah 
suatu studi atau penyelidikan yang luas dan mendalam tentang topik-topik khusus 
yang dapat dilakukan oleh anak-anak baik secara individual, dalam kelompok kecil 
maupun dalam kelompok besar, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu, 
minat, dan kemampuan anak maupun lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang 
dimaksud studi dalam proyek adalah penyelidikan terhadap topik-topik khusus yang 
menarik minat anak-anak agar mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut. 
Proyek untuk anak-anak usia dini lebih memungkinkan dilaksanakan dalam kelompok 
kecil dari pada secara perorangan atau dalam kelompok besar, karena melalui 
kegiatan kelompok kecil, kemampuan individu maupun kemampuan kelompok anak 
akan terfasilitasi secara optimal.  
 
Pendekatan proyek merupakan upaya-upaya penyelidikan yang sengaja difokuskan 
pada penemuan jawaban terhadap pertanyaan sesuai dengan topik yang diajukan baik 
oleh anak, guru, atau guru bekerja sama dengan anak. Melalui cara ini diharapkan 
anak-anak mempelajari topik secara mendalam dari pada mencari jawaban yang tepat 
atas pertanyaan yang diajukan guru. Pendekatan proyek mengacu pada seperangkat 
strategi mengajar yang memungkinkan guru untuk membimbing anak-anak melalui 
penyelidikan tentang topik-topik riil yang ada di lingkungan sekitar anak.  

Henry (1995:12) mengemukakan beberapa kriteria yang berlaku sebagai definisi 
bekerja dalam proyek, yaitu: siswa biasanya memilih topik proyek, mencari sumber-
sumber bahan, menyajikan hasil akhir (biasanya laporan sebagai bahan untuk 
penilaian), diberi kebebasan dalam bekerja; (2) kegiatannya dilakukan dalam periode 
waktu yang diperluas; dan (3) guru berperan sebagai konsultan atau fasilitator.  
 
Katz dan Chard (1989:3) memandang proyek sebagai suatu pendekatan. Hal ini 
didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, menggambarkan pandangan bahwa proyek 
dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan anak usia dini melalui berbagai 
cara bergantung pada kesepakatan, komitmen, serta kendala yang dihadapi guru-guru 
di lembaga masing-masing. Dalam beberapa kasus, proyek  mengambil proporsi yang 
lebih besar dari kurikulum, atau hanya dilakukan dua hari dalam satu minggu. Kedua, 



737 
 

proyek sebagai pendekatan bagi pendidikan anak usia dini mengacu pada cara-cara 
mengajar dan belajar, maupun materi yang diajarkan dan dipelajari. Sebagai cara 
mengajar, pendekatan ini menekankan peranan guru dalam memotivasi anak-anak 
untuk berinteraksi dengan orang lain, benda, dan peristiwa melalui cara-cara yang 
bermakna. Sebagai cara belajar, proyek menekankan partisipasi aktif anak-anak. 
Materi atau topik proyek biasanya diangkat dari lingkungan yang telah dikenal anak, 
misalnya lingkungan pertanian, perikanan, atau industri. Anak dapat melakukan 
proyek yang memusatkan perhatian pada topik-topik yang sesuai dengan kehidupan di 
lingkungan tersebut. 
 
Terdapat berbagai alasan tentang dikembangkannya pendekatan proyek. Katz dan 
Chard (1989:2) mengemukakan alasan-alasan itu di antaranya adalah: (1) Sejumlah 
disiplin penelitian tentang perkembangan dan belajar anak sejak 20 tahun yang lalu 
mendukung pernyataan bahwa pendekatan proyek adalah suatu cara yang tepat untuk 
menstimulasi dan meningkatkan perkembangan intelektual dan sosial anak, (2) Tidak 
terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pendekatan proyek menimbulkan 
risiko perkembangan intelektual dan akademik pada anak-anak, (3) Pendekatan 
proyek adalah bagian dari kurikulum yang seimbang. Pendekatan proyek adalah 
bagian yang tepat dari kurikulum pendidikan anak usia dini yang menekankan pada 
pembelajaran terpadu dan berorientasi pada perkembangan anak. Dikatakan 
pembelajaran terpadu karena pencapaian tujuan pembelajaran tidak diprioritaskan 
pada bidang pengembangan tertentu, misalnya bidang bahasa atau bidang matematika 
saja, akan tetapi berbagai bidang pengembangan diakomodasi sehingga anak-anak 
memiliki pemahaman yang utuh tentang hal-hal yang dipelajarinya. Berorientasi 
perkembangan, berarti bahwa proyek didasarkan pada pendekatan yang sesuai dengan 
karakteristik perkembangan dan cara belajar, keunggulan, kebutuhan, minat anak 
secara individual, serta konteks sosial budaya dimana anak tinggal. 
 

2. Tujuan Pendekatan Proyek 
Sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran, proyek mempunyai beberapa tujuan. 
Katz dan Chard (Roopnarine dan Johnson, 1993:213-214) mengemukakan tujuan 
umum yang dapat dicapai melalui pendekatan proyek bagi anak usia dini adalah: “(a) 
acquiring knowledge and skills, (b) enhancing social competence, (c) strengthening 
desirable disposition, (d) development of disposition, dan (e) developing feelings 
related to  school experiences”.  
 
Melalui proyek, anak-anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan, 
meningkatkan kemampuan sosial, memperkuat karakter yang diharapkan, dan 
mengembangkan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman sekolah. Pengetahuan 
mengacu pada hal-hal seperti ide, fakta, konsep, informasi, dan cerita. Keterampilan 
(skills) adalah tindakan yang dapat diamati dengan mudah dan dapat dilaksanakan 
dalam waktu yang relatif singkat, misalnya keterampilan mengenal bunyi huruf awal 
kata, menggambar, dan memotong dengan gunting. Disposisi adalah kecenderungan 
untuk merespon terhadap situasi tertentu dengan cara-cara tertentu. Misalnya rasa 
ingin tahu, atau ketekunan mengerjakan tugas, kerja sama, kreativitas, ketangguhan 
menghadapi kesulitan, dan semangat untuk memecahkan masalah. Perasaan adalah 
emosi atau sikap subjektif yang dinyatakan baik secara positif maupun negatif, seperti 
perasaan diterima, percaya diri, atau cemas.  
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3. Karakteristik Pendekatan Proyek 

Pendekatan proyek memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendekatan 
akademik. Dearden (1984) mengemukakan bahwa karakteristik utama pendekatan 
proyek adalah: (1) dilakukan melalui kegiatan pengalaman langsung (hand’s on 
experience), artinya (2) belajar melalui bekerja (learning by doing), dan (3) bermain 
spontan.  
 
Karakteristik tersebut relevan dengan karakteristik perkembangan dan cara belajar 
anak usia dini. Sementara itu Katz dan Chard (1989:3) mengemukakan karaktersitik 
pendekatan proyek dengan membandingkannya dengan pengajaran sistematis seperti 
tertera pada tabel  di bawah ini. 

 
 

PERBEDAAN PENGAJARAN SISTEMATIS  
DENGAN PENDEKATAN PROYEK 

SISTEMATIC INSTRUCTION PROJECT WORK 
Skills acquisition Skills application 
Extrinsic motivation Intrinsic motivation 
Child’s willingness to work for the 
teacher and rewards is source of 
motivation 

Child’s interest and involvement promote 
effort and motivation 

Teacher selects learning activities and 
provides materials at appropriate 
instruction level 

Child chooses from a variety of activities 
provided by the teacher; seeks 
appropriate level of challenge 

Teacher is the expert; sees the child as 
deficient 

Child is the expert; teacher capitalizes on 
child’s proficiencies 

Teacher  is accountable for learning 
and achievement 

Child shares accountability with teacher 
for learning and achievement 

 
         Sumber: Katz & Chard. (1989:11). Engaging Children’s Mind: The  

          Project Approach. New Jersey. 
 
a. Penerapan Keterampilan 
Pendekatan proyek diarahkan pada penerapan keterampilan oleh anak. Ini berbeda 
dengan pengajaran formal yang lebih menekanka pada perolehan keterampilan. 
Dengan belajar melalui kerja proyek anak-anak dapat mengembangkan dan 
menerapkan berbagai aspek keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, 
misalnya berkomunikasi lisan, berinteraksi dengan teman-teman, mengambil 
keputusan, serta memecahkan masalah. 
 
b. Motivasi Intrinsik 
Pendekatan proyek didasarkan atas motivasi intrinsik anak. Motivasi ini mendukung 
minat anak dalam bekerja yang direfleksikan dalam kegiatan yang dipilihnya sendiri. 
Pendekatan proyek menyediakan berbagai pilihan, bahan dan kegiatan, serta tingkat 
tantangan yang bervariasi sehingga memberikan kesempatan kepada anak untuk 
memilih bahan dan kegiatan tersebut sesuai dengan minatnya. Apabila anak-anak 
termotivasi secara intrinsik, maka mereka akan dapat menentukan apa yang ingin 
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mereka temukan dari berbagai sumber seperti buku, orang-orang dewasa, peristiwa 
alam yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta dari anak-anak lainnya. Dengan 
melakukan percobaan misalnya, anak-anak dapat menemukan sumber-sumber yang 
paling tepat untuk dirinya. Jika kerja proyek dilakukan secara teratur, maka 
kemampuan anak untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dan mencari tantangan 
akan meningkat.  
 
c. Anak-anak Membuat Pilihan 
Dalam kerja proyek anak-anak dapat memilih kegiatan yang diinginkannya. Dalam 
menerapkan keterampilan melalui pendekatan proyek anak-anak tidak perlu maju 
melalui suatu urutan tahapan yang sama dan pasti dengan anak-anak lainnya. Anak-
anak dapat memilih kegiatannya dari beberapa pilihan yang disediakan oleh guru. 
Pada waktu-waktu tertentu mereka mengatasi masalah yang menantang, pada saat lain 
mengatasi masalah yang mudah. Perbedaan antara memilih satu tingkat tantangan 
dengan tingkat tantangan lainnya disesuaikan dengan perbedaan latar belakang 
pengetahuan dan minat dari pada dengan perbedaan tingkat kemampuan. Melalui 
proyek, guru memilih tingkat kemampuan yang membantu anak memperoleh 
keterampilan, dan anak-anak memilih kegiatan tersebut. Agar anak dapat memilih 
tingkat tantangan yang tepat, maka guru harus menyediakan kegiatan dan tugas yang 
cukup  bervariasi. 
 
d. Anak Dipandang sebagai Ahli 
Dalam kerja proyek, anak-anak didorong agar dapat menilai kemampuannya sendiri 
dalam menerapkan keterampilan, memantau kegiatannya sendiri, dan memilih tugas-
tugas untuk dirinya sendiri. Anak-anak menjadi ahli atas kegiatan belajarnya. Peran 
guru adalah memberikan saran-saran, tetapi  anak-anak pun diberi kesempatan untuk 
menilai dirinya sendiri. Guru sesedikit mungkin memberikan penilaian. Cara yang 
dapat dilakukan misalnya, guru dan anak dapat membahas cara-cara mengurangi 
kesalahan untuk membuat tugas berikutnya.  
 
e. Tanggung Jawab Guru dan Anak 
Dalam kerja proyek anak dan guru memiliki tanggung jawab bersama. Anak 
meningkatkan kemampuannya untuk merefleksikan dan mengevaluasi keterlibatannya 
dalam proyek dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jika seorang anak tidak 
mampu menggambar misalnya, tetapi menunjukkan imajinasi yang hebat dalam 
menulis kreatif, orang tua dan guru tidak perlu terlalu mempermasalahkannya, karena 
setiap anak memiliki keunggulan dan keterbatasan yang sangat bervariasi.  

    4. Implementasi Pendekatan Proyek pada Pendidikan Anak Usia Dini 

Proyek dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan anak usia dini baik yang ada pada 
jalur formal seperti TK dan RA (anak usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun), maupun pada 
jalur non formal seperti kelompok bermain (usia 3-4 tahun). Namun tentu saja topik, 
jenis kegiatan, tingkat tantangan, bahan-bahan dan peralatannya harus disesuaikan 
dengan tingkat perkembangan dan kelompok usia anak pada setiap jenjang tersebut. 
Dalam implementasinya di lembaga PAUD, pendekatan proyek tidak harus 
menggantikan kurikulum secara total, akan tetapi dapat menjadi bagian dari 
keseluruhan program yang disediakan. Proyek dapat dilaksanakan dalam waktu 
jangka panjang atau jangka pendek. Untuk proyek jangka panjang, misalnya dalam 
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satu semester, guru dapat menyelenggarakan proyek satu kali saja. Tetapi jika yang 
dilaksanakan adalah proyek jangka pendek, maka kerja proyek dapat dilaksanakan 
satu bulan satu kali. Bahkan proyek dapat dilaksanakan dalam waktu satu hari, asal 
topik dan kegiatannya disesuaikan dengan kesempatan yang tersedia. Pelaksanaan 
proyek lebih fleksibel dari segi topik, jenis kegiatan, dan waktu disesuaikan dengan 
berbagai kondisi seperti kemampuan lembaga, dan lingkungan tempat tinggal anak. 
Waktu pelaksanaan proyek dapat diperpanjang atau dipersingkat, topik dapat 
diperluas atau dipersempit, demikian pula kegiatannya dapat dikembangkan sesuai 
dengan minat yang ditunjukkan anak.  
 
Guru dapat memasukkan beberapa kegiatan yang bervariasi seperti bermain spontan 
di dalam maupun di luar ruangan, membaca cerita, musik, membuat konstruksi, 
bermain peran dan kegiatan lainnya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangan 
untuk menerapkan pendekatan proyek pada lembaga pendidikan anak usia dini antara 
lain:  
a. Memilih Topik 
Memilih topik adalah langkah awal yang harus ditempuh dalam melaksanakan 
pendekatan proyek. Topik dapat muncul secara spontan dari minat anak atau 
diusulkan oleh guru, kemudian diperhalus oleh guru bekerja sama dengan anak. 
Sebelum membahas topik proyek, guru perlu berdiskusi dan mencatat pengetahuan 
awal dan pengalaman anak yang berkaitan dengan topik. Hal ini penting agar guru 
dapat menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki anak 
dengan pengetahuan baru yang akan diperolehnya. Ada beberapa hal yang harus 
dipertimbangkan dalam memilih topik, di antaranya kesesuaiannya dengan minat dan 
kebutuhan anak, kondisi lingkungan, dan kesesuaiannya dengan kurikulum, sesuai 
dengan pendapat Kostelnik, et al. (2000:516), “Topics need to be relevant to 
children’s lives, worthwhile, related to goals, and capable of firsthand exploration”.  
   
b. Mengembangkan Kegiatan  
Kegiatan-kegiatan dalam kerja proyek dapat diklasifikasikan menjadi 
“…investigations, constructions, and dramatic play” (Katz dan Chard, 1989:69). Tiga 
bentuk kegiatan ini dibedakan terutama oleh tujuannya.  Kegiatan penyelidikan atau 
investigasi dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Melalui kegiatan 
penyelidikan, anak-anak dapat memperluas pengetahuan dan mengaplikasikan 
keterampilannya. Di samping itu, anak-anak belajar memahami topik secara utuh serta 
mengenal bagian-bagiannya. Anak-anak juga mengembangkan pemahaman tentang 
hubungan sebab-akibat, dan memperkirakan terjadinya sesuatu peristiwa atau 
keadaan. Kegiatan penyelidikan melalui karyawisata atau melakukan kunjungan ke 
objek yang relevan dengan topik, memberikan kesempatan kepada anak untuk 
berbicara dengan para ahli, belajar merumuskan pertanyaan yang merupakan unsur 
penting untuk mengembangkan kompetensi komunikatif, serta melakukan observasi 
terhadap objek dan peristiwa yang menarik minatnya. 
 
Kegiatan konstruksi adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak 
untuk membuat suatu karya yang dapat digunakan untuk kegiatan bermain peran dan 
display. Kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya  menggambar, menggunting, 
mengecat, dan membuat perkakas tertentu yang berhubungan dengan topik proyek. 
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Bahan-bahan dan peralatan yang disediakan harus sesuai dengan karya yang akan 
dihasilkan.  
 
Kegiatan bermain peran adalah menampilkan peranan yang berkaitan dengan topik 
proyek. Bermain peran membantu anak-anak untuk memadukan pengetahuan baru 
yang diperolehnya dengan pengetahuan yang sudah diketahui. Melalui interaksinya 
dengan anak-anak lain yang memiliki latar belakang yang beraneka ragam, anak-anak 
memperoleh pengalaman dan pemahaman tentang berbagai hal misalnya bahasa, 
perasaan, keluarga, dan lain-lain. Melalui interaksinya dalam kegiatan bermain peran, 
anak-anak juga mengembangkan keterampilan berkomunikasi, dan mengeksplorasi 
perasaan yang mereka perankan, misalnya perasaan gembira, sayang, empati, sedih, 
dan sebagainya. 
 
5. Nilai-nilai Pedagogik yang Terkandung dalam Pendekatan Proyek untuk 

Anak Usia Dini 
Pendekatan proyek pertama diusulkan oleh John Dewey dan Killpatrik. Dewey adalah 
salah seorang tokoh filsafat Pragmatisme. Pandangannya tentang metafisika atau 
hakikat realitas mengatakan bahwa di alam semesta ini tidak ada realitas yang tetap 
tetapi terus mengalami perubahan. Pengetahuan yang benar adalah yang diperoleh 
melalui pengalaman.  Manusia pada hakikatnya merupakan hasil evolusi biologis, 
sosial, dan psikologis. Hakikat nilai bersifat relatif, nilai yang baik terdapat pada 
prosesnya, bukan pada hasil. Pandangan-pandangan filsafat Dewey tentu sangat 
mempengaruhi konsep-konsep dan prinsip-prinsip pendekatan proyek.  
 
Pandangan Dewey tentang epistemologi (hakikat pengetahuan) merupakan bagian 
terpenting dari pemikirannya, karena menjadi dasar bagi konsepnya tentang 
pendidikan. Bagi Dewey berpikir dan intelegensi adalah alat reorganisasi dan 
rekonstruksi pengalaman, karena itu berpikir adalah alat untuk mencapai kebenaran 
yang berguna dalam kehidupan praktis. Prosedur berpikir seperti itu disebut “problem 
solving”. Metode problem solving Dewey melandasi konsep pendekatan proyek. 
Pendekatan proyek adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah (problem based 
learning), karena melalui kerja proyek anak-anak belajar mengajukan pertanyaan atau 
masalah dan mencari jawabannya melalui kegiatan penyelidikan.  
 
Sesuai dengan pandangannya tentang hakikat manusia sebagai individu mampu 
tumbuh, berkembang atau bersifat dinamis, pendekatan proyek adalah pendekatan 
pembelajaran yang memandang  anak adalah individu yang memiliki potensi, 
motivasi, minat, anak adalah ahli, dan anak mampu berbagi tanggung jawab. Proyek 
menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap anak. Pandangan pendekatan proyek 
terhadap anak  sesuai konsep pedagogik bahwa anak didik adalah subjek, yaitu 
“pribadi yang memiliki kedirisendirian, dan kebebasan dalam mewujudkan dirinya 
sendiri untuk mencapai kedewasaannya” (Syaripudin dan Kurniasih, 2008:65). 
 
Nilai-nilai pedagogik lainnya yang terkandung dalam pendekatan proyek adalah 
pendidikan yang demokratis. Pendekatan proyek menekankan pentingnya peran 
pendidik untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih topik, memilih 
kegiatan yang sesuai dengan minatnya, belajar membuat keputusan serta tentang 
peran pendidik yang  harus bersifat fleksibel dalam melaksanakan pendekatan proyek 
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baik dari segi waktu, kegiatan, maupun tempat sesuai dengan minat yang ditunjukkan 
anak serta kemampuan lembaga pendidikan.   
 
Pendidikan pada hakikatnya diarahkan agar anak dapat mencapai kedewasaannya. 
Upaya untuk mencapai kedewasaan tersebut tentu harus dilakukan melalui proses 
sejak dini. Pendekatan proyek memiliki karakteristik bahwa guru berbagi tanggung 
jawab dengan anak. Tanggung jawab adalah salah satu tujuan pendidikan. Dalam 
pandangan pedagogik pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab atas 
pendidikan anak. Dalam hal ini Syaripudin dan Kurniasih mengemukakan: “Dalam 
situasi pergaulan pendidikan yang berlangsung antara pendidik dan anak didik, pada 
awalnya tanggung jawab berada pada pendidik. Namun seiring dengan perkembangan 
anak dalam menuju kedewasaannya, lambat laun tanggung jawab itu harus dialihkan 
oleh pendidik kepada anak didik” (Syaripudin dan Kurniasih, 2008:50). Demikian 
juga halnya dalam pembelajaran, jika guru sebagai pendidik tidak berupaya untuk 
memberikan kepercayaan untuk belajar bertanggung jawab kepada anak, maka akan 
sulit bagi anak untuk mampu mandiri.  
 
Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif untuk melaksanakan pembelajaran 
proyek adalah salah satu hal yang mendapat perhatian dari pendekatan proyek. Dalam 
melaksaksanakan kegiatan-kegiatannya diupayakan anak merasa senang dan nyaman. 
Kegiatan-kegiatan dalam proyek yang meliputi kegiatan investigasi, konstruksi,dan 
bermain peran adalah kegiatan yang disukai anak. Melalui kegiatan tersebut anak-
anak melakukan penjelajahan intelektual, belajar menghargai orang lain, 
mengembangkan sikap empati, rasa sayang, kerja sama, menghayati keindahan, yang 
merupakan dasar-dasar pendidikan humaniora. Ini adalah tuntutan bagi para guru 
pendidikan anak usia dini untuk senantiasa menanamkan sikap-sikap tersebut kepada 
anak. Peran guru bukan hanya memberikan materi pelajaran kepada anak sehingga 
anak mampu menguasainya, akan tetapi juga mendidik.  
 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 
Kualifikasi dan Kompetensi Guru secara tegas menyatakan bahwa ada empat 
kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik 
esensinya menuntut bahwa guru hendaknya mampu melaksanakan pembelajaran yang 
mendidik. Mendidik adalah upaya yang diarahkan pada proses dan tujuan-tujuan yang 
bersifat normatif. Karena itu dalam menerapkan pendekatan pembelajaran apa pun 
guru senantiasa harus mengintegrasikan nilai-nilai edukatif  tersebut. Peran guru 
sebagai pendidik, bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi yang lebih 
penting adalah menjadikan pribadinya sebagai model atau teladan bagi anak didiknya. 
 
D. SIMPULAN DAN REKOMENDASI    

1. Pendekatan proyek adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang 
dilakukan melalui suatu studi atau penyelidikan yang luas dan mendalam 
tentang topik-topik khusus yang dapat dilakukan oleh anak-anak baik secara 
individual, dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar, dan 
pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu, minat, dan kemampuan anak 
maupun lembaga pendidikan yang bersangkutan. 
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2. Sebagai suatu pendekatan pembelajaran bagi anak usia dini, proyek memiliki 
tujuan agar anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan 
kemampuan sosial, memperkuat karakter yang diharapkan, mengembangkan 
watak, serta mengembangkan perasaan-perasaan positif. 

3. Pendekatan proyek memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengajaran 
sistematis. Pendekatan ini lebih bersifat informal, berpusat pada anak, 
pelaksanaan pembelajaran fleksibel sesuai dengan situasi, kondisi, serta 
lingkungan tempat tinggal anak. 

4. Pendekatan proyek dapat dilaksanakan pada lembaga pendidikan anak usia dini 
jalur formal maupun non formal, pada kelompok usia yang sama atau pada 
kelompok usia campuran.  

5. Dalam pendekatan proyek terdapat nilai-nilai pedagogik: penghargaan terhadap 
anak, kepercayaan, tanggung jawab, penciptaan lingkungan pendidikan yang 
kondusif, penerapan upaya atau alat pendidikan yang  demokratis. Dalam 
pendekatan proyek guru juga harus senantiasa mengintegrasikan nilai-nilai 
edukatif  sehingga tercipta proses pembelajaran yang mendidik. 
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PEMBELAJARAN BERORIENTASI PERKEMBANGAN 
DI TAMAN KANAK-KANAK 

 
Oleh: Badru Zaman 

Abstrak: 
Pembelajaran merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik antara 
guru dengan anak, anak dengan anak yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan 
pembelajaran. Dalam konteks pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam hal ini secara khusus 
Taman Kanak-kanak (TK) salah satu prinsip pembelajaran yang harus dilaksanakan agar 
bermakna bagi anak-anak adalah harus berorintasi perkembangan  (Developmentally 
Appropriate Practice). DAP merupakan salah satu acuan dalam fraksis  dan dalam 
pengembangan PAUD yang diterbitkan oleh asosiasi PAUD Amerika Serikat (NAEYC) 
dimana  kurikulum, kegiatan pembelajaran dan asesmen disesuaikan dengan tingkat 
perkembangan anak baik dalam  kelompok usia maupun  individual. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Perkembangan, DAP 
 
A. Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak 

Kegiatan pembelajaran di Taman Kanak-Kanak mengutamakan bermain sambil 
belajar dan belajar seraya bermain. Secara alamiah bermain memotivasi anak untuk 
mengetahui sesuatu lebih mendalam, dan secara spontan anak mengembangkan 
kemampuannya. Bermain pada dasarnya mementingkan proses dari pada hasil. Menurut 
Bredekamp (1997). “Play is an important vehicle for children, social, emotional and cognitive 
development”. Artinya bermain merupakan wahana yang penting untuk perkembangan sosial, 
emosi, dan kognitif anak yang direfleksikan pada kegiatan. 

Piaget dalam Rieta de Vries (2002) berpendapat bahwa, bermain merupakan wahana 
yang penting yang dibutuhkan untuk perkembangan berpikir anak. Belajar yang paling efektif 
untuk pendidikan anak usia dini/Taman Kanak-Kanak adalah melalui suatu kegiatan yang 
kongkrit dan pendekatan yang berorientasi bermain. Bermain sebagai bentuk kegiatan belajar 
di Taman Kanak-Kanak adalah bermain kreatif dan menyenangkan. Froebel dalam Audrey 
Curtis (1998) mengemukakan bahwa melalui bermain kreatif anak dapat mengembangkan 
serta mengintegrasikan semua kemampuannya. Anak lebih banyak belajar melalui bermain 
dan melakukan eksplorasi  terhadap objek-objek dan pengalamannya karena anak dapat 
membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi sosial dengan orang dewasa pada saat 
mereka memahaminya dengan bahasa dan gerakan sehingga tumbuh menuju secara kognitif 
menuju berpikir verbal. Pada saat belajar anak melakukan kegiatan yang aktif membangun 
pengetahuan, berinteraksi dengan lingkungan atau mempraktekkan langsung. Pengetahuan 
muncul bukan dari objek atau anak, akan tetapi dari interaksi antara anak dengan objek. 
Dalam memperoleh pengalaman seorang  anak harus berinteraksi langsung dengan objek, 
lingkungan atau sumber belajar sehingga dapat memanipulasi, menjelajah, menyelidiki, 
mengamati atau berbuat sesuatu dengan objek tersebut. 

Salah satu fungsi penting bermain menurut Piaget ialah memberikan kesempatan 
kepada anak untuk mengasimilasi kenyataan terhadap dirinya dan dirinya terhadap kenyataan. 
Sebagai implikasi dari beberapa konsep tentang pentingnya bermain  terhadap pembelajaran 
di Taman Kanak-Kanak adalah menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak 
dapat belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar secara efektif. Anak hendaknya 
menjadi subjek belajar bukan objek belajar. Dengan bermain kemampuan dan potensi  pada 
anak dapat berkembang secara optimal. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran di Taman Kanak-
Kanak seperti dikemukakan Muslihatun (1996): 
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1. Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan awal pendidikan sekolah 
yang dikenal oleh anak, oleh karena itu Taman Kanak-Kanak perlu menciptakan situasi 
pendidikan yang memberikan rasa aman dan menyennagkan. 

2. Sifat kegiatan belajar di Taman Kanak-Kanak adalah pemebntukan perilaku melalui 
pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari seperti menjaga kebersihan dan 
keamanan mandiri, sopan santun, berani bertanggung jawab dan pengendalian diri. 

3. Sifat kegiatan merupakan pengembangan berbagai kemampuan dasar anak, oleh karena itu 
pengetahuan terhadap dunia sekitar merupakan alat yang dipilih oleh guru untuk 
pengembangan kemampuan dasar. 

 
Faktor lain yang harus diperhatikan dalam pembelajaran di Taman Knaak-Kanak 

adalah dasar pembelajaran bagi anak. Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak perlu 
memperhatikan prinsip belajar yang berorientasi perkembangan dan  bermain yang 
menyenangkan, didasarkan pada minat dan pengalaman anak, mendorong terjadinya 
komunikasi baik secara individual maupun kelompok, dan bersifat fleksibel.. M. Solehuddin 
(2000) mengungkapkan prinsip dasar pembelajaran bagi anak usia dini sebagai berikut: 
1. Anak aktif melakukan sesuatu atau bermain dalam situasi yang menyenangkan. 
2. Kegiatan pembelajaran dibangun berdasarkan pengalaman dan minat. 
3. Mendorong terjadinya komunikasi serta belajar secara bersama dan individual. 
4. Mendorong anak untuk mengambil risiko dan belajar dari kesalahan. 
5. Memperhatikan variasi perkembangan anak. 
6. Bersifat fleksibel. 

 
 Dalam pembelajaran di Taman Kanak-Kanak peran guru lebih bersifat sebagai 
pembimbing, motivator, dan fasilitator. Guru perlu menyiapkan lingkungan, bahan-bahan, 
kegiatan yang menantang dan dapat menstimulasi anak. Terlaksananya pembelajaran yang 
optimal tidak terlepas dari karaktersitik perkembangan anak, prinsip belajar dan kurikulum 
yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. 
 
B.   Pembelajaran yang Berorientasi Perkembangan 

1. Pengertian 
David Weikart, 1986 dalam Claudia Eliason dan Loa Jenkins, (1994) mengemukakan , 

"Pembelajaran yang berorientasi perkembangan mempunyai arti bahwa pendekatan yang 
digunakan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar adalah  dari  sisi  anak itu 
sendiri bukan dari sisi pemikiran guru. Ini berarti bahwa guru Taman Kanak-Kanak harus 
memahami kebutuhan dan karakteristik perkembangan setiap kelompok anak maupun setiap 
anak secara individual. Tujuan-tujuan dan kegiatan belajar harus mengintergasikan seluruh 
aspek perkembangan serta  menyediakan kesempatan yang tepat  bagi anak agar mereka dapat 
mengeksplorasi lingkungannya.  

Dalam pembelajaran berorientasi perkembangan, guru harus memberikan dorongan 
kepada anak untuk dapat melalui setiap tahap perkembangannya secara bermakna, optimal, 
dan belajar dalam situasi yang menyenangkan, atraktif, serta relevan dengan pengalaman 
mereka. Pembelajaran berorientasi perkembangan lebih banyak memberi kesempatan kepada 
anak untuk belajar dengan cara-cara yang tepat, umpamanya melalui pengalaman riil, 
melakukan eksplorasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bermakna. Rasa ingin tahu anak 
ditumbuhkan agar secara alamiah mereka belajar tentang hal-hal yang ada di lingkungan 
sekitarnya. Segala sesuatu yang direncanakan dan dilaksanakan guru harus difokuskan  
kepada anak secara individual. Guru harus menghubungkan dan menyesuaikan kurikulum 
dengan kondisi, kebutuhan, minat serta kemampuan anak dari pada menyesuaikan anak-anak 
dengan kurikulum yang sudah dirancang oleh lembaga pendidikan. Singkatnya kurikulum 
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atau program pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan dan 
kebutuhan anak. 

Pembelajaran yang berorientasi perkembangan berbeda dengan pembelajaran 
tradisional yang lebih didominasi oleh peran guru, misalnya guru lebih banyak memberikan 
tugas, petunjuk, atau permintaan dengan mengatakan,  “Stop!”,  “Lihat!”, atau “Dengar!, 
“Duduk baik-baik!”, dan sebagainya. Permintaaan seperti itu tidak relevan dengan 
pembelajaran berorientasi perkembangan Pembelajaran berorientasi perkembangan berbeda 
dengan pembelajaran yang materi, strategi dan metodenya lebih menekankan pada aspek 
perkembangan intelektual anak yang tujuan dan kegiatan belajarnya lebih diarahkan pada 
keinginan-keinginan atau harapan-harapan guru. 

 
 

2. Prinsip-Prinsip Perkembangan dan Belajar  
Pembelajaran yang berorientasi perkembangan yang tepat didasarkan pada 

pemahaman tentang bagaimana anak berkembang dan belajar. Katz dalam Bredekamp (1977) 
mengemukakan bahwa dalam merencanakan kurikulum harus didasarkan pada pemahaman 
kita tentang hubungan antara pengalaman awal anak dan perkembangan berikutnya. Untuk 
dapat melaksanakan pembelajaran yang berorientasi perkembangan para guru pendidikan 
anak usia dini/Taman Kanak-Kanak perlu memahami karakteristik perkembangan yang khas 
terjadi pada anak khususnya yang berusia tiga sampai dengan enam tahun, variasi 
perkembangan yang mungkin terjadi dan bagaimana sebaiknya mendukung belajar anak 
selama periode tersebut. 
 Mengingat perkembangan dan belajar demikian kompleks, tidak ada teori yang cukup 
dapat menjelaskan  fenomena ini, akan tetapi berdasarkan berbagai literatur yang cukup 
lengkap, dihasilkan seperangkat prinsip-prinsip yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran 
yang berorientasi perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan dan belajar tersebut 
dikemukakan Bredekamp (1997) sebagai berikut: 
a. Aspek-aspek perkembangan yang mencakup perkembangan fisik, sosial, emosi, dan 

kognitif berkaitan sangat erat 
Pekembangan dalam satu aspek dapat membatasai atau memudahkan perkembangan 

aspek lainnya. Misalnya ketika bayi mulai merangkak atau  berjalan, kemampuannya untuk 
mengeksplorasi  lingkungan pun menjadi meningkat, dan sebaliknya akan mempengaruhi 
perkembangan kognitifnya. Contoh lain, keterampilan bahasa yang dimiliki anak 
mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan hubungan sosial dengan orang dewasa dan 
anak lainnya.  

 
b. Perkembangan terjadi dalam suatu urutan yang relatif  teratur 

Piaget, dkk. dalam Bredekamp (1997) mengungkapkan hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa  perkembangan manusia relatif stabil, dan urutan pertumbuhan dan 
perubahan yang terjadi pada anak selama sembilan tahun pertama dari kehidupannya dapat 
diprediksi. Misalnya sebelum anak dapat berjalan, pertama-tama dia belajar telungkup, 
kemudian duduk, merangkak, berdiri dengan bantuan orang lain, berdiri tanpa bantuan, 
berjalan beberapa langkah dengan bantuan, dan akhirnya berjalan sendiri. 

 
c. Perkembangan berlangsung secara bervariasi antara  anak yang satu dengan anak 

lainnya, serta tidak merata dalam aspek-aspek perkembangan yang berbeda 
Setiap anak adalah seorang pribadi yang unik dalam pertumbuhan fisiknya, 

pribadinya, temperamen, gaya belajarnya, serta pengalaman dan latar belakanng keluarganya. 
Setiap anak mempunyai keunggulan, kebutuhan dan minat, bagi anak-anak tertentu kebutuhan 
belajar khusus dan perkembangannya perlu diidentifikasi secara seksama, 
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d. Pengalaman awal mempunyai pengaruh langsung maupun pengaruh tertentu  

terhadap perkembangan anak secara individual 
Pengalaman awal baik yang positif maupun negatif  bersifat kumulatif yang berarti 

bahwa jika pengalaman tersebut jarang muncul, maka pengaruhnya terhadap perkembangan 
anak akan kecil, tetapi jika pengalaman positif dan negatif sering terjadi maka pengaruhnya 
akan kuat. Pengalaman  anak-anak selama masa usia dini akan membantu mengembangkan 
keterampilan sosial dan rasa percaya diri mereka. 
 
e. Perkembangan berlangsung dalam arah yang dapat diprediksi menuju 

kompleksitas, terorganisasi, dan internalisasi yang lebih besar 
Belajar selama masa usia dini berlangsung dari pengetahuan yang dapat diamati dan 

kongkrit menuju pengetahuan simbolik. Program pembelajaran yang berorientasi 
perkembangan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperluas dan memperdalam 
pengetahuan kongkritnya dengan memberikan berbagai pengalaman langsung serta membantu 
mereka memperoleh pengetahuan simbolik dengan cara menampilkan pengalamannya melalui 
berbagai media seperti menggambar, melukis, menyusun model, bermain drama, 
mengungkapkan kata-kata secara lisan maupun tulisan.  
 
f. Perkembangan dan belajar terjadi dalam dan dipengaruhi oleh konteks sosial 

budaya 
Bronfenbrenner menjelaskan bahwa  perkembangan anak sebaiknya dipahami dalam 

konteks sosial budaya keluarga, latar belakang pendidikan, masyarakat, dan lingkungan 
masyarakat yang lebih luas. Berbagai konteks ini mempunyai dampak terhadap 
perkembangan anak sehingga perkembangan setiap anak akan berbeda. 
 
g. Anak-anak adalah pebelajar aktif yang secara langsung mengambil pengetahuannya 

melalui lingkungan fisik dan sosial maupun budaya untuk membangun 
pemahamannya sendiri tentang lingkungan sekitarnya 

Pengalaman yang diperoleh anak dari lingkungan fisik, sosial dan budaya memberikan 
sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan anak. Melalui interaksi dengan 
lingkungan fisik anak-anak melakukan eksplorasi, memanipulasi objek-objek kemudian 
membangun pengetahuannya sendiri. Melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya, 
anak-anak mengembangkan kemampuan bersosialisasi, melatih kepekaan terhadap orang lain, 
serta belajar menghargai budayanya sendiri dan budaya orang lain. 
 
h. Perkembangan dan belajar adalah hasil dari interaksi kematangan biologis dan 

lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial di mana ia hidup 
Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa kehidupan manusia adalah hasil dari kematangan 

dan belajar baik yang diperoleh dari lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, oleh karena itu 
sebagai implikasi dari karakteristik perkembangan ini maka orang dewasa harus memfasilitasi anak 
dengan menyediakan lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan anak. 

 
i. Bermain adalah suatu wahana yang penting bagi perkembangan sosial, emosi, dan 

perkembangan kognitif, dan merupakan refleksi dari perkembangan anak 
Pemahaman bahwa anak adalah pembangun yang aktif dari pengetahuannya sendiri, 

dan perkembangan adalah hasil dari proses interaksi antara anak dengan lingkungannya, maka 
guru pendidikan anak usia dini  harus mengakui bahwa bermain adalah suatu hal yang 
mendukung proses perkembangan anak. Bermain merupakan suatu wahana yang sangat 
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penting bagi anak untuk mempraktekkan keterampilan baru dan berfungsi untuk 
mengembangkan berbagai aspek perkembangannya. 

 
j. Perkembangan akan meningkat jika anak-anak mempunyai kesempatan untuk 

mempraktekkan keterampilan baru yang diperolehnya dan jika mereka mengalami 
tantangan  

Perkembangan dan belajar adalah suatu proses yang dinamis yang menghendaki agar orang 
dewasa memahami dan mengamati anak-anak secara cermat untuk memadukan kurikulum dan 
pembelajaran sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan minat anak, untuk selanjutnya membantu 
anak-anak mencapai pengalaman pendidikan yang diharapkan. 

 
k. Anak-anak menunjukkan cara-cara mengetahui dan belajar yang berbeda, serta 

cara-cara menampilkan apa yang mereka ketahui dengan cara yang berbeda pula 
Sesuai dengan karakteristik latar belakang keluarga, sosial budaya serta faktor 

pembawaannya, setiap anak akan menunjukkan gaya belajar yang berbeda yang pada 
gilirannya akan menunjukkan cara-cara untuk merefleksikan apa yang telah mereka ketahui 
dan mereka alami dengan cara yang berbeda pula. Atas dasar itu maka pendekatan 
pembelajaran pun harus mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal anak. 

  
l. Anak-anak akan berkembang dan belajar sebaik mungkin dalam konteks 

masyarakat yang menjamin mereka merasa aman dan dihargai, kebutuhan fisiknya 
terpenuhi, dan secara psikologis mereka merasa aman 

Di samping menyediakan kesehatan yang tepat, keamanan, dan gizi yang baik, para 
pendidik juga harus mendorong layanan yang lebih komprehensif seperti layanan kesehatan 
fisik, gigi, mental dan sosial. Atas dasar itu maka pendidikan yang tepat bagi anak adalah 
pendidikan holistik yaitu pendidikan yang memungkinkan anak berkembang secara utuh dan 
menyeluruh. 

Prinsip-prinsip perkembangan dan belajar anak sebagaimana dikemukakan Bredekamp 
tersebut akan memberikan implikasi terhadap peranan yang harus dilakukan guru. Guru dalam 
pembelajaran yang berorientasi perkembangan tidak berperan sebagai instruktur dan 
mendominasi kegiatan akan tetapi sebagai fasilitator, mediator dan motivator belajar bagi 
anak-anak. 

Sebagai fasilitator berarti guru harus memberikan kemudahan-kemudahan pada saat 
anak mendapatkan hambatan atau kesulitan dalam belajar. Sebagai mediator atau perantara 
guru harus mampu menjembatani kebutuhan, minat, dan keinginan anak dengan program-
program pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan; sedangkan sebagai motivator berarti 
guru harus mampu memberikan dorongan atau dukungan agar anak aktif  belajar, misalnya 
memberikan pujian secara verbal, atau non verbal. 

 
C. Pembelajaran yang Berorientasi Perkembangan untuk anak Usia 3 – 5 tahun.  

Praktik pembelajaran yang berorientasi perkembangan dapat diidentifikasi dari 
berbagai dimensi pembelajaran yang bersangkutan antara lain dari penciptaan iklim belajar, 
lingkungan dan jadwal kegiatan, pengalaman belajar, strategi mengajar, motvasi dan 
bimbingan, kurikulum, dan sistem penilaian. Sue Bredecamp memberikan seperangkat daftar 
tentang praktek pendidikan/pembelajaran yang berorientasi perkembangan untuk anak usia 3 
– 5 tahun dari beberapa dimensi seperti dikemukakan di atas, sebagai berikut: 
1. Menciptakan iklim yang positif untuk belajar 

a. Guru hendaknya menciptakan iklim kelas yang kondusif utnuk belajar, dan 
menjadikan kelas atau kelompok anak sebagai masyarakat yang terpelihara. Guru juga 
hendaknya membantu anak-anak belajar membangun hubungan yang positif dan 
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konsruktif dengan orang dewasa dan anak-anak lainnya, memberikan kesempatan 
kepada anak untuk belajar dari anak-anak lainnya dan orang dewasa. 

b. Untuk mengembangkan rasa percaya diri dan perasaan yang  positif terhadap belajar, 
guru  memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 
bermakna dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan belajar. 

2. Membantu keeratan kelompok dan memenuhi kebutuhan individu 
a. Guru perlu mengenali setiap anak dengan baik dan merancang kegiatan yang 

didasarkan pada pengetahuannya tentang anak-anak secara individual yang berbeda 
dalam kemampuan, tingkat perkembangan, serta pendekatan untuk belajar. 

b. Guru menggunakan berbagai strategi untuk membantu membangun pemahaman 
kelompok sebagai masyarakat yang kohesif. 

c. Guru perlu memperhatikan dan membawa budaya dan bahasa keluarga anak ke dalam 
kelas sehingga mereka merasa diterima dan memiliki. Di samping itu anak juga belajar 
untuk menghargai, dan mengapresiasi perbedaan dan persamaan di antara orang lain. 

d. Mengakui nilai pekerjaan dan bermain secara kolaboratif. 
Guru memberikan berbagai kesempatan kepada anak untuk bekerja dalam kegiatan 
kelompok kecil. Kegiatan dalam kelompok besar digunakan sebagai suatu kesempatan 
untuk membangun perasaan kemasyarakatan, seperti melalui kegiatan membaca buku, 
berceritera, dan pemecahan masalah. 

e. Anak-anak dengan ketidakmampuan  atau yang mempunyai kebutuhan khusus 
dimasukkan dalam kelas secara sosial, intelektual maupun fisik. Mereka perlu 
didukung agar memperoleh perasaan diterima oleh kelompoknya. 

 
3. Lingkungan dan Jadwal 

a. Guru perlu merencanakan dan mempersiapkan lingkungan belajar yang menimbulkan 
inisiatif, dan eksplorasi aktif terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Dalam 
memilih bahan-bahan dan peralatan guru harus mempertimbangkan tingkat 
perkembangan anak dan konteks sosial di mana anak itu hidup. 

b. Guru memelihara lingkungan yang aman, sehat dan melakukan supervisi yang tepat, 
mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecelakaan pada anak. 

c. Guru mengorganisasi jadwal kegiatan sehari-hari antara lain dengan menetapkan saat-
saat anak aktif, dan saat anak tenang. 

 
4. Pengalaman Belajar 

a. Guru merencanakan berbagai pengalaman belajar yang kongkrit dengan bahan-bahan 
dan orang-orang  yang relevan dengan pengalaman hidupnya sendiri, serta 
membangkitkan minat, mengaitkannya dalam belajar, serta perkembangan 
konseptual.. 

b. Guru memberi kesempatan kepada anak-anak untuk merencanakan dan memilih 
berbagai kegiatannya sendiri di antara berbagai bidang kegiatan belajar yang 
disediakan yang didasarkan pada minat dan kemampuannya. 

 
5. Bahasa dan Komunikasi 

a. Guru mendorong anak-anak mengembangkan keterampilan berbahasa dan 
berkomunikasi melalui kegiatan berbicara, mendengarkan, dan bercakap-cakap dengan 
anak-anak lainnya.. 

b. Sesuai dengan kemampuannya yang sedang berkembang, guru memasukkan 
pengalaman untuk meningkatkan kemampuan anak agar secara aktif anak 
mendengarkan, mengobservasi, dan menyimak temannya yang menjelaskan suatu 
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kejadian atau peristiwa, kemudian memberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 
untuk meluruskan atau merespon idenya sendiri. 

 
6. Strategi Mengajar 

a. Guru mengobservasi dan berinteraksi dengan anak secara individual dan kelompok 
kecil dalam semua konteks (termasuk dalam kegiatan yang direncanakan guru dan 
dipilih anak untuk memaksimalkan pengetahuan mereka tentang apa yang dapat 
mereka lakukan  dengan atau tanpa bantuan. 

b. Guru merangsang dan mendukung anak-anak dalam bermain dan kegiatan yang dipilih 
anak, memperluas pemikiran anak dan belajar dalam kegiatan yang diprakarsasi anak 
melalui kegiatan pemecahan masalah, mengajukan pertanyaan, membuat saran, 
memberikan informasi, bahan-bahan dan bantuan yang diperlukan untuk 
memungkinkan anak mencapai tingkat perkembangan berikutnya. 

c. Guru memberikan berbagai kesempatan kepada anak untuk merencanakan, 
memikirkan, dan merefleksikan pengalamannya sendiri. 

d. Guru memberikan berbagai kesempatan kepada anak untuk bekerja secara kolaboratif 
dengan anak-anak lain, membangun pengetahuan  serta mengembangkan keterampilan 
sosial seperti bekerja sama, saling membantu, dan berbicara dengan anak-anak lain 
untuk memecahkan suatu masalah. 

 
7. Motivasi dan Bimbingan 

a. Guru mendorong rasa ingin tahu dan keinginan anak agar mereka memahami 
lingkungannya serta agar terlibat dalam setiap kegiatan belajar. 

b. Guru memfasilitasi perkembangan keterampilan sosial, self control, dan disiplin diri 
pada anak dengan menggunakan teknik bimbingan yang positif misalnya menjadi 
contoh atau mendorong perilaku yang diharapkan, atau mengarahkan kembali anak 
kepada kegiatan yang lebih dapat diterima. 

 
8. Kurikulum  

a. Tujuan umum kurikulum diarahkan pada semua aspek perkembangan, yaitu fisik, 
sosial, emosi, bahasa, estetika, dan intelektual. 

b. Isi kurikulum diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti matematika, IPA, IPS yang 
diintegrasikan melalui tema, proyek, bermain dan pengalaman belajar lainnya 
sehingga anak-anak dapat mengembangkan pemahamannya tentang konsep dan 
membuat hubungan di antara disiplin ilmu terkait. 

c. Perencanaan kurikulum dirancang untuk membantu anak-anak mengeksplorasi dan 
memperoleh konsep-konsep kunci dan alat-alat penemuan berbagai disiplin ilmu 
dengan cara yang komprehensif dan sesuai dengan usianya. 

d. Guru merencanakan dan melaksanakan kurikulum terpadu untuk membantu anak-anak 
mencapai tujuan perkembangan dan tujuan belajar yang penting. Kurikukum itu harus 
mempertimbangkan minat, usia dan konteks pengalaman anak. 

e. Guru merencanakan kurikulum yang responsif dengan pengalaman anak. Kegiatan dan 
bahan-bahan yang berbeda secara kultural diberikan untuk membantu anak secara 
individual mengembangkan identisas diri yang positif, membangun pemahaman 
tentang konsep-konsep baru, serta memperkaya kehidupan semua anak dengan cara 
menghargai dan mengapresiasi persamaan dan perbedaan yang ada di antara anak. 

f. Guru menggunakan berbagai pendekatan serta memberikan kesempatan untuk 
mengembangkan keterampilan berbahasa melalui pengalaman yang bermakna. 
Kegiatannya dapat berbentuk mendengarkan, membaca ceritera dan sajak, kegiatan 
karya wisata, melihat gambar-gambar yang ada di kelas dan bahan-bahan cetak lain 
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yang digunakan, berpartsipasi dalam bermain drama dan pengalaman belajar lain yang 
memerlukan keterampilan berkokunikasi, bercakap-cakap secara informal dengan 
orang dewasa atau anak lain, serta melakukan eksperimen melalui menulis dan 
menggambar. 

g. Guru menggunakan berbagai strategi untuk membantu anak-anak mengembangkan 
konsep dan keterampilan dalam matematika, IPA, IPS, kesehatan dan bidang-bidang 
pengetahuan lainnya melalui berbagai kegiatan yang bermakna. 

h. Anak-anak diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan mengekspresikan estetika 
melalui apresiasi seni dan musik, serta tarian. Media-media untuk mengembangkan 
bakat melukis seperti spidol, krayon, cat dan lain-lain perlu disediakan. 

i. Anak-anak juga perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan motorik 
kasar untuk perkembangan jasmaninya misalnya melalui berlari, melompat, berjalan 
demikian juga kegiatan motorik halus untuk mengembangkan keterampilannya 
melalui bermain dengan tanah liat, menggunting, puzzle, menggambar, dan lain-lain. 

j. Yang tidak kalah pentingnya adalah anak mempunyai kesempatan untuk 
mengembangkan keterampilan menolong diri sendiri atau self help skill seperti 
memakai baju, menggunakan kamar mandi, mencuci tangan, dan membantu 
memperbaiki mainannya sendiri. Guru harus bersikap sabar dan tanggap apabila dalam 
kegiatan tersebut anak mendapatkan hambatan atau kecelakaan. 

 
9. Penilaian 

National Associatio of Education for Young Children (NAEYC) dalam Janice Beaty 
(1994) mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses mengobservasi, mencatat, 
mendokumentasikan hal-hal yang telah dilakukan anak dan bagaimana mereka melakukan 
kegiatan tersebut sebagai dasar untuk menentukan berbagai keputusan pendidikan yang 
mempengaruhi anak. Penilaian adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam 
pembelajaran berorientasi perkembangan. Penilaian untuk anak usia Taman Kanak-Kanak 
berbeda dengan penilaian yang biasa dilakukan untuk anak-anak usia yang lebih tua. Sasaran 
penilaian adalah perkembangan dan belajar anak untuk dijadikan sebagai bahan dalam 
merencanakan kurikulum dalam rangka mencapai perkembangan dan kebutuhan belajar anak 
secara individual, mengidentifikasi anak yang mempunyai masalah perkembangan atau 
belajar secara individual, berkomunikasi dengan orang tua, serta untuk mengevaluasi 
efektivitas program. Janice Beaty (1994) mengemukakan beberapa tujuan penilaian terhadap 
anak adalah sebagai berikut: 1) Merencanakan pembelajaran untuk individu dan kelompok 
dan untuk berkomunikasi dengan orang tua; 2) Mengidentifikasi anak-anak yang mungkin 
memerlukan layanan atau bantuan khusus; dan 3) Mengevaluasi bagaimana sebaiknya 
program atau lembaga pendidikan mencapai tujuan tersebut. Ini berarti bahwa penilaian 
terhadap anak bukan ditujuan untuk mengukur prestasi belajar tetapi lebih ditujukan untuk 
mengamati perkembangan anak secara komprehensif yang meliputi seluruh aspek 
perkembangannya yaitu perkembangan fisik, motorik, sosial, emosi, bahasa, kognitif, dan 
perkembangan lainnya.  
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Abstract  

This research is aimed at conducting the model of behavior-cognitive 
counseling to handle learning burnout of Universitas Pendidikan Indonesia’s 
(UPI) students. This research employed the approach of research and 
development and the method of quantitative and qualitative as well. The findings 
in the beginning of the research indicated: (1) UPI’s students got learning 
burnout with high category; (2) factors influenced students’ learning burnout 
were students’ characteristics, learning environment, and emotional involvement 
to learning environment; (3) students’ effort to workout learning burnout is still 
unsatisfied and sporadic and unseen to ask the experts’ assistance; and (4) the 
model of behavior-cognitive counseling consist of two terms, they are theoretical 
guidance and practical guidance; and (5) the result of empirical and rational 
validity indicated that the model of behavior-cognitive counseling was effective to 
handle students’ learning burnout and to decrease all of students’ learning 
burnout symptoms in the study.      
 
Keywords : model, behavior-cognitive counseling, students’ learning burnout. 
 
 

BACKGROUND  

 Learning burnout is the common phenomena that happen to students. 
There are many studies discussed further and deeper about students’ learning 
burnout. Huebner & Mills (Jacob et al., 2003) conducted the research about 
learning burnout to students considering the aspects of gender, situation, 
personality, and emotional factor. 
 The research conducted by Skovholt (2003) to some universities in United 
State (US) indicated that most of factors of students’ learning burnout in academic 
activity is caused by the routine which was so boring. The present research about 
students’ learning burnout was conducted by Jacobs et al. in 2003. From 149 
students (103 females and 46 males) as samples, there were 30% female students 
got learning burnout and 70% male students got learning burnout. Some of factors 
caused learning burnout were they felt stress and had a lot psychological pressure. 
As we know, that both of those are factors causing the decrease of students’ 
quality in academic. Weiner (1990) found that the failure in academic might lower 
self-confidence and mastery orientation, and draw negative reaction. 
 The findings of the beginning research to 250 students of Educational 
Science Faculty and Nature Science Faculty in Universitas Pendidikan Indonesia 
(UPI) indicated that there were some factors resulting learning burnout, as 
follows: (1) the difficulty to have learning sources 42,5%; (2) the difficulty to see 
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lectures to consult 28,5%; (3) the difficulty to adapt to the learning environment 
18%; (4) inability to understand the material taught by the lecture 45%; (5) a lot 
fee to accomplish the task 25%; (6) difficulty to refuse friend’s offer while 
learning 16%; (7) existence of academic problem with the lecture 4,5%; (8) 
existence of personal problems with the lecture 6%; (9) existence personal 
problems with friends 10%; (10) existence of family’s problem 16,5%; (11) 
existence problems in boarding house 5,5%; (12) difficulty in translating foreign 
books (English and Japan) 53,5%;(13) dfficulty to do the task 29,5% and (14) 
difficulty to manage the time to learn and to do other activity out of learning 
51,5%.  
 Then, students responded the questions related to their feelings caused by 
learning burnout, as follows: (1) being upset : 23,5%; (2) being difficult to sleep: 
26,5 %; (3) being ignorant to the task: 14,5 %; (4) being ignorant to the GPA: 
14,5 %; (5) being bored easily : 57 %; (6) being easily offended : 31, 5 %; (7)  
being worried : 44 %; (8) being easily ill : 13 %; (9) being failed-feel : 21,5 %; 
and (10) being underestimate: 23,5 % 
 The students’ way to solve learning burnout as follows: (1) talking to 
friends 69%; (2) expressing through writing notes on the diary: 24 %; (3) talking 
to the parents: 35,5 %; (4) talking to the lecturer: 5,5 %; (5) having pray a lot: 
65,5 %; (6) playing game: 38,5%; (7) having composure medicine: 1,5 %; (8) 
consuming alcoholic drinks:1,5 %; (9) having smoking: 3,0 %; (10) going to the 
mall: 25,5 %; (11) having night walk-around: 6,5 %; and (12) getting gathering 
with friends: 25,5 %. 
 Pines & Aronson (Sutjipto, 2001) explained that learning burnout was a 
condition in which one’s emotional was so tired and bored mentally and 
physically caused by the increasing of work’s requirement in the study. The 
occurrence of exhausted since they had to work hard, feel guilty, weak, no hope, 
trapped, deep depressing, shame and finally the circle occurs continuously and 
results exhausted and uncomfortable, so that it may increase hatred, physical 
exhaustion, and mental and emotional exhaustion     
 Surely, the phenomenon of students’ learning burnout is not reasonable to 
be ignored since the fact indicates that there is a tendency of improvement 
percentage of students’ learning burnout as long as their period of study. It means 
longer period students will get worse learning burnout, so that it is in line with 
Pham (2004) who argued that “learning burnout is actually something a lot more 
serious than people just being stressed from school" since learning burnout is a 
unique complex behavior phenomenon, even sometime it is rather hard to guess. 
Therefore, satisfied understanding of area, indicators, and causes of learning 
burnout is the beginning step accomplished before arranging the model of 
students’ learning burnout intervention. The study of those three main 
components is crucial to be conducted to avoid prescriptive and imperative 
intervention approach. 
 Students’ learning burnout is a problem that should be solved as well as 
possible. One of effort to minimize learning burnout is academic counseling, an 
attempt to assist the client in solving learning obstacles, developing effective way 
of learning, helping to be success in learning and enabling to adapt to all 
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educational task required (Nurihsan, 2003:21). To solve students’ learning 
burnout, an appropriate counseling approach is necessary.   
 Various either theoretical or empirical studies indicate that behavior-
cognitive counseling is effective to interfere psychopathological disorder, for 
instance to handle learning burnout. Generally, the intervention involves cognitive 
and behavior process in changing behavior and cognitive as well. According to 
Mahoney (Bond et al., 2004) that behavior-cognitive was developed because of 
unsatisfying sense to ‘insight-oriented’ and ‘behavioral therapies’. The approach 
of behavior-cognitive is possible to view as ‘bidirectional integration’.    
 Schaufeli & Enzman (1998:143) reinforced that a strategy of counseling 
that can assist to solve learning burnout is by applying behavior-cognitive 
counseling approach. Furthermore, Schaufeli & Enzman explained that by 
applying the technique and the procedure properly, behavior-cognitive counseling 
was viewed as an effective way to solve learning burnout. The statement of 
Schaufeli & Enzman (1998) was supported by the research conducted by Shrap et 
al. (2006:15) who found that the application of behavior-cognitive counseling 
approach could eliminate the problem of students’ learning burnout significantly. 
Besides, the practice accomplished by Oemajoedi (2003:156) for five years from 
1997 until 2001 proven that behavior-cognitive counseling approach was 
soeffective to solve individual’s problem related to the emotional and cognitive 
aspect, one of those that was abel to be solved by conducting this approach was 
students’ learning burnout.    
 Accoding to the explanation above, the main problem that would be 
researched was “How to develop the model of effective behavior-cognitive 
counseling in handling students’ learning burnout?” 
 

METHOD 

 The method employed in this research is research and development. 
Development research is aimed as “a process used to develop and validate 
educational product” (Borg and Gall, 2003 : 271). The product meant is the 
model of effective behavior-cognitive counseling in handling students’ learning 
burnout. Thus, according to Borg and Gall (2003 : 271), the steps applied in this 
research involve: (1) beginning study, (2) planning, (3) hyphotetic model 
development , (4) hyphotetic model study, (5) revision, (6) limited experiment, (7) 
experiment’s result revision, (8) broader experiment, (9) final result revision, dan  
(10) dissemination and socialization. 
 In this research, quantitative and qualitative approaches were employed 
together. According to Cresswell (2002), there are three models of qualitative-
quantitative, they are two-phase design, dominant-less dominant design, and 
mixed method design sequence. This research used mixed method design sequence 
since quantitative and qualitative approaches were employed integratedly and 
supportedly. Quantitative approache was used to assess the dynamic of students’ 
learning burnout and the effectiveness of behavior-cognitive approach in handling 
students’ learning burnout. Meanwhile, qualitative approach was applied to know 
the rational validity of the hyphotetic model of behavior-cognitive counseling in 
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handling students’ learning burnout. In technical stage, there were some steps 
done as follows: descriptive-analysis method, collaborative-participative method, 
and experimental method.  
 The subject of this research in the beginning study was 522 students of 
UPI enrolled in third year  who were chosen randomly by the technique of two 
stage random sampling (Fraenkel & Wallen, 1993). In the stage of hyphotetic 
model development and validity, the subject was four experts in guidance and 
counseling study. In addition, the subject in the stage of model experiment was 
students of Educational Science Faculty in the Department of Young Learners 
Teachers Training, Social Science Faculty in the Department of Geography, and 
Languages and Fine Arts Faculty in the Department of Japanese Language chosen 
purposively.  
 
FINDINGS AND DISCUSSIONS 

 The findings was derived from the beginning study which was aimed to 
get empirical data about the description, area, factors of learning burnout, effort to 
solve students’ learning burnout and the position of behavior-cognitive counseling 
in handling students’ learning burnout. Besides, the findings of the research in the 
beginning study could be consideration to develop the model of behavior-
cognitive counseling in handling students’ learning burnout. It is more detail 
about the findings related to : (1) students’ learning burnout profile; (2) students’ 
learning burnout factors; (3) students’ effort to handle learning burnout; (4) 
behavior-cognitive counseling in handling students’ learning burnout; and (5) the 
model’s effectiveness of behavior-cognitive counseling in handling students’ 
learning burnout would be exposured as follows.  

 

1. Students’ Learning Burnout Profile 

 The findings indicated that 54,41 % students in UPI enrolled in semester 
five/third year in 2008/2009 got learning burnout with high category and the rest 
of 45,59% students with low category.  
 The percentage of students’ learning burnout area in UPI enrolled in 
semester five/third year in 2008/2009 is: (a) the area of emotional exhausition,  
53,26 % categorized in high level and 46,74 % categorized in low level; (b) the 
area of physic exhaustion,  55,75 % categorized in high level dan 44,25 % 
categorized in low level; (c) the area of cognitive exhaustion, 61,69 % categorized 
in high level dan 38,31 % categorized in low level; dan (d) the area of loosing 
motivation, 54,98 % categorized in high level dan 45,02 % categorized in low 
level. 
 
2. Students’ Learning Burnout Factors 

 The findings indicate that the factors of students’ learning burnout in UPI 
enrolled in semester five/third year in 2008/2009 as follows: 29,80  % influenced 
by students’ characteristic; 44,56 % influenced by the environment learning; and 
34,44 % influenced by the emotional involvement to the learning environment. 
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 More detail explanation of students learning burnout factors in UPI per 
indicator as follows: firstly, the indicator of students’ characteristics, consists of: 
the statement of unaccepted sense as the task just is viewed not really perfect is 
47,51 %, the statement of unaccepted sense as the task does not meet the hope is 
55,94 %, the statement of unsatisfying sense to the achievement got is 38,31 %, 
the statement of inability to get appropriate achievement is 17,82 %, the statement 
of having no strength in academic is 30,46 %, the statement of being offended as 
others suggest idea in learning is 6,13 %, the statement of being suspicious to 
others whose better achievement is 18,01 %, the statement of having lack of self-
confidence to consult about learning to the lecturer is 61,11%, the statement of 
having no willingness to accomplish the task well is 7,09 %, the statement of 
having no any support to get beetr achievement in academic is 11,30 %, the 
statement of being easily giving up as getting difficult task is 28,16 %, the 
statement of having no willingness to ask abouth the task that can not be 
accomplished by self is 10,73 %, the statement of having minimum ferefences to 
do the task is 54,79%.  
 Secondly, the indicator of learning environment, the statement of unwell 
light in learning room is 33,91 %, the statement of having no friends to discuss 
about the task is 13,60 %, the statement of difficulty to see the lecturer to consult 
is 62,84 %, the statement having personal problems with the lecturer is 6,90 %, 
the statement of having academic problem with the lecturer is 12,07 %, the 
statement of friends having no response to the idea suggested is 14,94 %, the 
statement of boring method applied by the lecturer is 65,13 %, the statement of 
difficulty to find references is 70,69%, the statement of the task given is too 
abstract is 45,40 %, the statement of difficulty in translating foreign references is 
87,74%, the ststement of unsatisfying sense to the lecture’s discriminative and 
subjective assessment is 45,02 %, the statement of a lot finance to do the task is 
76,44 %.     
 Thirdly, the indicator of emotional involvement to the learning 
environment, the statement of inability to refuse friends’ offer while learning is 
42,91 %, the statement of preferring to put off the task is 65,13 %, the statement 
of preferring to put forward others’ need is 31,80 %, the statement of difficulty to 
adapt to the environment is 35,44%, the statement of having family problems is 
27,97%, the statement of having problems in boarding house is 19,16%, the 
statement of having lack of money for daily life and study is 35,06%, the 
statement of difficulty to manage the time to learn and other activities is 57,47 %, 
the statement of parents do not ever ask about the achievement in study is 34,87 
%, the statement of being reinforced to get in that major is 14,56 %, the statement 
of the activities out of learning are more useful is 48,08 %, the statement that the 
lecturer does not support to get better achievement is 16,09 %.  

 

3. Students’ Effort to Handle Learning Burnout 

 Students’ effort in UPI enrolled in semester five/third year to solve 
learning burnout as follows: (1) talking to friends is 82,76%; (2) expressing 
through writing note is 37,74%; (3) talking to parents is 41,00 %; (4) talking to 
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the lecturer is 13,41 %; (5) having pray a lot is 63,41%; (6) playing games is 
50,00%; (7) having smoking is 4,60%; (8) getting gathering with friends is 
59,20%; (9) going to the mall is 41,92%; (10) going to tourist places is 39,85%; 
(11) having night walking aorund is 13,98%; (12) having exercises is 19,35%, 
(13) having drugs is 0,57%; (14) consuming alcoholic drinking is 1,15%; (15) 
consulting to the counselor is 3,64%; (16) watching TV/film is 75,48%; (17) 
listening to music is 81,80 %; (18) having foods/drinkings is 38,51%; (19) playing 
is 1,72 %; (20) finding activity is 1,34 %; (21) sleeping is 8,81 %; (22) having 
plants is 0,19 %; (23) sharing to friends is 1,72%; (24) reading comic/novel is 
5,56%; (25) having pray is 0,19%; (26) having muse is 2,49%; (27) crying, anger, 
shouting is 0,96%; (28) having exercise is 0,19%; (29) having family gathering is 
0,38%; (30) chatting is 0,19%; (31) taking care of children is 0,19%; (32) playing 
music is 0,77%; (33) having worship is 0,57%; (34) sending message is 0,19%;               
(35) havng motivation is 0,57%; (36) having positive thinking is 0,38%; (37) 
making relationship is 1,92%; (38) walking around to nature is 0,77%; and (39) 
having organization is 0,77%.  
 
4. The Model of Behavior-Cognitive Counseling in Handling Students’ 

Learning Burnout 

 The model of behavior-cognitive counseling in handling students’ learning 
burnout involves : (a) rationale; (b) aim; (c) assumption; (d) intervention target; 
(e) model components; (f) steps;        (g) counselor competence; (h) structure and 
intervention; (i) evaluation and success indicators. More detail information about 
the structure of the model can be described as follows. 
 
a. Rationale  

Healey (1992) described that according to development stages students of 
university are in latest teenager stage around 18-21 years old. The attitude occurs 
in this stage are: (1) the existence of long-term relation with the commitment; 
(2)the process of individualization and identity development; (3) the process of 
self-identification involving the experience in the past, the present, and the future; 
(4) the existence of challange in education and career terms; and (5) the exiatance 
of uncertainity future 
Donald E. Super (1988) argued that students are in the stage in which they have to 
decide the career. In this stage they have so many kinds of career based on their 
preferences previously. Following stage is career development. The characteristic 
of this stage is increasing the requirement to be self-sufficient in all terms of live.  
If students can go through all of those stages, they will get good career. It means 
they can realize self in having meaningful live forhim/her self and others and good 
career can be logical factor to be success (Crites, 1981). 
In the truth there are students whose problems in learning because of economical 
barrier, difficulty in time management, non-condusive learning environment, and 
habit to put off the task. However, properly students are viewed as ones who are 
able to manage the life and to consider the consequence of every doing Nurihsan, 
(2003:36).  
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The findings in this research also indicates the same thing as well from University 
to Department level, students whose learning burnout is in high category with 
more than 50%. In University level there is 54,41 %, in Faculty level, there is 50 
% and in Department level, there is up to 54%. Besides, the data indicates that 
learning burnout has already become so factual among UPI students in academic 
terms. In addition the percentage in each indicator area; emotional exhaustion, 
physic exhaustion, cognitive exhaustion and lack of motivation categorized high 
around 50% up to 60%.   
Surely, the phenomenon of students’ learning burnout is not reasonable to be 
ignored since the fact indicates that there is a tendency of improvement 
percentage of students’ learning burnout as long as their period of study. It means 
longer period students will get worse learning burnout, so that it is in line with 
Pham (2004) who argued that “learning burnout is actually something a lot more 
serious than people just being stressed from school" since learning burnout is a 
unique complex behavior phenomenon, even sometime it is rather hard to guess. 
Therefore, satisfied understanding of area, indicators, and causes of learning 
burnout is the beginning step accomplished before arranging the model of 
students’ learning burnout intervention. The study of those three main 
components is crucial to be conducted to avoid prescriptive and imperative 
intervention approach. 
 
b. Aim  

  Generally the model of behavior-cognitive counseling aimed at 
handling students’ learning burnout. Particularly, it is aimed at enabling students 
to be competent in following terms. 

1. To handle emotional and cognitive exhaustion. 
2. To handle physics exhaustion and lack of motivation. 
3. To manage the time effectively. 
4. To manage and develop self. 
5. To make good relationship among friends, lecturers and staffs in the 

university.  
6. To manage self and adapt to the learning environment. 

 

c. Assumption 

 Following assumptions become the reference to arrange the model of 
behavior-cognitive counseling in handling students’ learning burnout. 

1. The difficulty to think logically becomes the cause of students’ learning 
burnout. 

2. Students whose learning burnout tend not to be able to explore self-
potential belonged well. 

3. Students’ learning burnout is caused by behavior stagnation for long time. 
4. Students whose learning burnout tend to deliver negative statement. 
5. Behavior-cognitive counseling emphasizes on the collaborative effort 

between the counselor and the client. 
6. The model of behavior-cognitive counseling is structured and directive.  
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7. The model has flexible therapy session referred to the client’s condition 
and need.  

8. Homework-technique is the base of the model of behavior-cognitive 
counseling. 

 

d. Intervention Target 

 The main intervention target of the model of behavior-cognitive 
counseling is the areas of learning burnout as follows : (1) mengatasi kelelahan 
emosi handling emotional exhaustion; (2) handling cognitive exhaustion; (3) 
handling physics exhaustion and (4) improving the lack of motivation. In addition, 
the areas of learning burnout cause as follows: (1) effective time management; (2) 
ability to develop and manage self properly; (3) ability to make good relationship 
among friends, lecturers, and staffs in the university; and (4) ability to manage self 
in adaptation to the learning environment. 

 

e. Model’s Components 

 The components in the model of behavior-cognitive counseling are self-
observation, mew internal dialogue arrangement, and skills training.  

1. Self-observation, this activity is the counselor’s effort to assist the 
counselee in recognizing and understanding negative characteristic in 
his/her learning.  

2. New internal dialogue is the counclor’s and the counselee’s effort to 
identify irrational thought and feeling causing learning burnout.  

3. Skills training is aimed at assisting students to learn better skills and new 
behavior.  

 To achieve the counseling’s aim takes long time if it only employs 
technique and topic in the interview session. Therefore, the counselor should 
encourage students to apply the skills derived drom the interview session in daily 
life, particularly in academic life in the university. The proper technique that is 
employed is homework assignment.  
 

f. Model’s Steps 

 Firstly, collecting the information. This process involves both counselor’s 
and counselee’s effort to reconceptualize the cause of learning burnout.
 Secondly, trying to reconceptualize the problem. This activity is aimed at 
giving the opportunity to the counselee to do logical experiment from learning 
burnout rationalization described by the client.  
 Thirdly, conducting cognitive restructurization change. In this activity, 
the counselee has an effort to obtain new perception in order to modify behavior 
through cancelling irrational, devastative, and guilty self-statement.     
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g. The Counselor’s Competence in Implementing the Model  

 The competences required by the counselor to implement the model of 
behavior-cogntive counseling as follows. 

1. Understanding thought, feeling, and behavior as a part of learning activity 
that builds the counselee’s believe.  

2. Understanding the interaction of thought, feeling, behavior, physic, and 
environment condition.  

3. Understanding basic assumption and believe belonging to students.  
4. Understanding and recognizing thought that disturbs the client. 
5. Having ability to describe disturbing thought based on the fact found.  
6. Recognizing and recording the proof that is in line with the main believe 

and positive new basic assumption.  
7. Having ability to arrange an experiment to assess irrational thought and 

feeling. 
8. Having ability to check thought, feeling, behavior biological aspect, and 

environment belonging to the client. 
 
h. Counseling’s Structure and Content 

 The model of behavior-cognitive counseling is flexible, collaborative, and 
active. Practically, the model refers to the pattern of “20/20/20 Rule”. In first 20 
minutes, the focus of the counseling is to explore students’ anxiety along having 
learning burnout as pre-assessment and diagnose. 
 In second 20 minutes, the focus is to discuss, explore thought, emotion, 
and behavior further in getting skills development to solve the problem.  
 In third 20 minutes, the focus is to arrange the agreement between the 
counselor and the counselee about the training before having further intervention 
session. 
 Commonly behavior-cognitive counseling takes 12 sessions, however the 
implementation in Indonesia always has abstacles, so that, the more flexible 
adjustment is necessary. Therefore, the counseling intervention in this model only 
took 8 sessions and other 2 sessions used for administering pretest and posttest. 
The counseling intervention conducted once in a week.   
 
i. Evaluation and Achievement Indicators  

  The model of behavior-cognitive counseling in groups offers 
cheaper, more efficient, and more useful counseling than in individual counseling. 
Therefore, in every session the counselor facilitate groups to have the interaction 
and the cohesivity each other. The progress of the counselee becomes the 
evaluation of inetervention achievement as well.   
  The evaluation conducted in every session and after entire sessions 
of the inetervention ended. In every session, the evaluation focuses on the change 
of the counselee’s statement. Homework assignment analysis conducted in the 
evaluation becomes the standard in knowing the progress in the indicator of 
thought and behavior in the area of learning burnout.  
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  The indicator of the counseling intervention achievement is the 
decrese of learning burnout symptomps and the lower of learning burnout 
intensity in the areas of cognitive, emotion, physic, and motivation. The technique 
that was applied aimed to know the achievement through conducting the test of 
learning burnout scale.  

 

5. The Effectiveness of the Model of Behavior-Cognitive Counseling in 

Handling Students’ Learning Burnout 

The result of the effectiveness assessment in the model indicates that the 
counseling model is significant to eliminate students’ learning burnout.  
The final experiment conducted signifies the decrease of students’ learning 
burnout after having received the intervention of the model of behavior-cognitive 
counseling. The hypothesis can be drawn is: “the model of behavior-cognitive 
counseling can decrease students’ learning burnout symptoms”. The criteria of the 
experiment is null hypothesis will be rejected if t hitung  is more than t tabel  at p < 0, 
05.      
There are four areas of students’ learning burnout: (a) emotional exhaustion; (b) 
physic exhaustion; (c) cognitive exhaustion; and (d) lack of motivation. 
Additionally, there are 24 indicators as follows: Firstly, emotional exhaustion 
indicators are : (a) failure sense in the learning; (b) guilty and blame sense; (c) 
being in hurry; (d) getting easily upset; (e) being worried easily; (f) loosing self-
control easily; and  (g) getting paranoid. Secondly, physic exhaustion indicators 
are: (a) being tired; (b) getting headache; (c) getting sleeping and eating 
disturbance; (d) consuming drugs; and (e) having the hearth beats rapidly. Thirdly, 
cognitive exhaustion indicators as follows : (a) unwillingness to assist in the 
learning; (b)  loosing meaning and hope in the learning ; (c) loosing desire and 
courage to learn; (d) feeling trapped in the learning; (e) difficulty to focus and 
easily to forget; (f) being abandon with a lot of tasks and (g) feeling 
underestimate. Fourthly, indicators of the lack of motivation are: (a) kehilangan 
idealisme dalam belajar loosing the idealism in the learning; (b) loosing eager to 
learn; (c) being easily give-up; (d) having unsatisfactory in the learning; and                 
(e) loosing the interest to learn..  
The result of the entire data identification signifies that there is only one indicator 
of learning burnout symptoms which did not decrease significantly after having 
received the intervention, headache and flank disturbance. To sum up, the 
decrease of students’ learning burnout is in line with the lower of students’ 
learning burnout symptoms.  
 
Conclusion  

The conclusion of the research as follows. Firstly, the result of the beginning 
study indicated that most of students in UPI had got learning burnout with high 
category in the four areas of emotional, physic, and cognitive exhaustions, and 
lack of motivation. Secondly, there are three factors of students’ learning burnout 
occurrence, they are: (1) students’ characteristic, willingness to be perfect and 
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respected; (2) learning environment, such as negative atmosphere in the 
classroom, lack of appreciation in the learning, and so on; and (3) emotional 
involvement to the learning environment, for instance inability to be assertive, role 
conflict, and so on. Thirdly, the highest percentage of students’ efforts to eliminate 
learning burnout are: talking to friends, listening to music, watching TV/Film, 
having pray a lot, playing games, having gathering with friends, and going to the 
mall.  
Fourthly, the model of behavior-cognitive counseling hypothetic in handling 
students’ learning burnout developed consists of two terms; model substance 
(theoretical guidance) and model supplement (practical guidance). Model 
substance involves rational reason, aim, assumption, component, competence, 
intervention structure, intervention guideline, evaluation, and achievement 
indicator. Supplement model involves operational-technique terms of model 
description, relationship characteristic, group norms, group composition, the role 
of the counselor-counselee, and the service.  
Fifthly, the result of rational and empirical validity indicates that the model of 
behavior-cognitive counseling is effective in handling students’ learning burnout. 
It is able to eliminate all of learning burnout symptoms. 
 

RECOMMENDATION 

The recommendation of the research goes to various components. Firstly, Unit 
Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling (UPT-LBK) UPI can 
implement the model of behavior-cognitive counseling in handling students’ 
learning burnout through curative, preventive, and developmental approaches.  
Secondly, The Program of Guidance and Counseling Study can conduct the 
program or renew the model of behavior-cognitive counseling in handling 
students’ learning burnout through: (1) completing the content of the curriculum; 
(2) developing the model of behavior-cognitive counseling in other areas; (3) 
leading students to do further research by the use other counseling approaches. 
Thirdly, academic guidance lecturers can follow –up the model of behavior-
cognitive counseling in handling students’ learning burnout through: (1) 
improving the monitoring of students’ achievement in well program; (2) giving 
students the opportunity to consult; (3) assisting students to handle all of problems 
well; (4) giving students the opportunity to consult by using information 
technology.   
Fourthly, following researchers can implement the model of behavior-cognitive 
counseling in handling students’ learning burnout through: (1) enlarging the 
subject of the research; (2) using the approach of behavior-cognitive counseling 
which is more specific; and (3) using another counseling approach. 
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ABSTRACT 

In facing of global demands, the students at each school level are often faced with various problems 
related to personal issues, social, and careers. This needs to get attention from various parties involved, 
particularly counselors who directly has the task to help students solve theproblem, so the counselor 
needs to have a broad and adequate counseling skills. Many counseling models that can be a reference 
to the counselor. Collaborative counseling model is one model of counseling that are partnerships, 
innovative, and oriented toward the future in helping students solve problems. However, the 
implementation of counseling should not only aimed at helping students solveproblems that it faces, but 
also must consider the pedagogical values. This has implications on the role of the counselor who must 
present himself as an educator. 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan siswa di sekolah serta membantu mereka 
mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya seperti masalah pribadi, akademik, sosial, moral 
dan keagamaan, konseling memiliki peran yang sangat penting. Keberadaan konseling di Indonesia 
saat ini telah mendapat pengakuan secara legal dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6 yang menyatakan: “Konselor 
adalah sebagai salah satu kualifikasi pendidik yang berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan”. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Danil T. Sciarra (2004:3), “School counselors are an integral part of the 
education program as important to the school as teachers and administrators, and as essential to the 
main function of the school, academic success”. Demikian pula American Counseling Association (ACA) 
(2006), menyatakan bahwa konseling membantu siswa memecahkan masalah emosi, sosial, moral dan 
memahami kehidupan secara terarah.   Tercapainya tujuan konseling di sekolah sangat bergantung pada 
berbagai faktor, antara lain faktor kemampuan konselor yang bersangkutan, dan kerja sama yang baik 
antara konselor dengan siswa. Agar tujuan konseling tercapai maka diperlukan kolaborasi yang baik 
antara konselor dengan siswa. Demikian pula konselor perlu memadukan keahlian yang dimilikinya 
dengan kemampuan siswa secara sinergi sehingga menjadi potensi yang besar untuk menunjang 
tercapainya tujuan konseling. Konselor harus sungguh-sungguh memanfaatkan kemampuan, kekuatan, 
pengalaman yang dimiliki siswa, memahami, menerima, mengarahkan dan mewujudkan potensi yang 
dimilikinya,menghargai, memperkuat dan menghindari sikap yang dapat merugikan siswa, serta tidak 
berfokus pada kelemahan dan kesalahan siswa. Dalam hal ini, pemahaman tentang segala kemampuan 
siswasangat dibutuhkan oleh konselor.  

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa seringkali konselor memandang dirinya 
sebagai sumber utama untuk memecahkan masalah siswa, begitu pun seringkali siswa hanya 
mengandalkan upaya yang dilakukan konselor. Konselor kurang peduli terhadap kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan masalah mereka; kurang memberikan respon positif terhadap gagasan siswa; 
kurang menghargai, dan kurang memberikan kepercayaan terhadap siswa. Demikian pula halnya dengan 
siswa, seringkali mereka memandang dirinya adalah individu yang bermasalah, lemah, kurang percaya 
diri.Untukmengatasi masalah tersebut diperlukan suatu model konseling yang mampu memadukan 
keahlian konseling dengan keunggulan-keunggulan siswa secara sinergi, yang memandang 
bahwa hubungan antara konselor dengan siswa adalah hubungan kemitraan, sehingga 
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tujuan konseling dapat tercapai. Model konseling yang demikian adalah model 
konseling kolaboratif. 

Pelaksanaankonseling juga sebaiknya tidak hanya diarahkan pada upaya membantu siswa 
memecahkan masalahnya, akan tetapi juga diarahkan pada tujuan dan upaya-upaya 
normatif yaitu agar siswa mampu memilih nilai yang baik bagi kehidupannya di 
masa yang akan datang, serta mampu bertanggung jawab atas  keputusan dan tindakan yang 
diambilnya. Atas dasar itu maka dalam pelaksanaan konseling kolaboratif juga perlu diintegrasikan 
dengan nilai-nilai pedagogik oleh konselor. Sehubungan dengan hal tersebut, 
muncul permasalahan, bagaimanakah mengintegrasikan nilai-nilai pedagogik dalam 
model konseling kolaboratif? 
 
B. PERUMUSAN  MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 
berikut: 

a. Apakah yang dimaksud dengan konseling kolaboratif dan landasan filsafat apa yang mendasarinya? 
b. Prinsip-prinsip dan dimensi-dimensi apa yang terdapat dalam konseling kolaboratif? 
c. Pendekatan-pendekatan apa yang dapat digunakan dalam konseling kolaboratif? 
d. Bagaimana prosedurkonselingkolaboratif? 
e. Nilai-nilai pedagogik apakah yang terdapat dalam konseling kolaboratif? 

            
C. PEMBAHASAN 
Dalam uraian selanjutnya akan dibahas beberapa hal yang terkait dengan rumusan masalah. 
1. Pengertian dan Landasan Filsafat Konseling Kolaboratif  

Konseling kolaboratif adalah suatu proses memberikan bantuan dan motivasi  yang dilakukan 
secara kerja sama antara konselor dan siswa dengan cara memberdayakan kemampuan, keunggulan 
dan pengalaman dalam memecahkan masalah yang dialaminya (Bertolino dan O’Hanlon, 2002). 
Konseling kolaboratif merupakan suatu proses intervensi konselor terhadap siswa yang tidak bersifat 
patologis, berfokus pada upaya memaksimalkan dan mengefektifkan potensi siswa dalam mengubah 
pandangan, tindakan dan suasana dirinya terhadap masalah, serta membuat rencana dan mengatasi 
masalah di masa sekarang dan masa depan melalui pengembangan fungsi-fungsi psikologis secara 
terintegrasi. Konselor adalah bagian dari sistem konseling, yaitu memperkuat perubahan yang dilakukan 
siswa, serta membantu mengenal, menemukan, menafsirkan, dan memecahkan masalah yang dapat 
diselesaikan melalui bahasa dan interaksi. 

Konseling kolaboratif didasari oleh filsafat konstruktivisme dan kontruksionisme sosial. 
Konstruktivismeadalah pandangan filosofis yang didasari sifat-sifat biologis dan sifat-sifat fisik dalam 
mempersepsi individu (Maturana, 1978; von Foerster 1984; von Glasersfed, 1984; Watziawick, 1984). 
Pendapat ini, menjelaskan bahwa kondisi hubungan manusia dengan lingkungannya dapat dipahami 
melalui berbagai teori sebagai bahan untuk menemukan masalah, tidak dibatasi oleh usia, jenis kelamin, 
ras, kelas, etnis, agama, dan latar belakang keluarga, sehingga konselor dapat menyusun berbagai 
kenyataan, dan cerita untuk mengungkap berbagai peristiwa siswa. 

Konstruksionismesosial didasari oleh pandangan bahwa masalah itu dibentuk oleh masyarakat 
sebagai gambaran dimensi yang luas dalam menginterpretasi masalah (Berger & Luckmann, 1966, 
Gergen, 1982, 1985, 1994). Konstruksionismesosial menekankan bahwa kebermaknaan hidup manusia 
terbentuk melalui interaksi, hubungan dan proses sosial apabila berinteraksi dan berbicara dengan 
orang lain atau dirinya sendiri, menggunakan bahasa, dan terjadi dalam realitas sosial yang selalu 
mengalami perubahan. Dengan demikian dalam membantu menyelesaikan masalah siswa, konselor 
harus melakukan dialog, berinteraksi, dan berkolaborasi untuk mencari kenyataan-kenyataan yang 
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diciptakan oleh masyarakat secara terus-menerus, diwujudkan melalui tindakan, serta bahasa dalam 
berinteraksi dengan lingkungannya. 

 
2. Prinsip-prinsip dan Dimensi Konseling Kolaboratif 

Konseling kolaboratif didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai bertikut: menekankan pada 
keterlibatan siswa, meningkatkan hubungan, perlakuan yang ditekankan pada perubahan dan masa 
depan, dan  siswa pada prinsipnya memiliki kemampuan.   
a.   Menekankan keterlibatan siswa     Dalam proses kolaboratif, konselor harus banyak melibatkan siswa 
agar dapat berkolaborasi dengan mereka, mendapatkan data yang lengkap, mencapai tujuan yang 
disepakati, dan lebih terfokus pada intervensi. Untuk itu konselor berusaha memanfaatkan 
potensi mereka, mendengarkan pandangan, pilihan, tujuan, hasil, dan suasana yang diharapkan mereka, 
tidak otoriter, tidak merugikan, tidak menjatuhkan siswa, bersikap etis, legal, realistis dan dapat  
dipercaya. 

b.   Meningkatkan hubungan Konseling kolaboratif dilakukan melalui upaya meningkatkan 
hubungan antara konselor dengan siswa. Dalam proses konseling, konselor perlu bermitra, 
mendengarkan, menghampiri, menghargai, dan memvalidasi pengalaman internal siswa (misalnya 
tentang perasaan dan pemahaman siswa terhadap dirinya, tanggapan dan penerimaan siswa terhadap 
fisiknya, pengalaman yang berkaitan dengan panca indra, khayalan dan pemikiran, pemahaman dan 
penyesuaian konselor terhadap bahasa yang digunakan siswa). 

c.    Perlakuan berorientasi pada perubahan dan masa depan  Tujuan konseling kolaboratif 
adalah terjadinya perubahan pada diri siswa.  Untuk mencapai tujuan ini maka dalam memberikan 
perlakuan, konselor harus mengarah pada perubahan, terfokus pada aspek-aspek yang dapat 
menimbulkan perubahan, memelihara hubungan, menyampaikan gagasan, teknik, intervensi, prosedur, 
pembicaraan sesuai dengan yang diharapkan siswa, serta mencari pandangan yang mengarah pada 
perubahan. Selain itu, konselor perlu memperkuat perubahan yang dialami siswa, dengan mengungkap 
perasaannya dan rencana berikutnya setelah masalah tersebut dapat diatasi sehingga mempermudah 
tercapainya perubahan di masa depan. 

d.   Siswa memiliki  kemampuan, keunggulan dan pengalaman. Siswa mempunyai kemampuan, 
keunggulan, dan pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalahnya. Agar konseling efektif, 
maka konselor perlu mengungkap dan memanfaatkan kemampuan, keunggulan, dan pengalaman 
tersebut; tidak mengungkap kondisi-kondisi siswa yang sifatnya patologis atau tidak mencari 
kelemahan-kelemahan serta kekurangan siswa. Selain itu konselor perlu mengubah bahasa yang 
patologis menjadi bahasa yang santun, memvalidasi, penuh respek, membangun, mengembangkan 
harapan siswa, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pandangan, tindakan, 
dan suasana dirinya sehingga dapat membantu proses pemecahan masalah yang terarah pada 
perubahan. 

e.    Perubahan dapat diprediksi Perubahan biasanya diindikasikan meningkat di awal perlakuan, 
karena itu perubahan dapat diprediksi. Apabila siswa banyak mengalami perubahan di awal sesi, 
kemungkinan hasil konseling akan positif, sebaliknya apabila di awal sesi sedikit mengalami perubahan, 
maka hasil konseling akan negatif. Dengan demikian perubahan itu dapat diprediksi positif atau negative 
tergantung hasil di awal sesi. 

 
            Konseling kolaboratif meliputi empat dimensi sebagai berikut:  

a.   Pengalaman 
Pengalaman adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan apa yang terjadi secara internal. 

Pengalaman ini meliputi perasaan, sensasi, fantasi dan hl-hal yang memberikan pemahaman pada diri 
individu. Pengalaman itu subjektif sifatnya dan dapat dibuat menurut selera. 
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b. Pandangan  
Pandangan muncul dalam beberapa variasi, diantaranya: (1)siswa menjelaskan, 

menginterpretasi, 
mengevaluasi, mengasumsi, meyakini masalahnya dan kemungkinan pemecahannya. (2)siswa lebih 
banyak memperhatikan aspek kehidupan mereka dari pada kehidupan orang lain. Siswa yang bersikap 
terbuka dan tertutup dalam membicarakan persoalan dirinya akan berbeda dalam menentukan 
persoalan dan dimensi-dimensi yang memungkinkan dirinya menciptakan perubahan. Pandangan-
pandangan siswa bukan menggambarkan kebenaran tetapi bagaimana siswa melihat lingkungan.  

c. Tindakan 
Tindakan merupakan sesuatu yang benar-benar dilakukan siswa. Tindakan yang dapat diterima, 

yaitu tindakan-tindakan yang dapat membantu siswa mencapai tujuannya dengan sehat, legal, dan etis. 
Tindakanyang tidak dapat diterima yaitu  tindakan yang mendorong siswa jauh dari tujuannya, tidak 
sehat, ilegal, dan tidak etis. 

d.  Suasana 
Suasana adalah kondisi yang berkaitan dengan tempat dan waktu yang sering dihubungkan 

dengan masalah, kapan dan dimana masalah itu terjadi,  frekuensi, durasi, dan siapa orang yang ada di 
sekitarnya ketika hal itu terjadi; konteks, yang meliputi riwayat dan latar belakang klien, termasuk 
budaya, genetik, biokimia, keluarga, hubungan sosial, jenis kelamin, spiritual, dan gagasan keagamaan. 
Aspek kontekstual ini dapat menjadi masalah yang komplek bagi siswa atau  mendorong munculnya 
masalah, tetapi merupakan aspek yang penting, namun kadang-kadang tersembunyi dan tidak 
terperhatikan.  
 
3. Pendekatan Dalam Konseling Kolaboratif 

Pendekatan dalam konseling kolaboratif terdiri atas: 
a. Pendekatan berorientasi pada pemecahan masalah 
Konselor dalam membantu individu perlu berfokus pada pemecahan masalah (Bertolino dan 

O’Hanlon, 1998), karena setiap individu memiliki  kemampuan, kekuatan, dan pengalaman dalam 
memecahkan masalahnya, dan tidak meyakini bahwa satu teori dapat menjelaskan perilaku individu. 
Bahkan    yang lebih akurat adalah menggunakan perasaan konselor untuk memecahkan masalah, 
memodifikasi pikirannya, dan membiarkan individu mempelajari yang benar-benar nyata tentang 
dirinya. Dengan demikian agar dalam membantu memecahkan masalah siswa dapat berlangsung secara 
efektif, konselor harus mengarahkan siswa pada pemecahan masalah dengan cara menciptakan 
komunikasi yang kondusif, mencari berbagai kemungkinan untuk melakukan perubahan, mencurahkan 
perhatiannya secara total, mengubah masalah menjadi pemecahan masalah, memanfatkan 
kemampuan, kekuatan, dan pengalaman, serta memberi kesempatan untuk memecahkan masalahnya. 

b. Pendekatan berorientasi pada kemungkinan untuk memecahkan masalah 
Pendekatan yang berorientasi pada kemungkinan untuk memecahkan masalah, dilakukan 

dengan menggali pengalaman internal siswa, memberikan penghargaan dan memvalidasinya, 
menghampiri dan mendengarkannya, membuka gagasan-gagasan yang tersembunyi sehingga siswa 
dapat mengubah pandangan, tindakan dan suasana yang kurang menguntungkan. 

c. Pendekatan naratif 
Pendekatan naratif adalah pendekatan yang banyak menggunakan percakapan untuk 

memisahkan pemicu masalah dengan siswa itu sendiri secara objektif, agar dapat keluar dari kejadian 
yang membatasinya. 

d. Pendekatan sistem bahasa kolaboratif  
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Pendekatan sistem bahasa kolaboratif adalah pendekatan yang menggunakan proses dialog, 
menggunakan bahasa, dan menginformasikan berbagai kemungkinan untuk memecahkan masalah 
dalam proses konseling. 

e. Pendekatan merefleksikan tim 
Pendekatan merefleksikan tim adalah pendekatan yangbanyak menekankan pada perubahan 

dan membuat bermaknanya sistem, dengan memahami perubahan yang terjadi dalam sistem dan 
meminta anggota tim untuk mengomentari pembicaraan antara konselor dengan seseorang yang 
sedang        diberi bantuan. 

 
4. Prosedur Konseling 

Kolaboratif Prosedur konseling kolaboratif terdiri atas tahap-tahap  sebagai berikut: 
a. Membangun hubungan kolaboratif  
Dalammembangun hubungan kolaboratif, konselor perlu menyusun rencana bantuan, 

memulai membantu memecahkan masalah, menggunakan bahasa,  mengubah pembicaraan yang 
berorientasi ke masa depan, menghampiri dan  mendengarkan. Rencana bantuan yang disusun konselor 
adalah menentukan: komponen model, perubahan yang diharapkan, pihak yang akan  menghampiri, 
tempat, waktu, pendekatan, proses, perlakuan dan hasil yang diprioritaskan sebelum perlakuan 
diberikan, serta menentukan apakah kemajuan dan perubahan tersebut perlu dimonitor atau tidak oleh 
konselor.    Rencana bantuan ini terlebih dahulu harus diberitahukan kepada  siswa. Langkah selanjutnya 
adalah mulai membantu memecahkan masalah siswa dengan memperhatikan masalahnya, mengungkap 
cerita yang mengesankan, menghubungkan rencana dengan pengalamannya, dan melibatkan mereka 
dalam memecahkan masalahnya. Hubungan kolaboratif dilakukan dengan menggunakan bahasa yang 
santun sehingga menimbulkan perasaan nyaman. 

Dalam melakukan hubungankolaboratif, konselor berusaha mengubah pembicaraan yang 
memperluas masalah menjadi pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian masalah dengan 
membangun hubungan yang kondusif, menghargai pengalaman internalnya, menanyakan situasi, dan 
perubahan yang   diinginkan, serta memberikan validasi, melakukan intervensi, dan memberikan 
motivasi. Pemecahan masalah harus berorientasi ke masa depan. Agar terjadi perubahan, konselor perlu 
menghampiri dan mendengarkan siswa berkaitan dengan pengalaman, pemikiran, kelemahan, 
hambatan, dan refleksi mereka. 

b. Mengklarifikasi  keluhan,  masalah, tujuan, dan hasil yang diprioritaskan 
            Pada tahap ini, konselor perlu memprioritaskan untuk mengklarifikasi keluhan dan masalah siswa, 
selanjutnya mengklarifikasi pilihan, tujuan, dan hasil yang diprioritaskan. Untuk mengklarifikasi keluhan 
dan masalah, dapat digunakan penilaian formal yang dapat mengungkap kesulitan dan kemampuan 
mereka, hubungan, intervensi, dan perubahan pada awal perlakuan. 
Penilaian formal memberikan informasi kepada konselor tentang cara bertindak di masa lalu yang  
berguna untuk perubahan selama di awal sesi. Langkah selanjutnya adalah mengklarifikasi pilihan, 
tujuan dan hasil yang  diprioritaskan. Untuk melakukan kegiatan ini, konselor perlu mengungkap 
perubahan yang diharapkan, dan pengalaman yang dapat memfasilitasi perubahan, dengan 
menggunakan metode action talk dan videotalk. Action-talk adalah mengikuti yang hal-hal yang 
dilakukan oleh siswa misalnya denganmenghampiri, mendengarkan, mempelajari perspektif masalah, 
pola bertindak, pola berinteraksi, dan cara memecahkan masalah. Sedangkan videotalk adalah upaya 
untuk memperoleh gambaran cara bertindak.Videotalk seperti melihat dan mendengar videotape di 
dalamnya termasuk menggunakan action-talk. Dengan menggunakan videotalk danaction-talk, konselor 
dapat mempelajari pengalaman dan potensi siswa untuk digunakan dalam intervensi. Selain itu, 
konselor harus berorientasi pada visi, perubahan, kebermaknaan, kemajuan, proaktif, dan 
memperbanyak bekerja sama dengan siswa. 
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c. Menciptakan Perubahan  
                       Upaya konselor dalam menciptakan perubahanadalah mengubah cara pandang, cara 
bertindak, dan suasana siswa terhadap masalahnya. Ada empat  cara mengubah cara 
pandang, cara bertindak, dan suasana siswa, yaitu: 
1)      Mengubah fokus perhatian, artinya mengurangi tekanan-tekanan yang dirasakan siswa, karena 
mereka terlalu memperhatikan kemungkinan resiko yang kurang menguntungkan di masa depan,  
2)      Mengubah cerita yang bermasalah menjadi cerita berlawanan, cerita alternatif, dan cerita yang 
memberikan interpretasi terhadap fakta-fakta, menggunakan gagasan, keyakinan, dan hipotesis untuk 
menyentuh perasaannya, meyakinkan bahwa ceritanya banyak masalah,  
3)      Mengubah cara bertindak terhadap masalah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan 
tentang frekuensi, kondisi saat peristiwa terjadi, lamanya, letaknya, dan kontribusi orang-orang yang 
ada di sekitarnya,  
4)      Mengubah suasana yang menimbulkan masalah, dengan cara mengenal faktor, ketangguhan, dan 
kemampuan siswa untuk mengetahui pengaruh suasana keluarga terhadap siswa, latar belakang 
keluarga, dan latar belakang budaya. 
d.  Mengevaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ada dan tidak adanya perubahan pada diri siswa. Evaluasi 
dilakukan di antara sesi. Untuk mengarahkan pada terjadinya perubahan dari sesi ke sesi, konselor harus 
menghubungkan tujuan di awal sesi dengan peristiwa di akhir sesi. Jika siswa melaporkan bahwa 
persoalan menjadi lebih baik, maka konselor perlu mengenal dan mengungkap aspek-aspek apa saja 
yang telah berubah. 

Untuk mengakhiri sesi, konselor mengarahkan siswa pada perubahan yang telah dicapai, 
menghargai ketangguhan mereka saat mengalami kesulitan dan mengungkap perasaan positifnya. Pada 
sesi ini konselor harus mengelola hasil kegiatan. Jika tidak terjadi perubahan, konselor perlu 
mengelolanya agar siswa menyadari dan menerima ketidakberhasilan tersebut. Jika ada perubahan 
dengan seijin siswa, konselor berusaha mendokumentasikannya.Caranya dapat dilakukan melalui jurnal, 
catatan harian, dan membuat buku/kliping. 

 
5. Nilai-Nilai Pedagogik dalam Konseling Kolaboratif 

UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa konselor adalah salah satu kualifikasi pendidik yang 
sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur; 
dan Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 
Konselor esensinya menuntut bahwa pada prinsipnya konselor harus mampu memberikan layanan 
bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Ini berarti bahwa konselor harus mampu 
melaksanakan perannya sebagai pendidik. Peran konselor sebagai pendidik jelas bukan hanya 
membantu memecahkan masalah yang dihadapi siswa seperti masalah pribadi, sosial, dan karir, akan 
tetapi juga harus  mampu mentransformasikan nilai-nilai dan norma-norma kepada siswa sebagai anak 
didik dalam rangka mencapai kedewasaannya. Dalam kaitannya dengan pemilihan model konseling yang 
akan digunakan, konselor juga hendaknya mempertimbangkan serta mampu mengidentifikasi apakah 
model konseling tersebut memiliki nilai-nilai edukatif bagi anak didik atau tidak. 
Bertolak dari pernyataan di atas, bagian berikut ini akan mengidentifikasi nilai-nilai pedagogik yang 
terdapat dalam konseling kolaboratif. 
1.      Pandangan tentang anak didik 

Konseling kolaboratif memandang bahwa siswa adalah individu yang memiliki kemampuan, 
keunggulan, dan pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalahnya. Pandangan demikian 
relevan dengan pandangan pedagogik bahwa anak adalah subjek, anak adalah individu yang memiliki 
berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Anak bukanlah objek atau benda yang dapat diperlakukan 
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sekehendak hati pendidik, dia memiliki kedirisendirian, dan kebebasan dalam mengaktualisasikan 
dirinya sendiri untuk mengambil keputusan dalam rangka mencapai kedewasaannya. 
2.      Hubungan pendidik dengan anak didik 

Konseling kolaboratif memandang bahwa hubungan antara konselor dengan siswa adalah 
hubungan yang bersifat kemitraan atau sejajar. Siswa adalah mitra sejajar bagi konselor. Ini berarti 
bahwa hubungan antara konselor dengan siswa adalah hubungan antara subjek dengan subjek. 
Hubungan kemitraan yang dijalin adalah hubungan kasih sayang terhadap siswa yang merupakan 
landasan esensial dalam pergaulan pendidikan. Ini ditunjukkan dengan sikap konselor yang harus 
memberikan perhatian penuh, menghargai, menghampiri, mendengarkan, serta memvalidasi yang hal-
hal yang diungkapkan siswa. Demikian pula hubungan konselor dengan siswa didasari oleh adanya 
kepercayaan bahwa siswa akan mampu mandiri yang merupakan prinsip dalam pelaksanaan konseling 
kolaboratif. Konselor selalu berusaha melibatkan siswa, memberikan kesempatan untuk menentukan 
pilihan, memecahkan masalah dan membuat keputusan,  dan pengalaman internal siswa diungkap lebih 
dalam untuk memecahkan masalah yang dihadapi siswa. 
3.      Alat/Upaya 

Pendidikan Konseling kolaboratif dilaksanakan melalui berbagai upaya yang memberikan rasa 
aman dan nyaman bagi siswa. Upaya-upaya itu antara lain teladan dalam berbahasa, bersikap, dan 
bertindak, penghargaan yang tinggi terhadap siswa sebagai subjek, motivasi dengan cara memberi 
kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pandangan, tindakan dan suasana dirinya. Dalam 
pedagogic ditegaskan alat dan upaya apa pun yang hendak digunakan hendaknya mempertimbangkan 
karakteristik pendidik serta karakteristik anak didik. Pendidik hendaknya menggunakan alat/upaya 
pendidikan yang sudah terinternalisasi  dalam dirinya sehingga tidak memperkuat wibawa pendidik itu 
sendiri di mata mata anak. Dalam pergaulan pendidikan kewibawaan adalah syarat mutlak yang harus 
dimiliki pendidik, sehingga anak patuh terhadap pendidiknya. Demikian juga pemilihan dan penggunaan 
alat pendidikan hendaknya mempertimbangkan karakteristik pendidik seperti perkembangan, 
kemampuan, minat dan kebutuhan anak. ”Dalam pandangan fenomenologis ada lima syarat 
penggunaan alat pendidikan yaitu perlindungan, kesepahaman, kesamaan arah dalam pikiran dan 
perbuatan, perasaan bersatu, dan berdiri sendiri (Syaripudin dan Kurniasih, 2008:80). 
4.      Tanggung jawab konselor sebagai pendidik:  

Dalam konseling kolaboratif, konselor harus mencari berbagai kemungkinan untuk melakukan 
perubahan terhadap siswa, mencurahkan perhatiannya secara total, mengubah masalah menjadi 
pemecahan masalah,memanfatkan kemampuan, kekuatan, dan pengalaman, serta memberi 
kesempatan untuk memecahkan masalahnya. Ini berarti bahwa konseling kolaboratif menuntut 
tanggung jawab yang tinggi dari konselor. Konselor sebagai orang dewasa memiliki tanggung jawab 
membantu siswa memecahkan permasalahannya,akan tetapi konselor pun memberikan kepercayaan 
kepada siswa bahwa pada prinsipnya siswa mampu memecahkan masalahnya. Dengan demikian secara 
perlahan tanggung jawab tersebut dialihkan kepada siswa sehingga dia mampu mandiri. 
5.      Peran konselor sebagai pendidik 

Dalam konseling kolaboratif ditegaskan bahwa konselor hendaknya tidak menggunakan bahasa 
yang patologis artinya tidak menggunakan bahasa yang negatif atau melemahkan siswa, tetapi 
menggunakan bahasa yang santun, memvalidasi, penuh respek, membangun, mengembangkan harapan 
siswa,serta memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pandangan, tindakan, dan 
suasana dirinya sehingga dapat membantu proses pemecahan masalah. Alat/upaya yang digunakan 
dalam konseling kolaboratif sebagaimana dikemukakan di atas, berimplikasi terhadap peranan konselor 
sebagai pendidik. Dalam melaksanakan konseling, konselor juga perlu menciptakan komunikasi yang 
kondusif, tidak bersifat otoriter, bersikap etis. Upaya-upaya demikian adalah sikap positif yang tepat 
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ditampilkan oleh pendidik. Pendidik perlu menampilkan dirinya sebagai teladan, motivator, 
pembimbing, dan fasilitator. (Syaripudin dan Kurniasih, 2008) 
6.      Lingkungan pendidikan 

Suasana yang berkaitan dengan tempat dan waktu terjadinya masalah yang dihadapi siswa 
(dimana dan kapan), frekuensi, durasi, dan siapa orang yang ada di sekitarnya ketika masalah itu terjadi; 
konteks 
yang meliputi riwayat dan latar belakang klien, termasuk budaya, genetik,biokimia, keluarga, hubungan 
sosial, jenis kelamin, spiritual, dan gagasankeagamaan adalah faktor-faktor  yang perlu mendapat 
perhatian dalam melaksanakan konseling kolaboratif.  

 
D.  Simpulan dan Rekomendasi 
 1. Simpulan 

a.       Konseling kolaboratif adalah suatu proses intervensi konselor terhadap siswa yang 
dilandasi oleh pandangan bahwa siswa adalah individiu yang memiliki kemampuan dan keunggulan 
sebagai modal untuk memecahkan masalah. 

b.      Konseling kolaboratif memiliki prinsip menekankan pada keterlibatan siswa, meningkatkan 
hubungan, perlakuan yang ditekankan pada perubahan dan masa depan, dan  siswa memiliki 
kemampuan. Dimensinya adalah: , yaitu: (1)     pengalaman, (2) pandangan, (3) tindakan, dan (4) 
suasana. 

c.       Pendekatan  dalam konseling kolaboratif meliputi pendekatan berorientasi pada 
pemecahan masalah,pendekatan berorientasi pada kemungkinan-kemungkinan untuk 
memecahkanmasalah, pendekatan naratif, pendekatan sistem bahasa kolaboratif,danpendekatan 
merefleksikan tim. Pendekatan yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa 
serta konteks konseling tersebut dilaksanakan. 

d.      Prosedur konseling kolaboratif adalah membangun hubungan kolaboratif, mengklarifikasi  
keluhan, masalah, tujuan, dan hasil yang diprioritaskan, menciptakan perubahan, dan melakukan 
evaluasi. Untuk 
mengetahui kemajuan siswa dalam konseling, maka dalam setiap fase tersebut harus dilakukan evaluasi. 

e.       Konseling kolaboratif adalah model konseling yang sarat dengan nilai-nilai pedagogik yang 
meliputi penghargaan yang tinggi terhadap anak, hubungan sejajar antara pendidik dan pendidiks, nilai 
tanggung 
jawab, kasih sayang dan kepercayaan kepercayaan konselor, upaya-upaya pendidikan yang positif bagi 
anak, peran konselor yang demokratis, serta penciptaan lingkungan yang kondusif bagi siswa demi 
tercapainya tujuan konseling 
2. Rekomendasi 
a.    Konseling kolaboratif sebagai salah satu model konseling dapat menjadi rujukan bagi para konselor 
pada jenjang pendidikan mana pun untuk membantu siswa memecahkan masalahnya. 
Implementasinya tentu saja harus mempertimbangkan usia, perkembangan, kemampuan, latar belakang 
keluarga dan budaya sehingga konselor dapat melakukan intervensi yang tepat. 
b.   Nilai-nilai pedagogik yang terdapat dalam knseling kolaboratif, hendaknya dipertahankan oleh 
konselor, karena konseling tidak hanya ditujukan pada membantu siswa memecahkan masalahnya, 
tetapi juga pada tujuan yang normatif yaitu siswa yang mampu mengambil keputusan secara normatif 
dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. 
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ABSTRACT 
 

The problem of this research is low of the autonomy adolescent with hearing 
impairment growth neighborhood which not conducive yet, guidance and counseling 
service in SLB-B can’t able yet to facilitating adolescent with hearing impairment needs. 
This research having a goal to find guidance and counseling model for improving 
autonomy of adolescent with hearing impairment. The procedure of the research run 
through three steps, that are collecting first data, formulating the hypothetic model of 
guidance and counseling, doing the area test of the models.  

The finding, the student with hearing impairment can't reach their autonomy 
with optimally; model that were found giving positive impact for autonomy student with 
hearing impairment; the review of guidance and counseling model were covering: basic 
of thinking, vision and mission, pad and direction, and the structure of guidance and 
counseling program. The recommendation, this model must to be dissemination to 
bigger SLB-B. 

 
Key Word: Guidance and Counseling Model, Autonomy, Adolescents without Hearing 
Ability  

 
PENDAHULUAN 

 
Perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang sulit dibendung saat ini 

mengisyaratkan bahwa kehidupan masa mendatang akan menjadi sarat pilihan yang 
rumit dan manusia semakin didesak ke arah kehidupan yang sangat kompetitif. Situasi 
kehidupan yang tidak pasti seperti itu memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika 
kehidupan remaja. Demikian juga halnya dengan remaja tunarungu, di dalam 
mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, seringkali dihadapkan kepada berbagai 
masalah dalam kehidupannya sehingga dapat menghambat perkembangan dirinya. 
Siswa tunarungu adalah seseorang yang mengalami hambatan dan keterbatasan dalam 
kemampuan mendengar. Dari keterbatasannya itu seringkali mempengaruhi 
kehidupannya secara kompleks, karena ketunarunguan membawa dampak terhadap 
perkembangan bicara dan bahasa, kecerdasan, emosi, maupun perkembangan pribadi 
dan sosialnya. Hambatan-hambatan yang ada pada individu remaja tunarungu dapat 
mempengaruhi kualitas ketercapaian perkembangan dirinya.  

Permasalahan nyata yang dihadapi remaja tunarungu di lingkungan sekolah 
tergambarkan dari hasil penelitian Pane (1999) di SLB-B Cicendo Bandung, yaitu 
adanya kelainan tingkah laku, suka berbohong, sering melanggar tata tertib, suka bolos, 
merokok, tidak dapat memanfaatkan waktu luang, kesulitan dalam belajar. Penelitian 
yang hampir sama dilakukan oleh Aprilia (2002),  menunjukkan bahwa permasalahan 
yang dihadapi remaja tunarungu, baik permasalahan belajar, pribadi, sosial, dan 
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penyesuaian diri, dan permasalahan-permasalahan lain adalah masalah kesulitan belajar, 
kelanjutan sekolah, pengembangan karier, pengembangan emosi sosial, penyesuaian diri, 
dan masalah pengisian waktu luang. 

Studi awal yang penulis lakukan pada beberapa SLB-B di Kota Bandung 
menemukan bahwa proses pendidikan belum menyentuh pengembangan kemandirian 
siswa tunarungu. Guru lebih menitikberatkan kepada pengembangan aspek kognitif, 
sementara aspek afektif luput dari perhatian, Dengan demikian, penguasaan tugas 
perkembangan dan nilai kemandirian  yang semestinya siswa tunarungu kuasai kurang 
terinternalisasi dalam dirinya, seperti rendahnya disiplin, motivasi, tanggungjawab, sulit 
berkomunikasi, serta kurangnya partisipasi terhadap lingkungan di luar dirinya. Temuan 
ini memperkuat hasil studi Hiyaroh, (2002), Toyibah (2004), dan Purbandi (2006) pada 
lokasi penelitian yang berbeda, bahwa penguasaan tugas-tugas perkembangan pada 
remaja tunarungu masih rendah, motivasi belajar, serta komitmen dan kemampuan 
eksplorasi diri yang rendah. Permasalahan yang dihadapi siswa tunarungu tersebut, 
merupakan refleksi belum mantapnya kemandirian remaja tunarungu, serta 
mengisyaratkan kurangnya layanan pendidikan mengakomodasi kebutuhan mereka 
dalam upayanya mencapai kemandirian. 

Sekolah Luar Biasa untuk Tunarungu (SLB-B) sebagai suatu lembaga 
pendidikan formal bagi kaum tunarungu mempunyai tugas pokok yaitu membantu siswa 
untuk mencapai perkembangan optimal sesuai dengan tingkat dan jenis kebutuhannya. 
Tugas pokok tersebut dijabarkan melalui tujuan institusi SLB-B yaitu (1) menyadari dan 
menerima keadaan dirinya serta berusaha mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, 
(2) memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga yang baik, (3) memiliki kehidupan jasmani, 
rohani dan sosial yang sehat, (4) memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 
diperlukan untuk berkomunikasi di masyarakat, bekerja dan berintegrasi dalam 
kehidupan masyarakat, dan berkembang sesuai azas pendidikan seumur hidup 
(Depdikbud, 1987:1). Untuk itu sekolah seyogyanya memberikan pelayanan yang 
optimal juga melalui tiga komponen pokok yang terintegrasi yaitu proses pengajaran, 
layanan di bidang administrasi, dan bantuan pribadi program bimbingan dan konseling 
(Natawidjaja, 1990:8).  

Di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, layanan BK ditempatkan sebagai suatu layanan untuk membantu peserta didik 
memahami kepribadian, lingkungan, dan merencanakan masa depannya, dan apabila 
merunut ke belakang maka dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 tentang 
Pendidikan Luar Biasa Bab XII Pasal 28 ayat 1 dinyatakan bahwa: “bimbingan 
merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya 
menemukan pribadi, mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelainan yang disandang, 
mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan”.  

Upaya pendidikan melalui bimbingan di SLB-B tidak hanya sekedar 
mempersiapkan para siswanya mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan 
tingkat dan jenis ketunarunguannya, tetapi lebih dari itu adalah untuk mengarahkan 
siswanya menuju kemandirian. Baik itu kemandirian emosional, kemandirian perilaku, 
dan kemandirian nilai. Sebagaimana pandangan Steinberg (1993: 286) yang 
menyatakan: Bagi kaum remaja, menegakkan ketetapan kemandirian adalah sama 
pentingnya seperti usaha untuk menegakkan identitas. Menjadi pribadi yang mandiri, 
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yakni pribadi yang menguasai dan mengatur diri sendiri, merupakan salah satu tugas 
perkembangan yang paling mendasar dalam tahun-tahun masa remaja”. 

Untuk itu dipandang perlu adanya suatu model bimbingan perkembangan yang 
komprehensip, bersinergi dan memberdayakan sumber daya pendidikan, serta 
memperhatikan ekologi perkembangan (belajar) siswa. Model bimbingan dan konseling 
yang dikemas tersebut, selayaknya diorientasikan kepada upaya membantu siswa 
mencapai perkembangan yang mandiri secara optimal melalui interaksi yang sehat 
antara dirinya dengan lingkungannya. Dengan demikian upaya peningkatan yang 
dimaksud adalah melalui penerapan model bimbingan dan konseling dengan pendekatan 
perkembangan atau model bimbingan dan konseling perkembangan. Atas dasar tersebut, 
maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah” model bimbingan dan 
konseling perkembangan bagaimana yang dapat meningkatkan kemandirian 
remaja tunarungu di SLB-B?” 
 Sejalan dengan masalah penelitian, maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tingkat pencapaian kemandirian emosi, kemandirian perilaku, 

kemandirian nilai remaja tunarungu? 
2. Bagaimana kondisi lingkungan perkembangan remaja tunarungu? 
3. Layanan bimbingan konseling apa yang telah dan belum diimplementasikan secara 

memadai di SLB-B? 
4. Bagaimana model layanan bimbingan untuk membantu perkembangan kemandirian 

remaja tunarungu? 
5. Bagaimana implementasi model layanan bimbingan untuk membantu perkembangan 

kemandirian remaja tunarungu? 
 

METODE PENELITIAN 
       

Tujuan akhir penelitian ini adalah memunculkan suatu model Bimbingan dan 
Konseling perkembangan untuk meningkatkan kemandirian remaja tunarungu. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian dan 
Pengembangan (Research and Development). Borg & Gall (1989:624) menyatakan 
bahwa “Educational research and development (R&D) a process used to develop and 
validate educational product”.  

Langkah-langkah dalam proses penelitian dan pengembangan adalah:  
     
       TAHAPAN                         KEGIATAN                           HASIL 

             Studi                               Studi Pustaka &                          Model 
      Pendahuluan                         Survei Lapangan                       Hipotetik 
 
                                             

                                                      Validasi Isi     
    Pengembangan                      Validasi Empirik                            Model 
      Dan Validasi                      Revisi/Pengembngan                    Operasional 
                                                           Model 
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      Uji Lapangan                        Uji Efektifitas                               Model 
      Operasional                    Revisi/pengembangan                         Teruji 
                                                       Model                                  Rekomendasi      

 
 

                                              Artikel Jurnal Ilmiah 
   Diseminasi dan                        Buku Teks                                Publikasi 
     Distribusi                          Seminar/Lokakarya                      Ilmiah Model 

 
Bagan 1: Langkah Penelitian dan Pengembangan 

Responden dalam penelitian ini adalah remaja tunarungu yang bersekolah di 
SLB-B pada jenjang SMLB yang ada di Kota Bandung, berjumlah 31 orang; orangtua 
siswa tunarungu berjumlah 31 orang; kepala sekolah berjumlah 8 orang; guru 
pembimbing berjumlah 8 orang; wali kelas/guru mata pelajaran berjumlah 8 orang.  

Pengumpulan data menggunakan strategi yang mengutamakan angket 
(kuesioner), observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Instrumen pengumpul data 
yang dikembangkan dalam penelitian ini didasarkan kepada jenis data yang diperlukan.  
     Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain 
gabungan kuantitatif-kualitatif (Mixed Methods Designs). Analisis kuantitatif digunakan 
untuk menghitung persentase pencapaian perkembangan kemandirian emosi, 
kemandirian perilaku, kemandirian nilai siswa tunarungu. Analisis kuantitatif juga 
digunakan saat pengembangan model dan uji efektivitas model dengan menggunakan 
analisis statistik non parametrik. Untuk memaknai data pencapaian perkembangan 
kemandirian, lingkungan perkembangan siswa tunarungu dan implementasi aktual 
layanan bimbingan dan konseling digunakan analisis kualitatif. Dan menganalisis 
pengkajian bimbingan dan konseling secara konseptual untuk merumuskan model 
hipotetik BK kemandirian remaja tunarungu dan di tahap ketiga, yaitu menelaah 
keseluruhan proses uji lapangan model di SLB-B. 
 

HASIL PENELITIAN 
 
1. Tingkat Kemandirian Remaja Tunarungu 

Kemandirian yang dicapai remaja tunarungu menunjukkan tingkat pencapaian 
sebesar 75,75 %, artinya bahwa kemandirian remaja tunarungu berdasarkan kriteria 
yang telah ditetapkan berada pada kategori kemandirian rendah atau tidak mandiri. 
Secara khusus aspek-aspek kemandirian remaja tunarungu meliputi kemandirian 
emosional sebesar (71,42%), kemandirian perilaku (77,08%), dan kemandirian nilai 
(79,16%), artinya bahwa pencapaian dari ketiga kemandirian yang dicapai remaja 
tunarungu tidak merata, dimana kemandirian emosional menunjukkan tingkat 
kemandirian rendah atau tidak mandiri, sementara kemandirian perilaku dan 
kemandirian nilai remaja tunarungu menunjukkan tingkat mandiri atau tinggi.  
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2. Lingkungan Perkembangan 
a. Lingkungan Keluarga 
Memaknai hasil data lapangan tentang lingkungan perkembangan remaja tunarungu 

di rumah mengindikasikan bahwa gambaran yang terjadi yang berhubungan dengan 
iklim psikososial, sosial ekonomi, kehidupan beragama atau pola interaksi yang terjadi, 
berlangsung dalam situasi kondusif, artinya bahwa dengan didasarkan kepada komitmen 
dan pemahaman orangtua yang positif terhadap anak-anaknya yang mengalami 
ketunarunguan menjadikan anak-anaknya dapat memenuhi tugas perkembangan.  

b.  Lingkungan Sekolah 
Data memperlihatkan hal yang paling nyata adalah minimnya kondisi fisik 

sekolah serta kelengkapan sarana belajar serta sumber daya manusia yang ada terutama 
kualitas gurunya, kondisi-kondisi tersebut cenderung tidak kondusif untuk terjadinya 
proses belajar mengajar yang nyaman serta tercapainya kemandirian. Berkaitan dengan 
kompetensi guru, data menunjukkan bahwa guru lebih memprioritaskan kepada 
fungsinya sebagai pengajar yang lebih memfokuskan kepada pengembangan akademik 
daripada pengembangan afektif dan psikomotor. Dalam pemberian materi pelajaran, 
guru-guru lebih memprioritaskan kepada pemberian materi keterampilan 
(pengembangan karier), dan lebih mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler.  
 
3.  Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling Aktual 

Implementasi aktual layanan bimbingan dan konseling di SLB-B masih belum 
optimal. Data penelitian awal menunjukkan (a) belum adanya kebijakan-kebijakan yang 
jelas dan pemahaman yang utuh dari semua komponen/pihak di sekolah dalam 
merepresentasikan dan menterjemahkan arah dan tujuan layanan bimbingan dan 
konseling, (b) adanya ketidakseimbangan dalam menempatkan layanan bimbingan dan 
konseling dari seluruh proses pembelajaran, (c) tidak adanya guru pembimbing yang 
profesional, (d) adanya kompleksitas permasalahan siswa-siswa tunarungu sehingga 
fokus utama layanan lebih berorientasi kepada pengembangan akademik, komunikasi, 
dan karir,  (e)  penyusunan program belum didasarkan kepada kebutuhan siswa-siswa 
(tidak akomodatif) dan sulit diterapkan (tidak aplikatif), (f) pelaksanaan layanan 
bimbingan dan konseling bersifat kasuistik, spontan dan insidentil, (g) sarana dan 
prasarana (fasilitas) tidak memadai,   

 
4.  Model Bimbingan dan Konseling Kemandirian 

Hasil temuan awal dari tiga data di atas dijadikan dasar pertimbangan dalam 
merancang model hipotetik. Setelah melakukan revisi dan melalui validasi ahli dan 
praktisi (Seminar dan Lokakarya), maka dirumuskan model operasional bimbingan dan 
konseling kemandirian yang terdiri dari pedoman/panduan, komponennya yaitu dasar 
pemikiran, visi dan misi, landasan dan tujuan, serta struktur program bimbingan dan 
konseling; Model ini dilengkapi dengan panduan atau program operasional dan satuan 
layanan, baik layanan dasar bimbingan, layanan responsif, maupun layanan perencanaan 
individual. 

 
5. Implementasi Model Bimbingan dan Konseling Kemandirian  

Hasil uji efektivitas model yang dilakukan melalui pelaksanaan model 
bimbingan perkembangan, aspek-aspek perkembangan kemandirian emosional, 



779 
 

kemandirian perilaku maupun kemandirian nilai siswa atau remaja tunarungu meningkat 
sebesar 188 (12,6%). Demikian juga berdasarkan sebaran tingkat kemandirian siswa 
tunarungu, terjadi perubahan sebaran yang asalnya cenderung berada pada kategori 
rendah berubah dan meningkat kepada kemandirian pada tingkat kualifikasi tinggi. 
Dengan demikian, model ini memberi efek positif yang ditandai dengan peningkatan 
kemandirian dan terjadi perubahan yang berarti. Berdasarkan temuan dalam penelitian 
ini tampak personel sekolah (kepala sekolah, guru pembimbing, dan guru bidang studi) 
cukup mampu menciptakan lingkungan perkembangan siswa tunarungu, dan dampak 
dari penciptaan lingkungan ini adanya perubahan kemampuan siswa tunarungu pada 
hampir seluruh aspek perkembangan kemandiriannya. Hal ini menggambarkan bahwa 
model bimbingan perkembangan beserta program operasionalnya merupakan suatu 
temuan model yang tepat digunakan untuk membantu mengembangkan potensi 
kemandirian secara optimal. Adanya efektivitas penerapan model bimbingan terlihat 
dari penilaian personel sekolah dalam hal ini penilaian kepala sekolah, guru 
pembimbing dan guru bidang studi. Mereka memberi penilaian yang tinggi terhadap 
dampak pelaksanaan model bimbingan di SLB-B dan memberi penilaian yang cukup 
terhadap perilaku kemandirian siswa tunarungu.     

 
KESIMPULAN 

Secara umum, studi ini telah mencapai tujuannya, yakni menemukan model 
bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kemandirian siswa/remaja Tunarungu di 
SLB-B, yang didasarkan kepada temuan objektif di lapangan dan kajian konseptual. 
Model ini meliputi beberapa komponen, yaitu : dasar pemikiran, visi  dan misi, landasan 
dan tujuan, dan struktur program layanan. Secara spesifik, kesimpulan-kesimpulan 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Pertama, para siswa tunarungu di SLB-B belum mencapai perkembangan 
kemandirian (kemandirian emosional, kemandirian perilaku, dan kemandirian nilai) 
secara utuh dan optimal, fenomena ini diindikasikan dengan adanya stagnasi 
peningkatan kualitas perilaku mandiri. Terjadinya diskontinuitas perkembangan ini 
disebabkan oleh iklim atau atmosfir lingkungan keluarga, dan sekolah yang belum 
berfungsi secara optimal sebagai lingkungan perkembangan siswa tunarungu. Program 
layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang diharapkan mampu menciptakan 
iklim yang memfasilitasi perkembangan siswa, ternyata belum tertata secara profesional 
dalam keberlangsungannya masih mengalami berbagai hambatan, seperti 
profesionalisme guru pembimbing, manajerial (pengejawantahan legalitas ke dalam 
penataan operasional). 

Kedua, model yang ditemukan merupakan representasi dari upaya penataan 
lingkungan perkembangan yang dirancang sebagai upaya untuk memfasilitasi 
perkembangan siswa tunarungu secara optimal, dan mencegah terjadinya diskontunuitas 
atau kemandegan perkembangan siswa. Melalui proses uji kelayakan baik secara 
rasional melalui validasi ahli dan dilanjutkan dengan kegiatan seminar dan lokakarya 
maupun empiris melalui uji lapangan/uji efektivitas di sekolah, model ini terbukt i telah 
memberikan dampak positif terhadap pengembangan kemandirian siswa tunarungu dan 
peningkatan kualitas layanan bimbingan di SLB-B.  

Ketiga, model bimbingan dan konseling dengan pendekatan perkembangan 
kemandirian mempunyai kepedulian terhadap perkembangan (1) kemandirian 
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emosional, yang merujuk pada kemampuan individuasi dan melepaskan diri atas 
ketergantungan mereka dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari orang 
lain (2) kemandirian perilaku, kemampuan atau kapasitas untuk membuat keputusan 
secara bebas yang direfleksikan melalui perilaku yang bertanggungjawab, (3) 
kemandirian nilai, kemampuan remaja tunarungu untuk mengambil keputusan dan 
menetapkan pilihan berdasarkan prinsip-prinsip individual yang dimilikinya. 

Keempat, model ini mempunyai ciri-ciri (1) program bimbingan dirancang 
berdasarkan pengkajian konseptual, dan penelitian tentang kondisi objektif lapangan, 
baik menyangkut ketercapaian perkembangan kemandirian, lingkungan perkembangan, 
maupun implementasi layanan bimbingan dan konseling di SLB-B; (2) tujuan 
bimbingan diarahkan untuk menata lingkungan yang memfasilitasi atau memberikan 
peluang kepada siswa tunarungu untuk mengembangkan tugas kemandiriannya; (3) 
struktur layanan bimbingan terdiri atas layanan dasar bimbingan, layanan responsive, 
layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem; (4) guru pembimbing 
berperan sebagai psikoedukator, perekayasa lingkungan, dan ahli dalam tugas 
perkembangan kemandirian; dan (5) program bimbingan merupakan bagian terpadu dari 
program pendidikan di sekolah, sehingga pelaksanaanya dilakukan oleh semua personel 
sekolah, sesuai dengan kinerja dan kapasitasnya masing-masing. 
 

REKOMENDASI 
   
1. Rekomendasi untuk Penerapan Model Temuan Studi 
  Model ini dapat didiseminasikan di sekolah-sekolah Luar Biasa (SLB-B) lainnya 
yang cakupannya lebih luas, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap 
kondisi objektif.sekolah masing-masing. Supaya model ini lebih operasional, perlu 
dipersiapkan (1) kemampuan personel bimbingan dalam mengelola dan melaksanakan 
program layanan, (2) kemampuan personel dalam mengembangkan materi dan strategi 
layanan, (3) penyediaan fasilitas dan sarana pendukung layanan, (4) kemampuan 
mengevaluasi program layanan. 
 2.  Rekomendasi untuk Penelitian Lebih Lanjut 
      Dimensi kajian penelitian cakupannya lebih diperluas kedalam aspek dinamika 
psikologis dari masing-masing siswa/remaja tunarungu, aspek efektifitas pelaksanaan 
layanan bimbingan dan konseling, aspek profil guru pembimbing di SLB, dan aspek 
pengelolaan manajemen yang mengakomodasi kebutuhan siswa tunarungu. 
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MODEL KONSELING KARIER UNTUK MENINGKATKAN SELF 
EFFICACY PEMBUATAN KEPUTUSAN KARIER DAN STATUS 

IDENTITAS VOKASIONAL 
 

Titin Kartini, M.Si. 
UPI 

 
 
 Model konseling karier efficacy, dikembangkan pada mahasiswa karena 
realitas yang terjadi banyak mahasiswa yang masih kebingungan akan perannya 
dimasa depan, tidak tahu keputusan karir apa yang harus mereka ambil, mahasiswa 
mempunyai kebingungan pada pemilihan jurusan di perguruan tinggi sehingga 
mereka banyak yang pindah jurusan pada tahun berikutnya, dan hal ini berdampak 
pada prestasi akademik, hal ini menunjukan self-efficacy mereka rendah dan 
kebingungan akan identitas diri salah satunya identitas vokasional. Mahasiswa yang 
memiliki keyakinan diri yang tinggi akan dapat mengeksplorasi, dan menentukan 
pilihannya sesuai dengan harapan karier yang ingin ditekuninya dimasa depan, 
namun mahasiswa yang rendah keyakinan dirinya tidak akan punya motivasi untuk 
melakukan eksplorasi karier, akan merasa kebingungan dalam menentukan pilihan 
kariernya, dan hal ini akan berdampak pada status identitas vokasional 
 
Keyword: konseling karier, self-efficacy, status identitas 
 
A. Pendahuluan      
Teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Bandura (1977), didasarkan pada 
proposisi bahwa baik proses sosial maupun proses kognitif adalah sentral bagi 
pemahaman mengenai emosi, kognisi, dan tindakan manusia. Menurut Bandura 
(1977,1986), konsep self-efficacy mengacu pada derajat keyakinan seseorang pada 
kemampuannya untuk berhasil dalam suatu bidang perilaku tertentu, seperti 
keyakinan dalam mengeksplorasi karier yang disebabkan oleh faktor dari individu 
sendiri dan faktor lingkungan. Self-efficacy dapat menentukan seorang individu 
memilih tindakan dalam menyelesaikan suatu tugas (Bandura, 1977,1982). Self-
efficacy merupakan faktor yang sangat penting dalam memahami bagaimana orang 
mengembangkan keyakinan dan melihat kemampuannya. Self-efficacy berpengaruh 
bagaimana orang merasa, berpikir, memotivasi dirinya, dan bertindak ( Bandura, 
1993). Dalam Social learning (Bandura, 1977, 1986), dijelaskan bahwa self-efficacy 
sebagai struktur kognitif yang mengumpulkan pengalaman seseorang dalam 
hidupnya. Pengalaman-pengalaman tersebut membawa individu untuk 
mengembangkan harapan bahwa mereka akan sukses atau tidak pada aktifitas tertentu 
(Bandura, 1977, 1986). Self-efficacy dapat  menyebabkan perilaku mendekat atau 
menghindar (approach versus avoidance), dan ketangguhan apabila menemukan 
kegagalan. Orang yang memiliki self-efficacy tinggi akan mendekat (approach) pada 
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objek yang dia yakini, sebaliknya orang dengan self-efficacy rendah akan 
menghindari (avoidance) objek yang kurang diyakininya. Erikson 1968 (dalam 
Cramers,1982), menegaskan, mahasiswa yang berhasil mencapai identitas akan 
memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya, tidak meragukan tentang 
identitas diri, serta mengenal perannya dalam masyarakat, termasuk perannya 
dibidang karier atau vokasi. Selanjutnya Erikson mengemukakan  bahwa tugas 
perkembangan mahasiswa adalah mencapai berbagai aspek identitas, eksplorasi dan 
pembuatan keputusan karir (komitmen) merupakan peran yang paling penting dalam 
semua proses pembentukan identitas. Kemampuan memilih dan menentukan 
keputusan karier pada mahasiswa merupakan pemecahan masalah  identitas, sehingga 
ketidak mampuan memilih dan menentukan karier pada mahasiswa akan 
mengganggu perkembangan diri mahasiswa  (Seligman, 1994)    Marcia (dalam 
Archer, 1994:123), mengemukakan bahwa “successful identity achievers are high in 
both exploration and commitment” Marcia (1960, 1980), mendeskripsikan bahwa 
identity as a set of statuses that are defined by the extent to which an individual has 
explored option for his or her life and has shown evidence of having made a 
commitment to accupation and ideology.  Identitas adalah seperangkat status, dimana 
individu mengeksplorasi pilihan-pilihannya selama perkembangan individu yang 
bersangkutan, dan membuat keputusan dalam menentukan pilihan pekerjaan dan 
ideologi. Mahasiswa yang mampu menilai kemampuan, bakat dan minatnya, mampu 
meraih peluang yang ada serta membuat komitmen terhadap pilihan vokasional/karier 
dikatakan sebagai mahasiswa yang mencapai status identitas achievement dalam 
bidang vokasional. Menurut Marcia (1980), individu yang memiliki status identitas 
achievement akan kukuh pada pilihannya, tidak akan dapat digoyang oleh godaan-
godaan yang menghampirinya. Marcia (dalam Steinberg, 1993), mengemukakan ada 
empat kemungkinan status identitas seseorang yaitu: mahasiswa yang melakukan 
eksplorasi  dan menentukan pilihannya (komitmen) dikatakan sebagi memiliki status 
identitas achievement, remaja yang  melakukan eksplorasi namun sulit untuk 
melakukan komitmen  status identitas moratorium, mahasiswa yang mengalami 
kesulitan untuk melakukan eksplorasi  namun  dapat menentukan pilihan  (komitmen) 
sebagai mahasiswa yang memiliki status identitas foreclosure, dan mahasiswa yang 
tidak melakukan eksplorasi dan tidak melakukan komitmen, sehingga dengan 
demikian mahasiswa tersebut berada dalam kebingungan identitas dikategorikan 
sebagai memiliki status identitas diffusion. Hasil penelitian Grotevant dan Durret 
(dalam Papalia dan Olds, 1993) menunjukkan adanya gejala mahasiswa yang 
mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan karier. Banyak yang mengalami 
kebimbangan dan tidak mampu memilih karier kemudian menunda keputusan karier 
mereka, sampai pada saatnya mereka harus memilih mereka tidak memiliki cukup 
waktu untuk memilih dengan baik. Berdasarkan penelitian Meilman, 1979, (dalam 
Kimmel, 1985), pada 125 orang responden yang terdiri dari remaja awal, remaja 
tengah, dan remaja akhir,  menunjukkan komposisi remaja dalam pencapaian status 
identitas : Usia 12-14 tahun (remaja awal), achievement 0%, moratorium 0%, 
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foreclosure 32%, dan diffusion 68%. Usia 15-17 tahun (remaja tengah), achievement 
4%, moratorium 0%, foreclosure 32%, dan diffusion 64 %. Usia 18 tahun (remaja 
akhir), achievement 20%, moratorium 4%,  foreclosure 28%, dan diffusion 48 %. 
Usia 21 tahun (remaja akhir), achievement 40%, moratorium 12%, foreclosure 20%, 
dan diffusion 28 %. Melihat hasil penelitian ini mahasiswa berada pada kelompok 
remaja akhir, hal ini menunjukkan masih banyak mahasiswa yang  tidak dapat 
memutuskan pilihannya, dan hal ini menunjukkan ketidakyakinan mereka dalam 
menentukan  pilihan kariernya.  
 
METODA 
 
Populasi dan sampel 
Subjek sasaran dalam penelitian adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 
Sampel penelitian berjumlah terjaring berjumlah 178 orang terdiri dari berbagai 
program studi yang dipilih secara acak. Untuk memperoleh gambaran self-efficacy 
pembuatan keputusan karier  dan status identias vokasional mahasiswa, dilakukan 
pemberian kuesioner yang melibatkan mahasiswa yang berjumlah 178 orang, setiap 
angkatan terdiri dari 60 orang mahasiswa dari berbagai jurusan yaitu angkatan 2006, 
58 orang angkatan 2007, 60 orang, dan 60 orang angkatan 2008, yang terdiri dari 
jurusan kependidikan dan non-kependidikan. Mahasiswa terdiri dari mahasiswa 
semester 1-5 yang dipilih secara acak. Alasan pemilihan mahasiswa berdasarkan pada 
peraturan UPI yang menyatakan bahwa perpindahan mahasiswa antar jurusan atau 
program studi diperkenankan apabila mahasiswa telah dua tahun (untuk program S1) 
dan dua semester (untuk program S2 dan S3) mengikuti perkuliahan pada 
jurusan/program studi semula (Pedoman Akademik UPI 2007:23).  Dari setiap jalur 
pendidikan diambil tigaprogram studi. Program studi yang masuk dalam jalur non-
kependidikan adalah Psikologi, Fisika, Manajeman Bisnis. Sedangkan jurusan yang 
masuk dalam jalur kependidikan adalah Pendidikan Luar Biasa, Administrasi 
Pendidikan, dan Pendidikan Arsitektur. Setiap jalur diambil 23 subyek. Dari 178 
subyek ini diassessmen bagaimana self-efficacy pembuatan keputusan karier, dan apa 
status identitas vokasional mereka, yang kemudian dimasukkan dalam beberapa 
kategori status identitas. Akhirnya didapatkan sebanyak 58 orang mahasiswa 
mempunyai self-efficacy pembuatan keputusan karier dalam taraf tinggi, dan 120 
orang mahasiswa berada dalam kategori rendah sampai sedang, sedangkan  status 
identitas vokasional hanya 78 orang mahasiswa yang memiliki status identitas 
achievement, dan 100 orang mahasiswa berada dalam status identitas  diffusion, 
moratorium dan foreclosure. 
 
Pengukuran  
Untuk melihat hasil perlakuan konseling karier self-efficacy digunakan empat sumber 
efficacy yaitu vicarious learning, performance accomplishment, emotional arousal, 
social persuation, yang dikembangkan oleh Bandura (1977). Dalam instrumen ini 
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diungkap bagaimana mahasiswa melihat orang lain yang sukses dalam bidang yang 
sesuai dengan karier yang mereka harapkan, sehingga mereka dapat meniru atau 
menjadikannya sebagai motivator buat dirinya. bagaimana penerimaan mahasiswa 
ketika dosen pembimbing atau konselor memberikan penguatan kepada mereka, 
perasan-perasaan apa yang dirasakan ketika mencari informasi karir nyamankah atau 
merasa sebaliknya, dan bagaimana pengalaman keberhasilan yang dicapai dirinya 
dapat meningkatkan keyakinan terhadap karier yang dipilihnya.  Untuk melihat 
seberapa yakin mahasiswa pada pilihan jurusan yang ditekkuninya digunakan skala 
Career Decision – Making Self-Efficacy- Short Form (CDMSE-SF) yang dikontruksi 
dari Bandura oleh Bert dkk. (Betz et al 1995; Betz & Luzzzo, 1996; Betz & Taylor, 
2001). Instrumen ini terdiri dari 25 item yang mengungkap: keakuratan self-appraisal 
(menilai diri sendiri) dalam hal bakat, minat, dan kemampuan, gathering 
occupational information (mencari/memperoleh informasi pekerjaan, goal selection 
(menseleksi tujuan), planning (merencanakan pekerjaan), dan problem solving 
(pemecahan masalah). Respon mahasiswa pada CDMSE-SF dinyatakan dengan (1) 
tidak yakin, (2) sedikit yakin, (3) yakin, (4) lebih yakin, (5) sangat yakin Instrumen 
identitas vokasional menggunakan skala pembentukan identitas remaja dari Marcia 
(1993) dimodifikasi (Titin Kartini, 2000). Instrumen ini digunakan untuk melihat 
apakah mahasiswa melakukan eksplorasi dan komitmen terhadap pilihan jurusan 
yang ditekuninya saat ini. Eksplorasi dan komitmen diukur melalui respon mahasiswa 
dinyatakan dengan kriteria: (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) tidak tahu/ragu-ragu, (4) 
tidak setuju, (5) sangat tidak setuju. Hasil akhir dari perhitungan ini mahasiswa 
berada pada kategori status identitas: achievement; moratorium; foreclosure; dan 
moratorium.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Konseling karier efficacy efektif meningkatkan self-efficacy pembuatan 
keputusan karier, hasil korelasi Spearman membuktikan terdapat korelasi yang 
signifikan antara self-efficacy pembuatan keputusan karier dengan sumber efficacy, 
akan tetapi tidak semua sumbernya berkorelasi positif dan signifikan. Untuk  
performance accomplishment berkorelasi positif 0,117 tidak signifikan: Vicarious 
learning berkorelasi positif 0,735 signifikan; emotional arousal, negatif -0.014 tidak 
signifikan; verbal persuasion berkorelasi positif 0,009 tidak signifikan.  
 Konseling karier efficacy efektif meningkatkan eksplorasi karier, korelasi 
spearman menunjukkan korelasi dengan self-efficacy, akan tetapi tidak semua 
sumbernya berkorelasi positif dan signifikan. Untuk performance accomplishment 
berkorelasi positif 0,203 tidak signifikan, untuk Vicarious learning berkorelasi positif 
0.340 signifikan, untuk emotional arousal berkorelasi positif 0,048 tidak signifikan, 
dan untuk verbal persuasion berkorelasi negatif -0.038 tidak signifikan.  
 Konseling karier efficacy efektif meningkatkan komitmen karier, korelasi 
spearman menunjukkan korelasi dengan self-efficacy, akan tetapi tidak semua 
sumbernya berkorelasi positif dan signifikan. Untuk performance accomplishment 
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berkorelasi positif 0,243 signifikan, untuk Vicarious learning berkorelasi positif 
0.392 signifikan, untuk emotional arousal berkorelasi negatif -0,093 tidak signifikan, 
dan untuk verbal persuasion berkorelasi positif 0.046 tidak signifikan. 
 Tidak terdapat perbedaan self-efficacy pembuatan keputusan karier antara 
mahasiswa program kependidikan dengan non-kependidikan. Melalui uji beda 
Wilcoxon  pada mahasiswa program kependidikan dan non-kependidikan diperoleh 
hasil  rerata pretes sebesar 60,83, dan rerata postes 91,67.  Hal ini menunjukkan ada 
perbedaan rerata keduanya sebesar 30,83. Artinya ada perbedaan yang signifikan 
antara pretes-postes.  
 Tidak terdapat perbedaan tingkat eksplorasi karier antara mahasiswa 
kependidikan dengan non-kependidikan, melalui uji beda Mann U Withney, 
Wilcoxon diperoleh nilai rerara pretes sebesar 0,843, dan rerata postes 0,590 
 
 
 
 



787 
 

PENGEMBANGAN PENILAIAN (ASSESSMENT) PEDAGOGIK 
MODEL PORTOFOLIO ELEKTRONIK (ELECTRONIC PORTFOLIO) 

 
 

oleh 
Muhammad Thohri 

IAIN Mataram, Nusa Tenggara Barat 
ayatohri@yahoo.co.id 

CP: 08179993613 
Abstrak 

 
Assessment of learning is very little attention on the assessment in both classroom and outside of class. 
Teachers do not have enough time to plan or carry out assessment activities in addition to formative 
and summative assessment. Utilization Information and Communication Technology (ICT) with 
various forms of learning are part of educational reform. Its progress must be balanced with the 
assessment that utilize ICT. This is because learning and assessment are inseparable. One form of ICT-
based assessment is the electronic portfolio. Electronic portfolio used to describe the process and tasks 
learners portfolio product are stored in electronic format. This assessment model is rooted in the theory 
of constructivism that offers "freedom" for students' self evaluation, peer evaluation, and evaluation of 
teachers themselves, without being limited space and time. Development of electronic portfolio 
includes two different processes namely the development of multimedia projects and portfolio 
development. In addition, the software used also must be considered with a variety of programs and 
programming language, developed an electronic portfolio to more flexible learning and assessment. 
One example of an electronic portfolio of products that can be referenced are Timilty Community 
Forum (www.timilty.org) and the Salem Education Forum (www.salemedforum.org).
 

. 

Kata kunci: penilaian, portofolio elektronik, pembelajaran 
 
A. Pendahuluan 

Information and Communication Technology (ICT) mengalami perkembangan 
sangat cepat. ICT memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang cepat tanpa 
terhambat oleh batas ruang dan waktu. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya 
melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di 
berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Dengan ICT, 
pembelajaran menjadi lebih efisien dan lebih menarik karena memudahkan bagi guru 
mentransformasikan pembelajaran secara optimal, juga bagi siswa dapat menerima 
dan mudah dalam meningkatkan kapasitas pengetahuannya yang pada gilirannya 
mampu meningkatkan standar mutu pendidikan.  

Seiring meningkatnya tuntutan standardisasi evaluasi hasil belajar, proses 
pembelajaran terlihat sering kurang diperhatikan dan hanya terfokus pada hasil ujian 
siswa setiap tahunnya. Kenyataan ini dibenarkan oleh Bennet, et.al. (2009) bahwa 
penilaian sedikit sekali memberikan perhatian di dalam kelas apalagi di luar kelas, di 
mana guru tidak punya cukup waktu untuk merencanakan atau melaksanakan 
kegiatan penilaian. Penilaian kelas yang dipakai sekarang menurutnya cenderung 
menggunakan penilaian formatif dengan frekuensi yang lebih besar, terutama di kelas 
awal dan dengan kelompok-kelompok siswa beresiko tidak lulus karena tidak 
memenuhi standar kelulusan ujian negara.  

mailto:ayatohri@yahoo.co.id�
http://www.salemedforum.org)/�
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Penilaian sebagai pusat praktek pendidikan (Gouli, et.al., 2008) harus lebih 
memperhatikan proses pendidikan itu sendiri. Banyak peneliti menyatakan bahwa ada 
hubungan intim antara pengajaran, pembelajaran, dan penilaian; di mana ketiganya 
berlangsung serempak dan tidak terpisahkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan 
Goodman (1989) yang lebih kongkret, bahwa evaluasi merupakan bagian dari 
kurikulum dan tidak bisa dipisahkan dari organisasi kelas, dari hubungan erat 
antarguru-siswa, atau dari pengalaman dan aktivitas belajar yang berlangsung.  
Pembelajaran  kontemporer justru menekankan bahwa belajar adalah pembelajaran 
sosial, terdistribusi, dan kolektif (Aalst, et.al. 2006). Pernyataan Gouli dan Goodman 
senada dengan pernyataan Xiaotang dan Nuersan (2008) yang merumuskan penilaian 
pembelajaran sebagai penilaian dan evaluasi kegiatan, proses dan hasil belajar siswa.  

Nampaknya evaluasi berbasis ICT di Indonesia belum semarak digunakan. 
Mestinya dukungan ICT untuk pendidikan-pembelajaran harus diperhatikan setaraf 
dengan evaluasi atau penilaian yang memanfaatkan ICT. Tulisan ini mencoba 
menelusuri konsep penting tentang salah satu bentuk asesmen berbasis ICT. Bentuk 
asesmen dimaksud adalah asesmen portofolio berbasis elektronik; nama aslinya 
electronic portfolio, disingkat ePortfolio atau e-Portfolio. Kajian mengulas landasan 
teoretik ePortofolio, dan bagaimana mengembangkan ePortofolio. Kajian ditutup 
dengan beberapa simpulan yang bersifat tentatif.  

 
B. Pembahasan 
1. Kajian Konseptual Portofolio Elektronik 

Portofolio elektronik menjadi demikian penting dalam pendidikan terutama di 
sekolah menengah dan pendidikan tinggi lanjutan. Portofolio elektronik bukan lagi 
istilah baru di bidang penelitian pendidikan (Cheng, 2008), namun sebagai suatu 
pembelajaran dan alat penilaian penggunaannya di Indonesia belum nampak. 
Portofolio elektronik merefleksikan pentingnya teknologi, akses teknologi dalam 
kehidupan, dan akomodasi antisipatif peningkatan pasar kerja elektronik. Asesmen 
portofolio yang tidak menggunakan teknologi informasi sebagai basisnya dikenal 
dengan sebutan portofolio tradisional atau portofolio berbasis pensil dan kertas 
(PPT). Portofolio tradisional selanjutnya disebut portofolio, dan portofolio yang 
berbasis ICT dikenal dengan istilah electronic portfolio. 

Ada beberapa istilah yang mirip dengan istilah electronic portfolio (portofolio 
elektronik) yakni computer-based portfolio (portofolio berbasis komputer) dan digital 
portfolio (portofolio digital). Istilah yang sering dipertukarkan maknanya adalah 
electronic portfolio dan digital portfolio. Barret (2000) membuat perbedaan makna 
antara dua istilah tersebut sekalipun memang bisa dimaknai sama. Sebuah electronic 
portfolio berisi artifak dalam bentuk analog (analog form) seperti video tape, atau 
mungkin dalam format komputer yang bisa dibaca (readable form). Pada digital 
portfolio semua artifak telah diubah ke dalam bentuk computer-readable form. 
Persamaannya terletak pada penggunaan teknologi elektronik yang memungkinkan 
pengembang portofolio mengorganisasikan artifak dalam berbagai tipe media, seperti 
audio, video, audio-video, grafik dan teks. Guru dan siswa dan siswa dapat 
mempubliksikan portofolio mereka dalam bentuk CDR, VCD, Video-tape, atau 
internet (Barret, 1999). Dalam konteks ini, portofolio elektronik bukanlah 
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sembarangan koleksi artifak tetapi ia merupakan perangkat yang mendemonstrasikan 
perkembangan dalam waktu tertentu.  

Istilah portofolio elektronik dan portofolio berbasis komputer dipakai untuk 
mendeskripsikan proses dan hasil tugas portofolio yang disimpan dalam format 
elektronik. Portofolio elektronik adalah dokumen siswa dalam format elektronik yang 
memuat informasi tentang siswa (seperti transkrip, surat rekomendasi, dan catatan 
sejarah hasil karya) dan karya terpilih dari siswa (seperti contoh tulisan, proyek 
multimedia, karya seni) yang dibuat dalam berbagai format media termasuk di 
dalamnya blog dan website (Dudeney dan Hockey, 2007). Sebuah portofolio 
elektronik dapat menampilkan serangkaian keterampilan pemiliknya dan 
menampilkan peningkatan hasil belajarnya bukan saja pada situasi pembelajaran 
formal tetapi juga pada kegiatan ekstrakurikulernya bahkan pengalaman kerjanya.   

Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, siswa diberi tugas untuk selalu 
memperbarui dan memilih contoh karya dalam portofolio mereka. Siswa diminta 
membuat portofolio tersebut sejak awal tahun ajaran dan terus direvisi sampai mereka 
lulus (http://electronicportfolios.com/portfolios /howto). Baik portofolio tradisional 
maupun elektronik secara umum juga berisi refleksi pengalaman belajar itu sendiri. 
Portofolio tidak terikat oleh hasil atau skor tes atau grade tesnya.  

Untuk mendukung penggunaan portofolio elektronik secara efektif, ada dua 
komponen yang harus disediakan yakni (1) keterlibatan siswa dalam asesmen dan 
review pekerjaan mereka (Graves, 1992), (2) perencanaan guru yang bersifat autentik 
berdasarkan penilaian kinerja siswa (Galley, 2000). Pelibatan siswa dalam penilaian 
penting karena tujuan evaluasi adalah agar siswa memiliki sifat self-evaluative. 
Kesadaran diri terhadap proses pembelajaran dikembangkan melalui pemodelan, 
diskusi, refleksi pembelajaran, dan evaluasi pekerjaan siswa dan prosesnya 
(Goodman, 1989). Dengan mencermati portofolio siswa dan folder penilaian guru, 
guru dapat mengarahkan pembelajaran sebagaimana diinginkan oleh masing-masing 
siswa (Benson dan Smith, 1998).  Baik portofolio maupun portofolio elektronik 
terbangun dari proses yang berlangsung (ongoing process), berisi materi yang 
diambil dari pembelajaran yang telah dilalui siswa, sebagaimana proyek yang sedang 
berlangsung. Untuk lebih jelasnya lihat tabel.  

 
Tabel 1. Areas that could be Included in an ePortfolio 

 
 
 

Figure 1. Areas that Could be Included in an ePortfolio 
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Gambar di atas melukiskan area yang terdapat dalam portofolio elektronik 

secara komprehensif. Guru dan siswa dapat memilah bagian portofolio yang dianggap 
relevan dengan kebutuhan dan minat siswa serta sesuai dengan tujuan portofolio itu 
sendiri. Ada beberapa sumber yang bisa diakses gratis (open sources) yang 
menyediakan software yang bisa digunakan siswa dalam membuat portofolio 
elektronik, salah satunya adalah Elgg (http//elgg.org). 

Lebih jauh manfaat yang diambil dari portofolio elektronik adalah siswa bisa 
melamar kerja dengan mengirimkan portofolio elektroniknya hasil pekerjaaanya 
untuk sebuah lowongan atau jabatan yang prospektif secara mudah dan cepat, apalagi 
pekerjaan yang rekrutment pekerjanya tidak didasarkan pada hasil tes. Portofolio 
elektronik menggunakan serangkaian keterampilan yang tidak diperoleh dari hasil 
atau skor tes tradisional. Sebuah Laporan SCANS Amerika tahun 2000 dan publikasi 
yang lebih baru menekankan pentingnya para pekerja memiliki keterampilan dasar 
dan kemampuan untuk menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah-masalah 
penting (Bottge, 2009) dan itu bisa ditunjukkan dengan portofolio elektronik.  
 
2. Kajian Teoretik Portofolio Elektronik 

Perspektif teoretik penilaian portofolio merupakan hal yang relatif baru 
(Knight, 1994). Landasan teoretik model penilaian portofolio ialah teori 
konstruktivistik, suatu pendekatan pembelajaran yang populer setelah tahun 1990-an 
(Burton, et.al, 1996). Teori konstruktivistik memiliki pandangan yang berbeda 
dengan teori behavioristik tentang belajar dan pembelajaran. Teori behavioristik 
memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, dan tetap--tidak berubah. 
Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan proses pengubahan perilaku dan 
mengajar adalah proses menanamkan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. 
Esensi dari teori behavioristik adalah ide bahwa siswa harus dikondisikan untuk 
menerima curahan pengetahuan (Reeves & Okey, 1996). Dengan demikian, ukuran 
keberhasilan belajar dan pembelajaran terletak pada seberapa banyak materi 
pembelajaran telah diserap dan disimpan oleh pebelajar. Dengan dasar itu, 
pembelajaran dikemas – salah satunya - berdasarkan desain ‘stimulus-respon’ yang 
memungkinkan siswa dapat menyerap materi sebanyak-banyaknya. Dalam proses 
pembelajaran, siswa secara pasif menerima curahan pengetahuan dari guru; guru 
menjadi pusat kegiatan.  

Penilaian konstruktivistik lebih mengedepankan pemahaman mendalam 
daripada pemahaman yang bersifat hafalan. Konstruktivistik memandang bahwa 
penilaian merupakan bagian utuh dari belajar, untuk itu pembelajaran dilaksanakan 
dengan cara memberikan tugas-tugas yang menuntut aktivitas belajar yang bermakna 
serta menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata (periksa Reeves & Okey, 
1996).  Penilaian yang  menggunakan landasan konstruktivisme menekankan pada 
penyusunan makna secara aktif yang melibatkan keterampilan terintergrasi, dengan 
menggunakan masalah dalam konteks nyata. Penilaian ini lebih menekankan pada 
keterampilan proses. Karena pengetahuan dibangun oleh mahasiswa dengan dan 
melalui proses pemberian makna secara unik dan spesifik, bukan diterima begitu saja 
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secara instant, maka penilaian dilakukan dengan mengindahkan mahasiswa sebagai 
subjek belajar dan pembelajaran. Model penilaian portofolio memberikan ruang yang 
luas untuk penerapan prinsip-prinsip penilaian yang berbasiskan teori 
konstruktivistik. 

Menurut paradigma konstruktivistik penilaian portofolio dipandang sebagai 
bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Implikasinya, penilaian 
portofolio adalah penilaian yang dilakukan terhadap karya dan proses penciptaan dari 
kumpulan karya terbaik mahasiswa yang dikerjakannya dalam kurun waktu tertentu. 
Dalam kegiatan tersebut penilaian terhadap proses dilakukan melalui penilaian 
formatif, penilaian terhadap hasil dilakukan melalui penilaian sumatif. 
 
3. Pengembangan Portofolio Elektronik 

Untuk mendukung pembuatan portofolio elektronik bisa menggunakan program 
Auerbach's Grady Profile. Keunggulan program tersebut adalah guru dan siswa bisa 
memasukkan contoh hasil karya. Program portofolio elektronik itu bisa memuat 
contoh tulisan, nilai tes standar, keahlian komunikasi oral, dan penilaian. Program 
lain yang bisa digunakan adalah Hyper-Studio dan File Maker Pro. Kedua program 
itu sangat memudahkan guru dalam membuat template bagi penilaian protofolio 
mereka. Guru bisa menyesuaikan program itu dengan kebutuhan di kelas. Misalnya, 
sebuah portofolio pelajaran bahasa Inggris di SMA berisi hasil kerja siswa bersama 
dengan refleksi dan evaluasi diri atas produk tersebut. Di Amerika Serikat 
penggunaan portofolio elektronik itu mulai dikembangkan oleh sekolah. Salah 
satunya East Syracuse-Mino High School di Syracuse, New York (Dudeney dan 
Hockly, 2007). 

Pengembangan portofolio elektronik meliputi dua proses yang berbeda yakni 
pengembangan proyek multimedia dan pengembangan portofolio. Pengembangan 
portofolio elektronik harus diperhatikan secara sejajar karena keduanya bersifat 
esensial efektivitas pengembangan portofolio elektronik. Danielson dan Abrutyn 
(1997) menggambarkan proses pengembangan portofolio elektronik:  
a) Collection: tujuan portofolio, audien, dan penggunaan untuk kepentingan masa 

depan dari artifak harus menjadi pertimbangan artifak apa yang akan 
dikumpulkan.  

b) Selection: memilih kriteria bahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 
cocok untuk tujuan portofolio yang dibuat. Tujuan bisa mengacu pada tujuan 
nasional atau standar kompetensi yang ditetapkan.  

c) Reflection: termasuk refleksi setiap bagian portofolio dan refleksi secara 
keseluruhan.  

d) Projection (Direction): Mereview revleksi pembelajaran, pandangan jauh ke 
depan, dan menyusun tujuan untuk masa yang akan datang.  

 
Moritz dan Christie (2004) menambahkan tahapan connection; tahap untuk 

mengembangkan hypertext links dan mempublikasikan portofolio untuk mendapatkan 
feedback dari yang lain, yang bisa berlangsung sebelum dan sesudah tahap projection.  

Ivers & Barron (1998) menyusun tahapan pengembangan proyek multimedia 
untuk  portofolio elektronik:  
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1. Assess/Decide. Fokus ada pada analisis kebutuhan audien, tujuan presentasi 
tujuan, dan perangkat yang tepat unutk presentasi portofolio akhir. 

2. Plan/Design. Fokus pada pengorganisasian atau desain presentasi. Memilih 
isi/konten portofolio yang cocok untuk audien, software, media penyimpanan, dan 
tahapan presentasi. Menyusun flowchart dan menulis storyboard. 

3. Develop. Mengumpulkan bahan untuk disampaikan pada saat presentasi dan 
menyusunnya ke adalam tahapan (atau menggunakan hyperlinks) untuk presentasi 
bahan yang lebih baik, menggunakan multimedia  yang tepat dalam membuat 
program. 

4. Implement. Pengembang mengajukan portofolio kepada audien yang dituju. 
 
Moritz dan Christie (2007) menyusun proses pengembangan portofolio 

elektronik berdasarkan portofolio secara umum dan proses pengembangan 
multimedia. (Tabel 2).   

Tabel 2: Stages of Electronic Portfolio Development 

 
Sebagai tambahan tahap pengembangan portofolio, nampak paling tidak lima 

level pengembangan portofolio elektronik. Seperti adanya level pengembangan pada 
pembelajaran siswa, juga level pengembangan pada pembuatan portofolio digital. 
Tabel 3 menyajikan perbedaan level untuk pengembangan portofolio elektronik yang 
mendekati keterampilan teknologi seorang pengembang portofolio.    

Tabel 3. Levels of electronic portfolio software strategies based on ease of use. 
N0 All documents are in paper format. Some portfolio data may be stored on videotape. 

1 All documents are in digital file formats, using word processing or other commonly used 
software, and stored in electronic folders on a hard drive, floppy disk, or LAN server. 

2 Portfolio data is entered into a structured format, such as a database or HyperStudio 
template or slide show (such as PowerPoint or AppleWorks) and stored on a hard drive, 
Zip, floppy disk, or LAN. 

3 Documents are translated into Portable Document Format with hyperlinks between 
standards, artifacts, and reflections using Adobe Acrobat Exchange and stored on a hard 
drive, Zip, Jaz, CD-R/W, or LAN server. 

4 Documents are translated into HTML, complete with hyperlinks between standards, 
artifacts, and reflections, using a Web authoring program and posted to a Web server. 

5 Portfolio is organized with a multimedia authoring program, incorporating digital sound and 
video. Then it is converted to digital format and pressed to CD-R/W or posted to the Web 
in streaming format. 
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Selain itu, hal yang harus mendapat perhatian utama adalah pemilihan software. 
Satu kata kunci dalam memilih software adalah apakah kapasitas software tersebut 
memungkinkan guru dan siswa membuat link hypertext antara tujuan, target, dan 
berbagai artifak siswa baik itu proyek maupun produk yang ditampilkan dalam format 
multimedia. Selain itu adalah pemanfaat web yang dapat diakses. Software yang 
dapat digunakan antara lain (a) Relational Databases (seperti, FileMaker Pro, 
Microsoft Access), (b) Hypermedia "Card" Programs (seperti, HyperStudio, Digital 
Chisel, Toolbook, dan SuperLink), (c) Multimedia Authoring Software (seperti, 
Macromedia Director atau Authorware), (d) PDF Documents (Adobe Acrobat), (e) 
Multimedia Slideshows (seperti, AppleWorks dan PowerPoint), dan lain-lain. 

Umumnya, Portofolio elektronik dianggap sebagai solusi bagi banyak masalah. 
Salah satu contoh produk portofolio elektronik yang bisa dirujuk adalah Timilty 
Community Forum (di www.timilty.org) dan Salem Education Forum 
(www.salemedforum.org) (Fahey, K., et.al. 2007). 
 
 
C. Simpulan 

Pemanfaatan ICT untuk rekayasa berbagai model pembelajaran telah terbukti 
mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan ICT dalam tarap yang 
paling sederhana sebagai alat bantu tes sampai pada bentuk-bentuk evaluasi berbasis 
ICT yang lebih kompleks yang ditawarkan sebaiknya diadopsi dan diadaptasi sebagai 
alternatif solutif bagi tuntutan evaluasi pembelajaran kontemporer. Portofolio 
elektronik yang didasarkan pada teori konstruktivisme menawarkan “kemerdekaan” 
bagi evaluasi diri siswa, evaluasi sejawat, dan evaluasi guru sendiri, tanpa dibatasi 
ruang dan waktu. Dengan berbagai program dan bahasa pemrograman, portofolio 
elektronik dikembangkan agar pembelajaran dan penilaian lebih fleksibel namun 
berdaya-guna dan berhasil-guna, tentunya dengan mengantisipasi dan mengatasi 
kelemahan model evaluasi ini, yang mungkin ada. [] 
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Abstract 
Bullying was phenomenal in education field after death of victims became 
headlines of national mass media. Bullying cases at elementary school upto 
university levels tend to increase. But, addressing bullying had not become a 
priority for most of teachers yet. Guidance and counseling as a part of 
educational processes is a form of service beneficial to deal with bullying.  

This study aimed at developing a cognitive-behavioral counseling model 
(CBCM) for coping with bullying at elementary school. The research procedures 
covered four phases of activities, namely, preliminary study, model development 
and validation, model try-out, model revision and dissemination.  
 Through systematic examinations of rational feasibility, readability, 
practicability and field trial, a cognitive-behavioral counseling model (CBCM) 
for coping with bullying at elementary school developed. The model proved 
effective to cope with bullying, i.e., it improved empathy and reduced aggression 
of bullies and improved assertiveness and self-confidence of victims in terms of 
parenting styles and school settings.  
  
Key words:  Cognitive-Behavioral Counseling Model, Bullying   
 
A. Pendahuluan 

 Dalam konteks dunia pendidikan, khususnya persekolahan,  istilah bullying 
merujuk pada perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau 
sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa atau siswi lain yang lebih 
lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut (Olweus, 2005; Coloroso, 2006). 
Berdasarkan definisi  tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying sebenarnya 
telah  sangat meluas di dunia pendidikan tanpa terlalu disadari bentuk dan akibatnya.  
Telah sejak lama dunia pendidikan mengenal istilah perpeloncoan, gencet-gencetan, 
pemalakan, penindasan, intimidasi, dan sebagainya. Persentase terbesar kejadian 
bullying berada pada lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 
(Gunawan, 2006). Olweus (2005) bahkan mengungkapkan:  “Bullying behavior is evident 
even in preschool and the problem peaks in middle school.” Pernyataan ini didukung oleh 
fakta bahwa akhir-akhir ini perilaku bullying telah menjadi trend dan mulai ditiru oleh 
anak-anak yang lebih muda, seperti SMP, SD, maupun TK.  
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 Hasil studi pendahuluan terhadap 526 orang siswa SD di 5 Kabupaten dan Kota 
di Jawa Barat menunjukkan bahwa bullying menjadi masalah terbesar yang dihadapi 
siswa SD dalam bidang sosial, yakni sebesar 42,59%.  Sebanyak 224 orang siswa 
mengaku sering diganggu, diejek, dimintai uang dan dikucilkan oleh teman atau kakak 
kelasnya di sekolah. Sementara itu, siswa yang membentuk kelompok atau gang di 
sekolah mencapai 130 orang atau 24,71%.  
 Salah satu penyebab terjadinya bullying menurut  National Youth Violence 
Prevention Resource Center (2002) adalah iklim sekolah yang tidak kondusif. Kurangnya 
pengawasan orang dewasa atau guru pada saat jam istirahat, ketidakpedulian guru dan 
siswa terhadap perilaku bullying, serta penerapan peraturan anti bullying yang tidak 
konsisten merupakan kondisi-kondisi yang menumbuhsuburkan terjadinya bullying di 
sekolah. Latar belakang sekolah juga turut mempengaruhi terjadinya bullying. Secara 
konseptual, bullying cenderung terjadi di sekolah yang kurang memiliki pengawasan, 
longgar  dalam menerapkan aturan serta pihak-pihak pemegang otoritas tidak memiliki 
sikap dan pandangan yang tegas terhadap bullying  (Espelage, 2008;  Elliot, 2008). Di 
samping itu, jumlah siswa yang  terlalu banyak dalam satu kelas juga dapat memicu 
timbulnya bullying di kalangan siswa (Elliot, 2008; Whitney and Smith, 1993). 
 Korelat lain yang juga turut mempengaruhi terjadinya bullying adalah latar 
belakang keluarga dan pola pengasuhan orang tua. Sehubungan dengan perilaku imitasi 
anak, jika anak dibesarkan dalam keluarga yang menoleransi kekerasan atau bullying, 
maka ia mempelajari bahwa bullying adalah suatu perilaku yang bisa diterima dalm 
membina suatu hubungan atau dalam mencapai apa yang diinginkannya (image), 
sehingga kemudian ia meniru (mengimitasi) perilaku bullying tersebut.  
 Dalam sebuah peristiwa bullying, pelaku dan korban sama-sama merupakan 
elemen kunci yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pelaku bullying pada 
umumnya memiliki ciri khas: agresivitas yang tinggi dan kurang memiliki empati (Sciara, 
2004; Olweus, 2005; dan Coloroso, 2006). Dengan demikian, bentuk-bentuk bantuan 
yang perlu diberikan kepada pelaku hendaknya fokus kepada upaya menurunkan 
agresivitasnya dan meningkatkan empatinya (Totten, et.al., 2004; Sciara, 2004; Sander & 
Phye, 2004; Elliot, et.al., 2008). Sementara itu, pada korban, yang perlu ditingkatkan 
adalah assertiveness dan kepercayaan dirinya. 
 Banks (1997: 5-6) mengemukakan beberapa alasan tentang pentingnya perilaku 
bullying untuk ditangani dan dihentikan sejak dini.  Alasan-lasan tersebut adalah:  1) 
kejadian bullying di dunia terjadi setiap tujuh menit sekali; 2) mayoritas tindakan 
bullying terjadi di dalam dan di sekitar sekolah; 3) luka emosional akibat bullying dapat 
bertahan sepanjang waktu; 4) anak yang menjadi korban bullying terkadang memilih 
bunuh diri sebagai satu-satunya jalan keluar;  5) anak yang diberi label sebagai pelaku 
bullying memerlukan dukungan lebih dari orang dewasa, agen pemerintah, lembaga 
rehabilitasi dan pelayanan kesehatan mental;  6) 24.60% anak yang teridentifikasi 
sebagai pelaku bullying tercatat sebagai pelaku kriminal di masa dewasanya.   
 Bullying merupakan masalah yang kompleks dan tidak hanya memiliki solusi 
tunggal yang efektif untuk menanggulanginya (Mellow, 2008; Sciarra, 2004). Salah satu 
solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan khususnya layanan konseling. Hal 
ini terbukti dari hasil penelitian Northwest Regional Educational Laboratory. (2001), 
National Youth Violence Prevention Resource Center (2002),  dan  National Children’s 
Bureau on Behalf of the Anti-Bullying Alliance (2005)  yang menunjukkan pendekatan 
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yang bersifat individual (konseling) dipadukan dengan komitmen bersama antara pihak 
sekolah, orang tua, dan konselor dapat mereduksi terjadinya bullying hingga 50% lebih.  

 
B. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian pada pendahuluan maka tujuan penelitian adalah  
menghasilkan model konseling kognitif-perilaku yang efektif untuk menanggulangi 
bullying pada siswa SD. Keefektifan Model Konseling Kognitif Perilaku dilihat dari sisi 
pelaku, korban, latar belakang pola asuh orang tua serta latar belakang sekolah. 
 

C.   Temuan Penelitian dan  Pembahasan 

1. Aspek Agresi dan Empati Pelaku Bullying 

 Hasil Studi Pendahuluan menunjukkan pelaku bullying memiliki tingkat agresi 
yang tinggi pada semua indikator. Hasil ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli yang 
telah meneliti karakteristik pelaku bullying.  Pearce (Elliot 2002: 78) mengemukakan 
beberapa karakteristik perilaku bullying, di antaranya yang menduduki urutan teratas 
adalah, aggressive to any person, poor impuls control, dan violence seen as positive 
quality. Espelage (2001), Sciara (2004), Olweus (2004),  dan Coloroso (2006) 
mengungkapkan bahwa agresi pelaku bullying sebetulnya merupakan upaya untuk 
menutupi beberapa kelemahan yang dimilikinya.  
 Selain agresi, pelaku bullying juga menunjukkan tingkat ketidakmampuan 
empati yang tinggi  pada semua indikator.  Pelaku memiliki empati yang rendah sehingga 
ia melakukan apa saja tanpa terlalu banyak berpikir akan konsekuensi yang dihasilkan 
serta dampaknya bagi orang lain. Gordon (1996) mengungkapkan bahwa: “The common 
denominator in all this suffering meted out on children ... was the perpetrator did not 
have empathy for what they were doing.” 
 
2. Aspek Asertivitas dan Percaya Diri Korban Bullying 

Hasil studi pendahuluan menunjukkan korban bullying memiliki asertivtas yang 
rendah. Asertivitas  adalah kemampuan untuk menyatakan dan mengekspresikan diri 
secara tepat, tegas namun tetap tidak menyinggung perasaan orang lain. 
Ketidakmampuan korban untuk berlaku asertif ini secara tidak langsung merupakan 
reward  yang makin memperkuat pelaku untuk menjalankan aksi bullying-nya. Korban 
merasa dirinya lemah, tidak berdaya sehingga pantas untuk di-bully. Akibatnya, korban 
terus menerus menerima bullying tanpa ada usaha untuk melakukan perlawanan dan 
kondisi demikian akan semakin menguatkan intensitas bullying. Chapman (2009) 
mencatat bahwa:  “…The dominant bullying behaviour is effectively reinforced by the 
response given by 'secure' and 'non-assertive' people to bullying…”   

Selanjutnya, hasil studi pendahuluan juga memperlihatkan korban bullying 
cenderung memiliki ketidakpercayaan diri yang tinggi. Pada diri korban, aspek percaya 
diri ini yang tidak mampu mereka tampilkan sehingga mereka menjadi target dari pelaku 
(Edmonton, tt). 
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3. Bullying dan  Pola Asuh Orang Tua 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dan korban sama-sama muncul dari 
dari keempat pola asuh orang tua, baik yang authoritative, authoritarian, indulgent, 
maupun indifferent. 

Terdapat beberapa kemungkinan penjelasan atas hasil penelitian tersebut. 
Pertama, karena pola asuh orang tua merupakan suatu perlakuan yang tidak menetap 
maka persepsi anak terhadap pola asuh yang diterimanya pun sangat mungkin beragam.  

Kedua, sekalipun keempat gaya pengasuhan orang tua memiliki dimensi yang 
berbeda, namun terdapat kecenderungan dari keempat pola asuh tersebut untuk saling 
bergeser. Orang tua yang authoritative sekalipun suatu saat dapat bertindak seperti 
orang tua authoritarian atau indulgent, bergantung pada kondisi emosional, 
permasalahan anak serta karakteristik individual anak. Demikian pula halnya dalam 
menghadapi kasus bullying. orang tua sangat mungkin menampilkan sikap yang berbeda 
dari pola asuh yang biasa diterapkannya. Kecenderungan pergeseran pola asuh orang 
tua  semacam  itu pada gilirannya dapat membuat anak menjadi bingung.  Hasil 
penelitian SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2004) 
menyimpulkan, “whatever the style, if the parent is not consistent, the child suffer…”.  
Lebih lanjut, SAMHSA menyatakan, “familial behaviors have the potential to strengthen 
or weaken a school-aged child’s ability to relate to peers and behave appropriately.” 
 

4. Bullying dan Latar Belakang Sekolah 

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bullying serta pihak-pihak yang terlibat di 
dalamnya terdapat di ketiga kategori sekolah. Artinya, baik sekolah berkategori tinggi, 
sedang maupun rendah sama-sama berpotensi memunculkan pelaku bullying.  
Berdasarkan analisis indikator latar belakang sekolah serta hasil wawancara 
sebagaimana yang telah dilakukan sejak tahap pra survai, tampak bahwa kecenderungan 
terjadinya bullying di ketiga kategori sekolah tersebut disebabkan belum adanya 
peraturan yang secara eksplisit memberikan perhatian terhadap peristiwa bullying. Di 
samping itu, kurangnya pemahaman serta kesadaran para pendidik tentang bullying juga 
tampaknya turut membantu menumbuhsuburkan terjadinya bullying di sekolah 
(SEJIWA, 2006;  Elliot, 2008).  Dengan kata lain, baik di sekolah yang berkategori tinggi, 
sedang maupun rendah, potensi siswa untuk menjadi korban ataupun pelaku tetap ada, 
terlebih bila sekolah tersebut belum memiliki aturan serta kebijakan yang tepat dalam 
menangani bullying. 

Hasil penelitian menunjukkan korban yang berasal dari latar belakang sekolah 
tinggi menunjukkan peningkatan asertivitas yang signifikan setelah memperoleh 
perlakuan melalui MKKP dibandingkan dengan korban yang berasal dari latar belakang 
sekolah sedang dan rendah. Secara tidak langsung hal tersebut mengindikasikan bahwa  
kualitas hubungan guru dan siswa yang intensif dan responsif  di sekolah berkategori 
tinggi lebih mendukung  pengembangan kemampuan  asertivitas korban. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Purbo (2009) yang menyatakan bahwa peran guru dalam melatih 
kemampuan asertivitas korban dapat membantu memberi perlindungan dan semangat 
kepada korban bullying di sekolah. 
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5. Efikasi Konseling Kognitif Perilaku (MKKP) dalam Menangani Bullying 

 Secara umum diperoleh bukti empirik bahwa Model Konseling Kognitif Perilaku 
efektif untuk menanggulangi bullying baik pada pelaku, korban baik berdasakan pola 
asuh maupun latar belakang sekolah. Keefektifan MKKP tersebut dapat dianalisis dari  
sisi keunggulan Konseling Kognitif-Perilaku.   
 Dobson (2001) mencatat beberapa kelebihan pendekatan konseling kognitif 
perilaku bagi populasi anak-anak dalam setting sekolah, sebagai beikut: 

a) Prinsip-prinsip KKP mudah dipahami dan dapat diadaptasikan pada anak-anak 
hampir semua usia dan dari banyak latar belakang kultural.  

b) Kelompok KKP cenderung berjangka pendek dan memakai intervensi singkat, 
yang cocok dalam latar sekolah ketika waktunya terbatas.  

c) Konsep-konsep yang mudah diajarkan dapat diterjemahkan untuk memperoleh 
keterampilan-keterampilan hidup.  

d) Anak-anak dan remaja dapat mempelajari kontrol diri emosional dan behavioral 
melalui upaya memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku.  

e) Kelompok KKP membantu para peserta menangani hal-hal yang dapat mereka 
ubah dan menerima hal-hal yang tidak dapat mereka ubah.  

f) Prinsip-prinsip kognitif membantu memberdayakan anak-anak dan remaja 
dalam menangani permasalahn  saat ini dan mengantisipasi masalah masa 
depan.  

  
 Keunggulan MKKP juga dapat dianalisis dari sisi dampak perlakuan. Dampak 
perlakuan dapat diketahui salah satunya dari kesan yang diperoleh konseli dan 
diungkapkan baik secara verbal maupun non verbal melalui ungkapan perilaku dan 
tulisan. Berdasarkan hasil pengamatan, refleksi setiap sesi serta analisis homework, 
diperoleh beberapa kesan baik dari pelaku maupun korban terkait aplikasi MKKP.  
Sebagian dari kesan-kesan tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Bagi pelaku:  merasa senang, lega karena sudah mengungkapkan pengalaman, 
akan bersikap lebih baik lagi terhadap teman, tidak akan menghina, tidak akan 
berantem, tidak akan “jahil” atau berbuat jahat kepada teman, tidak akan 
“cuek” kepada teman yang kesulitan, berusaha tidak mudah marah, mau 
berteman lebih akrab, dan tidak akan bermusuhan lagi,  

b) Bagi korban:  merasa capek tapi senang karena ada permainannya, berencana 
lebih tegas jika ada yang berbuat jahat, tampil lebih “PD” di hadapan teman, 
tidak akan pemalu, berani tegas bila ada teman yang nakal, akan melapor 
kepada guru bila dijahili teman, tidak akan diam saja bila diganggu, serta berani 
menegur teman yang nakal. 
 

D.  Kesimpulan 

 Secara umum, penelitian ini telah mencapai tujuannya yakni menghasilkan 
Model Konseling Kognitif Perilaku (MKKP) yang efektif untuk menanggulangi bullying 
pada siswa Sekolah Dasar. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasannya dapat 
ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut. 

a. Model Konseling Kognitif Perilaku (MKKP)  yang  dikembangkan  efektif 
untuk meningkatkan empati dan menurunkan agresi pelaku bullying.   
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2. Kemampuan asertivitas dan percaya diri korban bullying mengalami peningkatan 
setelah memperoleh perlakuan melalui Model Konseling Kognitif Perilaku 
(MKKP).   

3. Berdasarkan pola asuh orang tua authoritative, authoritarian, indulgent, 
maupun,  Model Konseling Kognitif Perilaku (MKKP) sama efektifnya untuk 
menurunkan agresi pelaku bullying.   

4. Korban bullying baik yang berlatar belakang pola asuh orang tua authoritative, 
authoritarian,  indulgent  maupun indifferent  cenderung  meningkat 
kemampuan asertivitas dan percaya dirinya setelah memperoleh perlakuan 
melalui MKKP.   

5. Keefektifan MKKP untuk meningkatkan empati  dan menurunkan agresi pelaku 
bullying tidak bergantung kepada latar belakang sekolah.  MKKP sama efektifnya 
baik bagi pelaku  dengan latar belakang sekolah tinggi, sedang, maupun rendah. 

6. Kemampuan asertivitas korban bullying yang berlatar belakang sekolah tinggi 
cenderung paling tinggi peningkatannya dibandingkan dengan kemampuan 
asertivitas korban berlatar belakang sekolah sedang maupun rendah.  
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Abstrak 
Kegiatan bermain di ruang terbuka pada proses pembelajaran di TK sering dikenal 
dengan permainan outdoor. Aktivitas permainan outdoor ini sesungguhnya menjadi 
bagian atau rangkaian yang tak terpisahkan dalam aktivitas pembelajaran di TK. 
Lingkungan bermain outdoor digambarkan sebagai area diluar yang telah diciptakan  
sebagaimana layaknya sebuah lingkungan bermain bagi anak usia dini, dimana 
didalamnya orang dewasa dapat memimpin dan mengontrol semua kegiatan anak, 
seperti; bercerita, bernyanyi atau belajar sains.  

 
Pedahuluan 

Lingkungan bermain outdoor dalam pendidikan anak usia dini digambarkan 
sebagai proses kegiatan keluar ruangan untuk menemukan sesuatu, bereksperimen dan 
berdiskusi tentang situasi yang mereka temukan diluar ruangan seperti, cuaca, binatang 
buas kecil dan tanaman hidup. 

Permainan outdoor tidak akan dapat dimanfaatkan dengan baik apabila belum 
dilengkapi dengan sistem organisasional dan menejerial, yaitu: bagaimana lingkungan 
diatur sehingga dapat menggambarkan pencapaiannya –bagaimana lingkungan dapat 
dimanfaatkan untuk membawa anak-anak dengan kurikulum atau pengetahuan secara 
bersamaan. 

Sistem Pengelolaan lingkungan outdoor akan mengkaji kearah kebutuhan yang 
lebih spesifik dari area permainan outdoor dan akan membahas berbagai pendekatan 
dalam menyediakan permainan outdoor.  

 
Prinsip Umum Penataan Area Bermain Outdoor 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, penataan lingkungan belajar yang berada 
di luar bangunan harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini : 

1. Memenuhi aturan keamanan 
Keamanan merupaka hal utama yang harus diperhatika oleh pihak sekolah. Hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi  kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja, dan dimana 
saja, mengingat usia anak yang masih belum matang secara fisik dan mental dalam 
merencanakan dan mempergunakan tubuhnya. Berikut ini adalah beberapa 
pertimbangan dalam menganalisa tempat bermain untuk keamanan. 

a. Apakah daerah tersebut terbentang (tidak ada penghalang) sehingga guru atau 
orang dewasa lainnya bisa mengawasi setiap saat? 

b. Apakah ada daerah dimana anak-anak bisa sendiri dan berpartisipasi dalam 
kegiatan yang tidak ribut? 

c. Apakah ada tanah yang lembut diatas tempat ayunan, tempat memanjat dan 
perosotan? 

d. Apakah batasan-batasan tempat bermain jelas? 
e. Apakah tersedia peralatan yang cukup agar anak-anak tidak perlu menunggu 

dalam antrian panjang untuk bermain? 
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f. Apakah semua lubang air, kabel listrik, dan peralatan berbahaya lainnya telah 
tertutupi atau setidakyna tidak dapat diakses oleh anak-anak? 

g. Apakah terdapat pancuran air atau sebuah kamar mandi? 
h. Apakah terdapat peralatan P3K? 

 
2. Melindungi dan meningkatkan karakteristik alamiah anak 
Pada umumnya anak-anak secara alamiah sangat menyukai aktivitas di luar ruangan. 

Bagi anak, situasi dan kondisi apa pun dapat menjadi kegiatan menarik. Hal ini yang 
harus dijaga dan menjadi bentuk pelayanan guru terhadap anak. Melalui aktivitas 
outdoor, para guru diharapka memahami kebutuhan tersebut dan memfasilitasinya tanpa 
banyak melakukan intervensi. Kebutuhan anak untuk bebas bergerak, mandiri dan 
mengatur dirinya sendiri mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan dalam arena 
outdoor ini. Guru hanya berperan untuk mengawasi dan melindungi anak dari resiko 
bahaya dan mungkin timbul akibat dari kebebasan anak yang belum diimbangi dengan 
kematangan intelektual.  

 
3. Desain lingkungan luar kelas harus didasarkan pada kebutuhan anak 
Sebagian besar profesional dalam bidang anak usia dini sepakat bahwa bermain 

dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan (yakni fisik, kognitif, sosial, dan 
emosi) sekalipun penekanan ditempatkan pada berbagai aspek perkembangan akan 
bervariasi tergantung pada fokus dan prioritas program yang diberlakukan. Frost dan 
Worthman (1996) merangkum bagaimana masing-masing aspek perkembangan 
ditingkatkan melalui kegiatan bermain dan mengurutkan tipe-tipe materi yang cocok 
untuk masing-masing hasil di akhir perkembangan. Review penelitian Frost 
menunjukan bahwa tempat bermain tradisional dengan perlengkapa yang tetap 
(misalnya ayunan dan papan luncur) bukanlah tempat yang baik bagi anak untuk 
bermain-main ditinjau dari pendirian perkembangan (dan juga untuk alas an keamanan). 
Anak kecil memerlukan baik itu perangkat yang tetap dan kompleks maupun materi 
sederhana dan mudah dipindahkan yang dapat dimanipulasi oleh anak-anak (misalnya 
pasir, air, kayu, dan ban). Dua karakteristik desain tempat bermain diasosiasikan dengan 
tingkatan bermain yang tinggi adalah: materi-materi yang fleksibel (misalnya materi 
yang dapat dimanipulasi, diubah dan dikombinasikan oleh anak) dan materi yang 
memberikan beragam pengalaman. Tempat bermain harus juga memenuhi kebutuhan 
anak-anak yang berkelainan. 
 

4. Secara estetis harus menyenangkan  
Ruang ourdoor harus menarik bagi semua indera. Talbot dan Frost (1996) 

mengajukan beberapa kualitas desain (misalnya sensualitas, kecemerlangan, cara 
penempatan) harus dipertimbangkan dalam mendesain tempat bermain yang 
menstimulus rasa takjub dan kepekaan indera anak. Hal ini akan berpengaruh terhadap 
motivasi anak untuk braktivitas, juga meningkatkan kepekaan rasa anak dalam 
menyerap estetika. 

 
Desain dan Layout 

Bagaimanapun bentuk dan rupa area outdoor, ada sejumlah isu yang harus 
dipertimbangkan terutama pada praktek pengelolaannya. Beberapa hal diantaranya: 
• Akses ke dan dari area outdoor 
• Ukuran 
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• Layout 
• Peralatan yang pasti diperlukan 
• Cuaca 
• Permukaan tanah 
• Tempat duduk 
• Penampilan area, dan 
• Penyimpanan 
 
Akses  

Orang tua, anak-anak dan staff harus mampu masuk kedalam ruangan dan juga 
kedalam taman. Akses ke kelas dapat melalui pintu luar yang ditempatkan di bagian luar 
area permainan, melalui pintu dalam yang ditempatkan di dalam sekolah atau melalui 
pintu luar yang ditempatkan diluar TK. 

Situasi ideal yang harus dipikirkan ketika membangun gedung adalah 
kemudahan akses dari gedung, yang pertama adalah kelas, bukan taman, dengan ruang 
tunggu untuk pengasuh dan anak-anak juga harus jauh dari area mengajar, apakah 
ruangan kelas indoor ataupun area outdoor.  

Jika tidak memungkinkan untuk menolak akses utama ke kelas melalui taman 
dan anak-anak tampak akan mengacaukan peralatan yang sudah diatur, kemudian 
diskusi antara orang tua dan anak-anak akan meminimalisir permasalahan. Ini dimana 
kontak dengan orang tua sangatlah penting. Solusi lain yang dapat digunakan adalah 
dengan membuat pagar seperti jalan kecil dengan rute yang memungkinkan anak-anak 
dan orang tua masuk ke kelas tapi tidak memainkan peralatan yang sudah disusun.  
 
Ukuran  

Ruangan dan taman bisa jadi terlalu besar ataupun terlalu kecil, dan keduanya 
dapat menciptakan kesulitan tersendiri. Pada area outdoor yang terlalu kecil, anak-anak 
dapat saling bertubrukan, kegiatan massal hampir tidak mungkin dilakukan, berlari-lari 
dan kegiatan yang melibatkan spasial sulit untuk dilakukan. Kurangnya tempat juga 
akan berpengaruh kepada sikap anak. Bates (1996) mengatakan bahwa sikap anak-anak 
berubah ketika jumlah anak meningkat dan begitu pula jika ruang yang disediakan 
berkurang. Semakin padat, akan menyebabkan sikap yang lebih agresif. 
 
Ruang Kecil 

Sebuah area outdoor dapat sangat kecil, namun ketika digabungkan dengan area 
indoor, ini dapat menjadi ukuran yang masuk diakal. Pada penelitian  Bilton (1993) 
menemukan bahwa area indoor dan outdoor adalah sebuah lingkungan kombinasi dan 
keduanya ada pada saat yang bersamaan. Maka sebuah ruang outdoor dapat dibuat lebih 
berguna dan mudah ditata jika memiliki hubungan dengan area indoor.  

Anak-anak kecil aktif secara fisik dan ketika sebuah area kelas dan outdoor 
dirasa kecil, anak-anak masih memiliki hak untuk aktif secara fisik. Untuk 
memaksimalkan ruang, ada perlunya memindahkan perabot yang tidak berguna dari 
ruangan indoor ke ruangan outdoor. 
 
Ruang Besar 

Ketika ruang taman luas, perlu dipertimbangkan bagaimana staff dan anak-anak 
akan merespon pada lingkungan ini. Pada ruangan yang luas, orang tua cenderung 
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melihat jangkauan aktifitasnya saja ketimbang ikut terlibat dengan anak-anak tertentu. 
Sudut pandang ini digaris bawahi oleh guru di Bennett et al (1997) yang merasa ruang 
yang luas akan lebih sulit diatur tanpa bantuan tambahan 

Satu hal yang harus diperhatikan dengan ruang yang luas dan terbuka adalah ini 
akan sama dengan taman bermain. Anak-anak akan merasa tersesat dalam ruang yang 
luas itu, permaina akan menjadi menaktukan dan kurang berkembang. Ini akan 
menyulitkan staff bukan hanya dalam memberikan nilai, tapi juga untuk bermain dan 
mengajari mereka. 
 
Layout 

Penelitian yang dilakukan Brown dan Burger (1984) menemukan bahwa isu 
desain yang penting dalam mempengaruhi area outdoor, adalah: 
• ‘zoning’ (memposisikan peralatan) 
• ‘enkapsulasi’ (mengikutsertakan beberapa area untuk aktifitas yang berbeda), dan 
• ketentuan peralatan yang sesuai (contoh; kendaraan) 

Intinya, area outdoor harus menjadi ruang kosong dimana staf dapat 
menciptakan pusat belajar yang mereka inginkan. Maka harus ada area untuk: 
• Permainan imajinatif 
• Membangun dan membuat kostruksi 
• Aktifitas fisik 
• Penggunaan kemampuan motoris yang lebih kecil 
• Pekerjaan hurtikultura 
• Penemuan sains dan lingkungan, dan 
• Permainan diam-diam 
 
Peralatan tetap 

Saat ini, semakin banyak pengasuh yang membeli struktur permainan yang besar 
dan rumah bermain yang sama dengan apa yang ditemukan di taman kota. Meskipun 
peralatan ini sangat banyak digunakan di taman kota, namun masih diragukan apakah 
alat-alat ini bisa digunakan dengan optimal dalam setting pembelajaran anak usia dini. 
Penelitian yang dilakukan oleh Brown dan Burger (1984) menemukan bahwa 
playground dengan peralatan tetap dan tampak sangat menyenangkan memiliki rating 
permainan yang rendah. 

Blatchford (1989), memperhatikan playground di sekolah dasar, menyatakan  
bahwa peralatan playground kontemporer hanya sedikit membantu anak dalam 
perkembangannya dan mungkin lebih sedikit membantu dibanding permainan 
tradisional.  

Blatchford (1989) mengungkapkan peringatan ketika anda akan membeli 
peralatan tetap. Dia menyarankan bahwa pembelian peralatan outdoor seringkali tidak 
berdasarkan penelitian yang jelas, sebagaimana pembelian peralatan indoor. Malahan, 
ini seringkali salah sasaran, karena dibeli hanya dangen harapan anak-anak akan 
menyukainya. 
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Lereng  
Bentuk yang paling raputh pada fondasi outdoor adalah lereng. Ini berbentuk 

cocok untuk mendukung permainan kooperatif, contoh ketika mendoro truk naik ke 
bukit. Ini aman dan dapat memberikan tantangan dengan sedikit bahaya. 
 
Cuaca  

Hal yang paling sulit diprediksi dalam merencanakan komponen outdoor adalah 
cuaca. Dalam hal desain dan layout, penting mempertimbangkan semua kemungkinan 
permutasi cuaca, termasuk hujan, matahari, angin, panas yang ekstrim dan dingin yang 
ekstrim. 

Ketika membangung sebuah kelas baru atau mendesain ulang kelas baru, sangat 
penting memperkirakan bagian sekolah mana yang paling terlindung dari angin, 
matahari dan hawa dingin. Idealnya, area outdoor yang sebagian menerima cahaya 
matahari dan bagian lainnya tertutup bayangan adalah yang terbaik 

Idealnya, di tempat bermain ada beranda atau jalur yang terlindungi, sehingga 
anak-anak akan tetap bisa bermain diluar bagaimanapun cuacanya. 

Pergolas adalah jalan lain dalam menawarkan bantuan di area outdoor. Ini dapat 
ditempelkan di salah satu bagian luar kelas atau dibangun sebagai bagian terpisah di 
taman. 

Pepohonan tidak memberikan perlindungan terbaik dari hujan, namun 
menawarkan bayangan sebagai tempat berlindung dari cahaya matahari.  
 
Permukaan  

Dalam memilih lingkungan outdoor, disarankan memiliki permukaan yang 
berbeda-beda dalam area outdoor, seperti permukaan yang sengaja dibuat berbeda 
didalam kelas dengan menggunakan karpet, lino dan ubin. Permukaan kasar cocok 
untuk menjalankan kendaraan. Rerumputan adalah permukaan yang cocok untuk 
gymnasium dan baik pula untuk diduduki karena ini lebih lembut!permainan imajinatif 
bekerja baik pada permukaan seperti itu.  

Tangisan biasanya terjadi pada area rerumputan basah karena sepatu menjadi 
basah dan juga dapat menyebabkan anak-anak tergelincir. Namun dengan demikian, 
anak-anak akan belajar cara mencuci sepatu bootsnya di seember air dengan sikat 
bergagang yang disiapkan. 
 
Tempat duduk 

Memiliki tempat duduk disalah satu bagian memiliki dampak yang sangat terasa 
pada permainan di area outdoor; ini juga membantu staf untuk lebih menikmati 
pekerjaannya disana. Sangat penting memilii tempat duduk yang bervariasi; kursi dari 
dalam ruangan dapat digunakan diluar ruangan, atau kursi anak-anak dapat dibeli secara 
khusus untuk digunakan diluar ruangan. Sangat penting menggunakan tempat duduk 
yang bisa dipindahkan, sehingga ini dapat digunakan sekehendak staff. 
 
Bagaimana penampakan area luar 

Salah satu kesulitan yang berhubungan dengan area outdoor adalah membuatnya 
tampak menyenangkan; sebuah kesulitan ditekankan oleh penelitian Gilkes (1987). 
Tidak mudah membuat sesuatu yang terbuat dari tarmac menjadi lebih atraktif. Ketika 
semua barang telah dsingkirkan, hanya sedikit yang dapat terlihat pada area outdoor jika 
dibandingkan dengan penampilan bagian dalam yang masih lengkap dengan barang-
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barang, peralatan dll, outdoor akan tampak sebagai ruangan kosong. Ini akan terlihat 
menyedihkan dalam hari yang dingin dan lembap. 

Tentu saja sangat penting untuk membuat kelas outdoor tampak lebih atraktif 
sehingga anak-anak dan staff ingin masuk kedalam lingkungannya dan merasa nyaman 
dalam setting tersebut. Ini bisa didapat dengan menanam semak-semak dan pepohonan, 
penggunaan alat-alat berkualitas tinggi dan peletakan peralatan dan kelengkapan yang 
hati-hati.  
 
Penyimpanan  

Peralatan outdoor dapat berupa barang yang besar, super besar dan tidak praktis, 
dan oleh karenanya harus dipertimbangkan sebuah tempat penyimpanan. Baik penelitian 
Gilkes (1987) dan Bilton (1993) memperhatikan staff yang memindahkan peralatan 
outdoor. Mereka berpikir, ini akan melipatgandakan kesulitan jika tidak ada gudang 
disana. Jika tempat itu tidak sering mendapat tindakan pengrusakan, benda-benda yang 
terbuat dari pelastik, alumunium dan besi cor dapat ditinggalkan diluar, namun tentu 
saja benda-benda ini harus dibersihkan dan diperiksa secara periodik.  
 

Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola atau 
memanfaatkan area outdoor, beberapa hal atau pertimbangan tersebut adalah : 
• Layout 
• Jumlah tempat yang tersedia 
• Cara penyusunan lingkungan 
• Penggunaan peralatan tetap 
• Efek cuaca 
• Kebutuhan tempat penyimpanan 
 
Spesifikasi Lingkungan Bermain Outdoor 

Spesifikasi untuk arena bermain outdoor  harus cukup fleksibel untuk memenuhi 
kebutuhan dan prasyarat minimal serta diharapkan memasukan pertimbangan-
pertimbangan lokasi, ukuran, pagar, tanah lapang, permukaan, dan naungan. 
 

1. Lokasi  
Tempat aktivitas outdoor diharapkan tidak dirancang mengelilingi bangunan 

sekolah. Jika hal ini terjadi, maka proses pengawasan akan menjadi mustahil dilakukan. 
Sementara anak masih membutuhkan pengawasan orang dewasa, karena mereka belum 
mampu sepenuhnya untuk membaca resiko dan bahaya yang mungkin timbul. Area 
outdoor sebaiknya ditempatkan di lokasi yang memungkinkan mendapat sinar matahari 
sepanjang hari. Outdoor space harus mudah dimasuki dari dalam ruangan untuk 
meminimalkan kemungkinan kecelakaan ketika anak-anak barlalu dari dalam ke luar, 
atau sebaliknya. 

Ruangan istirahat dan loker anak sebaiknya ditempatkan secara berdekatan dengan 
area Outdoor. Jika hal ini mustahil, harus ada satu ruangan istirahat yang terbuka di 
arena bermian outdoor. Kadangkala di lapangan permasalahan yang sulit ditangani 
adalah urusan ganti pakaian, sehingga menjadi penting bagi kita untuk menemukan cara 
yang peling tepat untuk menuju ruang istirahat. Selain itu, dispenser air minum juga 
diharapkan selalu tersedia dan mudah dicapai anak selama permaiana outdoor 
berlangsung.  
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2. Ukuran  
Pada umumnya peraturan perizinan mensyaratkan minimum 2,5 m2 per anak untuk 

mengadakan tempat aktivitas outdoor. The Child Welfare League (1996) 
merekomendasikan sekitar 6 m2 per anak. Untuk tempat naungan atau teras harus 
ditambahkan minimal 4,5 m2

 
 per anak. 

3. Pagar  
Penggunaan pagar di lokasi outdoor dapat mengurangi beban tanggung jawab yang 

berat para guru, memberi anak perasaan bebas dari rasa khawatir, dan mencegah 
binatang masuk ke dalam pagar. Pagar yang tidak dapat dipanjat, mendekati 120 cm 
tingginya itu cukup sebagai batas-batas dengan daerah-daerah berbahaya (tempat 
parker, jalan, atau kolam), namun hambatan minimal sepert batu-batu besar atu belikar 
itu memadai pada tempat-tempat diluar gedung yang tidak memiliki bahaya potensial. 
 
  Sebagai tambahan gerbang dari bangunan, tempat outdoor harus memiliki 
gerbang yang terbuka cukup lebar yang memungkinkan truk mengirimkan pasir atau 
barang-barang peralatan permainan yang besar. Jika anak-anak diperbolehkan 
menggunakan tempat outdoor untuk jam-jam setelah sekolah, gerbang kecil harus 
dipasang dan pagar-pagar ditempatkan di sekelilingnya untuk member tempat pada 
orang-orang dewasa untuk beristirahat sambil mengawasi dan mengamati.   
 

4. Tanah Lapang  
Tanah lapang yang datar dengan permukaan keras, cukup berbahaya bagi anak 

karena membuat anak ingin berlari kencang tanpa hambatan sehingga resiko jatuh lebih 
tinggi. Selain itu tanah datar yang lapang juga relative membosankan dan kurang 
bervariasai. Sedangkan tanah yang bergelombang dapat memiliki beberapa keuntungan. 
Bukit-bukit kecil dari permukaan tanah tersebut cukup ideal untk permainan lompat dan 
aktivitas lari serta merupakan suatu naungan alamiah untuk permainan pasif seperti 
bermain pasir atau air. Permukaan tanah yang membukit dapat digunakan bersama-sama 
dengan alat; misalnya, perosotan tanpa tangga, bukit berperan sebagai tangga yang 
dapat dinaiki anak, sehingga anak-anak dapat memnajat bukit tersebut dan meluncur. 
Tangga dan papan dapat menghubungkan antar bukit-bukit tersebut. Jalur sepeda roda 
tiga juga dapat memutari lapang yang bergelombang tersebut. 

 
5. Permukaan  
Permukaan tanah untuk anak usia pra sekolah pada dasarnya harus berumput, atau 

menggunakan kayu, pasir, dan tanah yang lembek. Tempat aktivitas outdoor untuk anak 
yang lebih tua juga harus memiliki beragam permukaan dan memiliki saluran air yang 
baik, dengan memiliki tempat yang paling cepat kering didekat bangunan. Merupakan 
hal yang di anjurkan memiliki setengah sampai dua pertiga dari ukuran keseluruhan 
arena ditutupi dengan rumput, dan kira-kira satu per seribu kaki persegi ditutupi dengan 
permukaan keras untuk aktivitas seperti mengendarai mainan yang beroda dan 
bangunan balok. Beberapa bidang perlu dibiarkan kotor untuk berkebun dan untuk 
merealisasikan “suatu kepusan yang lazim untuk setiap anak” yaitu bermain tanah dan 
menggali lubang yang besar. 
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  Keamanan merupakan suatu perhatian utama ketika mempertimbangkan 
permukaan. Perubahan-perubahan dalam pengaturan desain permukaan, harus 
senantiasa memperhatikan persyaratan yang dapat mencegah anak-anak  tersandung. 
Permukaan khusus senantiasa diperlukan untuk mencegah kemungkinan anak jatuh. 
Kalaupun anak terjatuh, permukaan tersebut harus mengurangi pengaruh buruk yang 
dapat ditimbulkanya seperti luka memar, patah tulang, luka ditulang belakang, luka 
dikepala, atau bahkan kematian. Berikut ini adalah tipe-tipe desain permukaan tanah, 
dengan segala kelebihan dan kekurangan, sebagai berikut:  

a. Penggunaan Material/bahan organic (misalnya, kulit kayu pohon cemara dan 
jerami) dipertahankan pada kedalaman delapan sampai dua belas inci. Bahan 
organic harus di jaga tetap halus dan di jaga dengan kedalaman maksimum 
supaya efektif. Sayangnya bahan tersebut terhamburkan dan dapat membusuk. 

b. Penggunaan bahan non organic (misalnya, pasir, kerikil kecil, dan ban yang di 
iris-iris) dipertahankan pada kedalaman delapan sampai dua belas inci. 
Kekurangan pasir diantaranya sering digunakan binatang untuk tempat 
menbuang kotorannya. Selain pasir juga akan kehilangan kekenyalannya di 
cuaca basah atau musim hujan. Adapun kekurangan kerikil adalah sukar untuk 
diinjak, sedangkan kekurangan ban yang diris-iris dapat menempel pada 
pakaian. 

c. Penggunaan bahan-bahan padat (seperti, tikar karet dan busa). Bahan-bahan ini 
memerlukan permukaan yang datar/ rata dan pemasangan professional. Salah 
satu kekurangan nya adalah bahan-bahan ini mahal juga rentan dengan aksi 
corat-coret dan perusakan. 

 
6. Atap atau Naungan 
Bangunan, pohon dan semak belukar, ataupun permukaan yang bergelombang harus 

melindungi anak-anak dari sinar matahari dan angin yang berlebihan. Tempat bermain 
yang beratap harus direncanakan sebagai suatu perluasan tempat indoor. 

Tujuan pengadaan atau atau naungan adalah untuk memfasilitasi permainan pasif 
selama cuaca cerah dan untuk permaian aktif selama cuaca buruk. Atap/ naungan ini 
harus dirancang agar memungkinkan masuknya udara dan matahari secara maksimum. 
 
Penutup 

Didalam pengelolaan area permaianan outdoor, lingkungan outdoor dapat ditata 
sedemikian rupa seperti lingkungan belajar indoor. Gallahue (1989) membahas lima 
area diluar, satu untuk aktifitas otot yang kuat, satu untuk mencoba berbagai media, satu 
untuk menyendiri dan kegiatan yang membutuhkan ketenangan, satu untuk kegiatan 
memperhatikan alam, dan satu untuk kesempatan mendramatisir kehidupan nyata.  

Sangat penting untuk diingat bahwa area belajar tertentu harus ditata dengan 
hati-hati dan setiap pusat pembelajaran harus dipisahkan antara satu dengan yang lain. 
Teets (1985) menanggapi hubungan antara lingkungan dan sikap, dalam sebuah pusat 
perawatan ditemukan bahwa jika sebuah batasan dibuat, maka jumlah gangguan akan 
berkurang. 

Salah satu kesulitan dengan permainan outdoor adalah semua peralatan yang 
telah dipasang harus disingkirkan pada saat kelas berakhir, meskipun beberapa peralatan 
indoor dapat ditinggalkan disana. Bagaimanapun, untuk meyakinkan bahwa anak-anak 
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dapat mengikuti minatnya pada saat itu dan mengikuti ide yang datang tiba-tiba, sangat 
penting untuk menata outdoor secara berkelanjutan.  
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ABSTRAK 

Dalam pembelajaran menulis, kegiatan evaluasi hendaknya dilaksanakan dengan 
menerapkan bentuk penilaian proses dan penilaian produk yang berbasis unjuk kerja 
siswa serta melalui pemantauan informal kegiatan menulis siswa.  Evaluasi 
pembelajaran menulis hendaknya dilakukan dalam proses yang terus-menerus (on-
going evaluation), bukan kegiatan penilaian yang dilakukan di awal atau di akhir 
program pembelajaran saja. Pada setiap langkah evaluasi tersebut, hendaknya siswa 
dilibatkan, sehingga mereka mendapat kesempatan untuk melakukan refleksi berkaitan 
dengan kompetensi menulis dan hasil tulisannya. Evaluasi juga harus bersifat 
komprehensif dan sistematis. Karena kompleksnya aspek yang harus dinilai, asesmen 
alternatif berupa portofolio, catatan anekdotal, unjuk kerja, jurnal dan rubrik hendaknya 
lebih dimanfaatkan. Selain itu, umpan balik, baik berupa tanggapan terhadap tulisan 
siswa maupun pemberian skor tulisan hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 
pengembangan kompetensi siswa. Dengan demikian, hasil penilaian akan memberikan 
gambaran informasi kemampuan siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

          Kata kunci:asesmen, portofolio, evaluasi proses  
 
 
A. PENDAHULUAN 

Menulis merupakan kegiatan produkif yang dilakukan secara kontinyu. Menulis 
bukan merupakan kegiatan yang linear melainkan kegiatan rekursif yang dilakukan secara 
berulang-ulang. Kegiatan menulis merupakan kegiatan berpikir yang melibatkan skemata 
siswa, mulai dari kegiatan pramenulis sampai pada kegiatan menulisnya. Dengan demikian, 
pembelajaran menulis melibatkan proses berpikir karena pada dasarnya belajar menulis 
merupakan belajar mengungkapkan ide,  perasaan, dan gagasan melalui proses berpikir kritis 
dan kreatif sehingga kemampuan berpikir siswa dapat dikembangkan. Mengacu pada proses 
pelaksanaan pembelajarannya, menulis merupakan kegiatan yang dapat dipandang sebagai 
suatu keterampilan, proses berpikir (kegiatan bernalar), kegiatan transformasi, kegiatan 
berkomunikasi, dan sebuah proses. 

Sebagai suatu proses, menulis merupakan keterampilan mekanis yang dapat dipahami 
dan dipelajari. Menulis sebagai suatu proses mengandung makna bahwa menulis terdiri atas 
tahapan-tahapan. Dengan demikian, pembelajaran menulis di sekolah dasar, yang bertujuan 
mengarahkan siswa agar memiliki kemampuan menulis, dilaksanakan guru dalam bentuk 
pembelajaran yang menekankan kegiatan menulis pada proses.  Strategi motivasional yang 
dapat digunakan antara lain dengan menggunakan pendekatan writing process  yang 
dilakukan dengan melewati tahapan-tahapan meliputi: pramenulis (prewriting), pemaparan 
konsep (drafting), perbaikan (revising), penyuntingan (editing),  dan penerbitan (publishing) 
(Tompkins, 1994). Dengan demikian, pembelajaran menulis di sekolah dasar didasarkan pada 
interaksi antara dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi proses dan yang 
berorientasi produk, sehingga evaluasi yang dilakukan pun berupa evaluasi proses dan 
evaluasi produk.  
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Sebagaimana dikemukakan, penilaian dalam pembelajaran menulis sangat diperlukan 
terutama untuk melihat proses dan hasil kegiatan menulis siswa. Salah satu bentuk evaluasi 
yang dapat digunakan antara lain asesmen otentik yang dapat membantu guru mengamati 
perkembangan masing-masing siswa dan siswa sendiri dapat melihat kemampuan menulis 
yang telah mereka capai. Penilaian yang dilakukan juga harus berencana, terus-menerus dan 
bertahap sehingga diperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku siswa sebagai 
hasil dari kegiatan menulis mereka. Penilaian  harus dilakukan dengan menggunakan alat 
ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif, sehingga dapat menggambarkan dengan 
tepat kemampuan yang diukur. Untuk memenuhi hal tersebut, kegiatan penilaian harus 
dilaksanakan secara objektif dengan menggunakan alat ukur yang tepat. 

 
B.  ASESMEN OTENTIK  DAN PEMANTAUAN INFORMAL KEGIATAN 

MENULIS SISWA  
 
 Menulis bersifat multidimensi sehingga tidak bisa diukur secara tepat dengan hanya 
menghitung nilai atau kualitas komposisi tulisan siswa. Tiga prosedur untuk memonitor 
secara harian kemajuan siswa dalam menulis adalah mengobservasi, mendiskusikan, dan 
mengumpulkan karangan dalam map. Prosedur informal ini membuat guru bisa berinteraksi 
dengan siswa serta dapat mendokumentasikan kemajuan yang dicapai siswa dalam menulis. 

Selain prosedur informal di atas, asesmen otentik perlu dipakai karena dengan bentuk 
asesmen ini guru dapat mengamati perkembangan kemampuan menulis dan hasil tulisan 
masing-masing siswa. Berikut adalah bentuk-bentuk asesmen otentik dan pemantauan 
informal yang dapat digunakan guru untuk mengevaluasi proses menulis siswa. 
 

1. Penggunaan Portofolio 
Portofolio  adalah kumpulan pekerjaan tulisan siswa yang disusun secara sistematis, 

yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam memantau perkembangan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap dalam mata pelajaran tertentu. Dalam pembelajaran menulis, 
portofolio merupakan alat pendokumentasian perkembangan dan kemajuan menulis siswa 
sebagai pembelajar secara sistematik. Asesmen portofolio adalah satu cara inovatif untuk 
menilai hasil belajar siswa dan untuk menunjukkan kemajuan belajar siswa. Tujuan penilaian 
portofolio dalam pengajaran menulis adalah untuk mempelajari bagaimana siswa 
mengambangkan dan menyajikan hasil tulisannya. Portofolio juga merupakan cara untuk 
mempelajari bagaimana siswa menulis, yang memberikan bukti  mengenai hasil tulisan yang 
dibuat siswa dan proses menulis mereka. 

Assesmen portofolio tidak dapat dipisahkan dari organisasi kelas, dari hubungan antara 
guru dan siswa, dan dari pengalaman atau aktivitas belajar yang berkelanjutan. Asesmen 
membawa pada evaluasi-revisi dan pada pengajaran proses menulis yang selanjutnya. 
Asesmen portofolio berkarakteristik, otentik, sistematik, dinamis, menunjukkan aktivitas 
belajar dari hari ke hari, bersifat terbuka, tidak pernah berakhir, dan terus-menerus 
menunjukkan kemajuan belajar siswa. Guru dapat menyimpan kumpulan tulisan siswa dalam 
map/file dilengkapi identitas lengkap setiap siswa. Komentar dan catatan-catatan tentang 
tulisan siswa dapat ditulis dalam map tersebut, sehingga siswa dapat mengetahui 
perkembangan yang dialaminya.  

Pencatatan ini sebaiknya dilengkapi dengan tanggal setiap pembuatan tugas yang telah 
dikerjakan siswa. Map portofolio juga sebaiknya diberi label sesuai dengan isi portofolio 
tersebut. Oleh karena itu,  portofolio harus disimpan di tempat yang dapat dijangkai siswa. 
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Secara berkala guru bersama siswa membuka map tersebut dan mengevaluasi kemajuan 
menulis siswa. Sesuai dengan self evaluation, siswa harus mengevaluasi kelebihan dan 
kekurangan serta mengevaluasi kemajuan belajarnya. Setelah dilakukan konferensi dengan 
guru berkaitan dengan isi portofolio, siswa harus membuat tujuan baru yang ditulis dan 
dimasukkan ke dalam map portofolio sampai dilakukan konferensi berikutnya. 

Berkaitan dengan pemantauan yang dilakukan secara informal, guru menggunakan 
monitoring informal atau observasi harian untuk mengetahui kemajuan siswa. Pengukuran 
proses dan hasil merupakan pengukuran yang sifatnya lebih formal dan tepat digunakan pada 
saat melakukan kegiatan menulis dengan menggunakan pendekatan proses. Pada pengukuran 
proses, guru memonitor proses siswa saat menulis, sedangkan pengukuran hasil berhubungan 
dengan komposisi hasil tulisan siswa. Semua jenis pengukuran itu bertujuan untuk membantu 
murid menjadi penulis yang lebih baik dari sebelumnya. 
 

2. Cuplikan kerja 
Cuplikan kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan melihat siswa melakukan 

tugas/proses yang menghasilkan produk tertentu. Produk yang dibuat siswa selanjutnya  
dilihat dan dinilai untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk menentukan tingkat 
pengetahuan atau skill mereka.  Cuplikan kerja merupakan penilaian kinerja (performance 
evaluation). Produk yang merupakan cuplikan kerja siswa merupakan unjuk kerja kegiatan 
yang dihasilkan siswa berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sedang 
dipelajari. 
 

3. Rubrik 
Rubrik merupakan pedoman penilaian yang berisi aspek-aspek yang akan dievaluasi 

berkaitan dengan tulisan siswa. Penilaian tentang hasil laporan pekerjaan siswa akan 
didasarkan pada rubrik ini. Ada baiknya guru menyusun rubrik ini bersama-sama siswa. 
Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan evaluasi diharapkan siswa 
mengetahui perkembangan kemamuan menulisnya. Selanjutnya, siswa akan memanfaatkan 
informasi tersebut untuk meningkatkan proses belajarnya. 

 
4. Observasi   
Observasi adalah teknik asesmen yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

secara teliti serta mencatat secara sistematis tentang sesuatu yang terjadi di kelas berkaitan 
dengan materi yang ditargetkan guru. Observasi ini harus selalu diusahakan dalan situasi 
yang alami agar mendapatkan data yang sebenarnya. Observasi bertujuan mengungkapkan 
perilaku nonverbal dan terfokus pada aspek-aspek terkait. Prosedur penilaian dengan 
observasi harus memperhatikan (1) spesifikasi tingkah laku yang akan dievaluasi, (2) konteks 
dan metode yang kan digunakan, dan (3) alat perekam dan penyimpan hasil yang akan 
digunakan. 

Observasi yang teliti dan terfokus pada siswa saat mereka menulis dan menyimpan 
catatan yang mendetail tentang observasi ini adalah bagian dari pengajaran yang baik dan 
juga bagian dari pengukuran pada kelas menulis. Guru memperhatikan siswa saat menulis, 
berpartisipasi dalam kelompok menulis, dan mengembalikan komposisi tulisan mereka. 

Saat obsevasi, guru boleh bertanya kepada siswa untuk memperjelas observasi seperti 
apa ada masalah,  apa yang akan kamu tulis selanjutnya, dan sebagainya. Observasi kelas 
sebaiknya dilakukan guru sebagai kesatuan serta dilakukan secara individual dalam waktu 
kurang lebih 5 menit. Guru dapat melakukan kegiatan observasi meliputi kegiatan duduk di 
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dekat atau di depan siswa saat mereka menulis dan sebaiknya saat observasi guru 
memberikan dorongan verbal. 

5. Diskusi 
Saat siswa menulis, guru biasanya melakukan diskusi informal tentang karangan siswa 

dan membantunya memecahkan masalah yang berhubungan dangan karangan yang 
ditulisnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara individual (individual conference). 
Kegiatan ini bisa dilakukan di meja siswa secara berkeliling, di meja guru, atau di meja 
khusus. Hal-hal yang bisa didiskusikan antara lain sebagai berikut. 
1. Diskusi di tempat dengan menghampiri siswa untuk memonitor beberapa aspek tugas 

menulis dan melihat sejauh mana kemajuan siswa. 
2. Diskusi sebelum menulis. Guru dan siswa membuat rencana menulis sebelum memulai 

mengarang. 
3. Diskusi draf/karangan awal. Pada tahap ini siswa membuat karangan dan membicarakan 

kesulitan mereka pada guru lalu mendiskusikan masalah tersebut dan brainstorming ide 
untuk menjawabnya.  

4. Diskusi perevisian yang dilakukan antara guru dan siswa untuk mendapatkan saran yang 
spesifik tentang cara merevisi karangan mereka sehigga mereka mendapat umpan balik 
tentang karangan mereka. 

5. Diskusi pengeditan. Guru mereview komposisi siswa dan membantu mereka mengoreksi 
ejaan, pemenggalan, penggunaan huruf kaital, dan kesalahan-kasalahan lainnya. 

6. Pengajaran dangan diskusi kecil yaitu guru menemui siswa secara individual atau 
kelompok untuk memberikan beberapa strategi untuk mengtasi kesulitan siswa. 

7. Diskusi pengukuran yaitu guru dan siswa membicarakan perkembangan dan rencana 
tulisan siswa untuk yang akan datang. 

8. Dikusi Portofolio. Guru menemui siswa secara individual untuk mereview sample tulisan 
mereka dan materi lain yang telah mereka simpan dalam portofolio.  Guru dan siswa 
dapat merefleksikan perkembangan siswa dalam menulis. 
 
Pada diskusi ini peranan guru adalah sebagai pendengar dan pembimbing. Guru dapat 

memberikan beberapa pertanyaan sehubungan dangan kegiatan menulis dan isi tulisan siswa. 
Pada kegiatan diskusi ini,  guru disarankan dapat menyeimbangkan banyaknya nasehat yang 
diberikan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang diceritakan atau ditulis siswa, 
serta tanggung jawab dan kegiatan menulis  apa yang akan dikerjakan selanjutnya. 

Kegiatan ini dilakukan guru dalam setiap tahapan menulis, mulai dari tahap permulaan 
menulis, tahap penulisan draf,  tahap perevisian, tahap pengeditan, dan tahapan saat siswa 
melengkapi tulisannya.   

 
6. Mengumpulkan Contoh Tulisan      
Para siswa menyimpan tulisan mereka dalam map manila yang disebut map studi tema. 

Map-map ini berisi pekerjaan yang sedang dilakukan seperti penulisan puisi, laporan dan 
berkas-berkas lain yang sedang dalam proses pembuatan, serta revisi yang berkaitan dengan 
tulisan siswa. Semua aktivitas sebelum penulisan dan draf seharusnya disimpan menjadi satu 
untuk mendokumentasikan proses yang dilakukan siswa. Para siswa juga menyimpan catatan 
belajar harian, tulisan cepat, diagram, klaster tulisan (cluster), dan tulisan informal lainya 
yang berhubungan dengan studi literatur dalam map-map tersebut. 

Siswa memilih tulisan terbaik untuk diletakkan dalam portofolio mereka. Tulisan diberi 
tanggal dan semua berkas yang berhubungan dengan satu proyek diletakkan menjadi satu. 
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Beberapa berkas tulisan dalam portofolio siswa seharusnya menggambarkan semua langkah 
proses penulisan sehingga kemajuan siswa setiap bulannya dapat diikuti. Beberapa aspek dari 
proses penulisan dapat didokumentasikan melalui sampel dalam portofolio siswa termasuk 
topik dan tema, tipe revisi, koreksi dan catatan revisi, ejaan, dan kerapian tulisan tangan. 

Portofolio siswa juga dapat dipakai untuk bahan pertemuan orang tua dan sebagai bagian 
penilaian di akhir setiap periode panilaian. Orang tua mungkin memerlukan bantuan untuk 
memahami apa yang ditunjukkan oleh portofolio atau berkas tulisan tersebut. Orang tua dan 
guru sebaiknya memeriksa portofolio siswa secara bersama-sama agar mereka mengatahui 
apa yang diketahui dan yang tidak diketahui anak, yang ditunjukkan melalui pekerjaanya. 
Demikian juga bila portofolio itu dikirim ke rumah untuk diperiksa orang tua pada akhir 
periode penilaian, orang tua harus mengisi format isian yang berisi tipe tulisan yang akan 
dilihat orang tua dalam portofolio, kemampuan siswa yang ditunjukkan dalam tulisan, dan 
tujuan penilaian periode mendatang. Setelah memeriksa portofolio, orang tua boleh membuat 
komentar atau menanyakan sesuatu dalam format dan mengembalikanya ke sekolah. 

 Portofolio dapat juga diberikan dari guru ke guru lainnya untuk mengetahui perspektif 
perkembangan siswa sebagai penulis dan kertas rinkasan yang ditulis di akhir setiap periode 
penilaian akan memberikan informasi yang berguna bagi guru dan orang tua. Tulisan 
portifolio siswa berguna karena memberikan gambaran keadaan yang dapat    
dipertanggungjawabkan  melalui dokumentasi program tulisan dan perkembangan masing-
masing siswa. Dalam satu kelas menulis, siswa jarang membuang berkas tulisannya tetapi 
membawanya pulang karena merupakan bagian dari catatan tentang perkembangan tulisan 
siswa. Berkas tulisan ini juga dapat digunakan untuk mempelajari cara dan strategi menulis. 
 

7. Menyimpan Catatan (Jurnal) 
Jurnal merupakan catatan harian siswa yang menggambarkan kegiatan siswa setiap hari. 

Jurnal ini dapat berisikan hal-hal yang dilakukan siswa di dalam kelas maupun di luar jam 
sekolah. Selain itu, jurnal dapat juga dipakai oleh guru untuk memberi pertimbangan, 
motivasi, dan penguatan kepada siswa.  

 Guru perlu mendokumentasikan pengumpulan data melalui observasi dan pertemuan-
pertemuan. Pengumpulan  nilai yang sederhana dalam buku nilai tidak memberikan catatan 
yang sesuai dengan perkembangan tulisan siswa, kecuali jika guru mencatat bermacam-
macam nilai untuk mendokumentasikan perkembangan tulisan siswa. Catatan ini meliputi 
pengadaan tullisan, catatan anekdot dari hasil observasi dankonferensi individual, penandaan 
kesalahan-kesalahan yang dilakukan (mekanika), strategi dan cara yang diterapkan dalam 
tulisan siswa, dan kegiatan penulisan saat siswa berperan serta selama menulis. 
 

8. Catatan yang Berifat Anekdot (File Card) 
Catatan anekdotal merupakan catatan pengamatan informal yang menggambarkan 

perkembangan bahasa maupun perkembangan sosial, kebutuhan, kelebihan, kekurangan, 
kemajuan, gaya belajar, ketarampilan, dan strategi yang digunakan peserta didik  atau yang 
berkaitan dengan hal apa saja yang tampak bermakna ketika diamati. Catatan ini berisi 
komentar singkat yang spesifik mengenai sesuatu yang dikerjakan dan yang selanjutnyan 
perlu dikerjakan siswa, yang didokumentasikan secara terus menerus sehingga 
menggambarkan kemampuan berbahasa anak secara luas. Aktivitas anak yang 
memperagakan kemampuan dan perkembangan diri anak dicatat pada kartu (setiap anak satu 
kartu). Catatan tersebut mencakup juga kelebihan, kekurangan, dan kemajuan-kemajuan yang 
dicapai siswa. 
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Guru membuat catatan anekdot singkat sambil memeriksa tulisan siswa, membuat 
klaster atau menulis dalam jurnal dan mengerjakan proyek proses menulis. Dari catatan 
tersebut guru memperoleh detail tulisan siswa dan pengetahuan mereka tentang bahasa tulis. 
Catatan ini merupakan alat yang sangat penting selama proses penilaian. Selama guru 
membuat catatan, mereka mencatat kejadian khusus dan melaporkan apa yang telah mereka 
lihat tanpa mengevaluasi dan menafsirkan informasi yang diperoleh. Guru juga 
menghubungkan tingkah laku menulis siswa dengan informasi lain tentang siswa. Koleksi 
catatan tahunan ini memberikan gambaran perkembangan siswa sebagai seorang penulis.  

Beberapa pola organisasi dapat digunakan dan guru dapat menggunakan format yang 
mereka sukai. Beberapa guru membuat file kartu dengan pembatas untuk masing-masing 
anak dan menulis anekdot dalam kartu catatan. Mereka akan senang mencatat dalam kartu 
catatan yang kecil ini atau membawa satu set kartu dalam saku mereka. 

Guru yang lain membagi buku catatan dalam bagian-bagian kecil untuk masimg-masing 
siswa dan menulis anekdot dalam catatan yang disimpan dalam mejanya. Selanjutnya, 
mencatat anekdot dalam lembaran kertas dan mengklip lembaran ini untuk tulisan portofolio 
siswa. Kemungkinan yang lain adalah menggunakan catatan lepas yang bisa ditempelkan 
pada kartu catatan atau dalam buku catatan. 

Guru harus membiasakan membuat catatan anekdot ini, apapun bentuknya; kartu catatan, 
buku catatan, atau lembaran kertas kecil untuk kemudian memindahkan catatan tersebut ke 
file yang lebih permanen. Guru menganalisa dan mereviu secara periodic catatan yang sudah 
terkumpul dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangnnya, serta membuat kesimpulan 
tentang perkembangan tulisan siswa. 
 

9. Penandaan (Checklist) 
Guru dapat menggunakan bermacam-macam daftar checklist yang digunakan untuk 

menilai kegiatan menulis siswa. Beberapa petanda yang dapat digunakan adalah bentuk 
tulisan, cara penulisan, tanda baca dan kemampuan mekanik lainnya, topik tulisan atau tema, 
aktivitas proses menulis, kesalahan tulis kata dengan kategori pemenggalan, pengejaan, jenis 
revisi, dan kemampuan menulis. Dalam pelaksanaannya guru memberikan tanda cawang, 
tanggal/edisi, komentar atau informasi lain untuk melengkapi penandaan ini. Formatnya bisa 
dijepit dalam portofolio siswa. 
 
 
C. PENGUKURAN PROSES MENULIS SISWA (PROCESS MEASURES) DAN 

PENGUKURAN HASIL TULISAN SISWA (PRODUCT MEASURES) 
Bentuk penilaian lain dalam pembelajaran menulis, yakni bentuk penilaian yang 

mengarah pada pengukuran proses menulis dan hasil tulisan siswa.  Sasaran yang dinilai 
dalam penilaian proses adalah tingkat efektivitas kegiatan belajar-mengajar dalam rangka 
pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian proses merupakan upaya mengumpulkan informasi 
tentang kemajuan belajar siswa yang selanjutnya digunakan untuk keperluan perbaikan 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berikutnya. 

 
1. Pengukuran Proses Menulis Siswa (Process Measures) 

Sampai saat ini, asesmen formal terhadap tulisan siswa hanya difokuskan pada hasil 
karangan yang sudah jadi saja atau produknya saja. Padahal sebenarnya proses menulis 
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menitikberatkan pada apa yang dilakukan siswa dengan penekanan berada pada bentuk 
asesmennya. Asesmen tentang proses dirancang untuk melihat bagaimana siswa menulis, 
keputusan-keputusan apa yang mereka buat saat menulis, dan strategi-strategi apa yang 
mereka gunakan, bukan sekedar melihat produk akhir tulisan mereka.  

Ada tiga cara yang bisa digunakan dalam evaluasi proses tersebut, yaitu: daftar  cek 
(checklist) untuk menulis, pertemuan (confrerences) antara guru dan siswa, dan asesmen diri 
sendiri oleh siswa. Informasi dari ketiga asesmen tersebut bersama-sama dengan asesmen 
terhadap produk tulisan siswa akan bisa memberikan suatu gambaran tentang asesmen yang 
lebih lengkap.  

 
a. Daftar Cek Proses Menulis (Writing Process Checklist) 

Saat guru mengamati para siswa yang sedang menulis, guru dapat mencatat bagaimana 
para siswa bekerja melalui tahap-tahap proses menulis, yaitu: mengumpulkan dan 
mengorganisasikan ide-ide selama drafting, bertemu dengan kelompok-kelompok (penulis) 
untuk mendapatkan umpan balik mengenai tulisannya dan kemudian mengadakan perubahan-
perubahan yang sungguh-sungguh selama revisi, proof reading (koreksi cetakan percobaan) 
dan mengoreksi kesalahan-kesalahan mekanis selama mengedit, dan menerbitkan serta 
membagi-bagi tulisannya (Tompkins dan Hoskinson, 1991). 

Daftar cek proses menulis dapat juga diadaptasikan untuk berbagai tipe proyek menulis. 
Misalnya, apabila para siswa sedang menulis autobiografi, item-item dapat ditambahkan di 
dalam tahap pramenulis guna mengembangkan dan mengelompokkan ide-ide untuk setiap 
topik bab. Di dalam tahap pembahasan bersama (sharing) bisa dimasukkan atau disertakan 
item-item yang memfokuskan pada penambahan daftar isi, ilustrasi untuk setiap bab, dan 
membahas otobiografi yang telah selesai tersebut paling tidak dengan dua orang. Daftar cek 
proses menulis juga dapat digunakan bersama-sama dengan asesmen produk. Para guru dapat 
mendasarkan prosentase nilai siswa yang dapat menunjukkan seberapa baik mereka dapat 
menggunakan proses menulis dan prosentase sisanya untuk mutu hasil tulisan atau produk. 
 
b. Asesmen melalui Konferensi/Tanya jawab (Assessment Conferences) 

Untuk mendorong siswa agar memiliki keberanian untuk bereksperimen dalam 
tulisannya, maka tidak harus setiap lembar tulisan siswa dinilai. Bisa saja, lembaran itu 
dibicarakan bersama dengan siswa. Melalui konferensi, para guru dapat bertemu dengan 
setiap siswa dan membahas perkembangan tulisan mereka secara bersama-sama. Pada 
pertemuan ini, guru juga dapat membantu siswa memilih karangan yang akan disimpan pada 
portofolionya.  

Diskusi tersebut dapat dititikberatkan pada semua aspek proses menulis yang meliputi 
pemilihan topik, aktivitas pramenulis, pilihan kata, aktivitas kelompok menulis, tipe-tipe 
revisi, konsistensi dalam mengedit, dan seberapa jauh keterlibatan siswa dalam menulis 
tersebut.  

Di bawah ini contoh pertanyaan dalam diskusi yang dapat mendorong siswa supaya mau 
merefleksikan pikirannya dalam tulisannya.  

- Apa yang membuat mudah atau sulit dalam menulis karangan? 
- Apa yang bisa kamu kerjakan dengan baik dalam tugas menulis ini? 
- Apa yang kamu lakukan untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan ide-ide 

sebelum menulis? 
- Jenis pertolongan/massukan apa yang kamu dapatkan dari kelompok menulismu? 
- Revisi seperti  apa yang kamu lakukan? 
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- Bagiamana kamu mengoreksi draf tulisan kamu? 
- Kesalahan mekanis apakah yang mudah atau sulit dikelompokkan? 
- Bacalah bagian yang paling kamu sukai dari tulisan kamu! Mengapa kamu 

menyukainya? 
Melalui pertanyaan yang bijaksana dan memancing seperti itu, guru dapat membantu 

siswa untuk memahami proses menulis dan juga dapat melihat kompetensi menulis mereka. 
Pertemuan seperti ini tidak perlu lama, melalui kegiatan close-in cukup kira-kira 10 menit 
guru mendekati setiap siswa. Pada akhir pertemuan, guru dan para siswa dapat 
mengembangkan seperangkat tujuan (sasaran) untuk proyek menulis tersebut. Daftar tujuan 
menulis itu dapat ditambahkan pada folder menulis siswa dan dipergunakan untuk memulai 
konferensi berikutnya. 
 
c. Asesmen diri (Self Assessment) 

Temple dkk. (1988) memberi rekomendasi bahwa kita mengajar anak-anak supaya bisa 
mengases tulisannya sendiri dan proses menulisnya. Dalam asesmen diri, para siswa 
bertanggung jawab untuk mengases tulisannya sendiri dan harus memutuskan bagian 
tulisannya mana yang akan mereka bahas bersama guru dan teman sekelasnya dan 
menempatkannya di dalam portofolio. Kemampuan merefleksikan tulisan itu akan 
meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, independensi, dan kreatifitas. Evaluasi diri 
juga merupakan suatu bagian alamiah di dalam menulis. 

Para siswa mengases tulisannya sendiri melalui proses menulis. Siswa mengases draft 
kasar dan karangan yang sudah selesai. Sebelum membahas bersama-sama tulisannya dengan 
teman sekelas di dalam kelompok menulisnya, para siswa memeriksa draft kasarnya dan 
mengadakan beberapa asesmen pendahuluan. Asesmen ini bisa berkaitan dengan mutu 
tulisan; apakah tulisan itu komunikatif? Sejauh mana tulisan itu memenuhi syarat-syarat 
karangan yang telah ditetapkan guru? Umpamanya anak-anak kelas 3 dapat mengecek 
laporannya tentang binatang dengan jalan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 

- Dimanakah binatang itu hidup? 
- Apakah makanan binatang itu? 
- Binatang itu seperti itu bentuknya? 
- Bagaimanakah binatang itu melindungi dirinya? 
Guru dapat membuat suatu angket mengenai asesmen diri yang harus dilengkapi oleh 

para siswa, setelah diadakan tukar pendapat mengenai tulisan mereka beberapa pertanyaan 
dalam angket hendaknya berkaitan dengan proses menulis, dan lainnya berkaitan dengan 
karangan mereka.  

Para siswa menggunakan asesmen diri saat mereka menyeleksi lembaran-lembaran 
tuliannya untuk ditempatkan pada portofolionya. Mereka memilih karangan yang paling 
disukainya, dan karangan hasil percobaan dengan teknik-teknik yang baru. 

Hasil asesmen diri yang ditulis oleh siswa, baik dalam bentuk daftar cek atau deskripsi, 
dapat disertakan pada karangan mereka yang disimpan pada portofolio. Pada deskripsi 
tersebut siswa dapat memberi komentar mengenai alasan-alasannya memilih karangna 
tersebut untuk disimpan dalam portofolionya.  

        
2. Pengukuran Hasil Tulisan siswa (Product Measures) 

Pada bagian awal paparan ini diuraikan bahwa bentuk penilaian yang dapat dipakai guru  
yaitu penilaian proses menulis melalui penggunaan daftar cek proses menulis, melalui 
konferensi, dan melalui evaluasi diri (self evaluation) terhadap proses menulis siswa. 
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Selanjutnya, berikut akan diuraikan pengukuran hasil tulisan siswa yang dilakukan melalui 
penyekoran holistik dan analitik.  

 Sasaran yang dinilai dalam penilaian hasil belajar adalah tingkat penguasaan peseta 
didik tentang apa yang telah dipelajarinya. Penilaian hasil belajar merupakan upaya 
mengunpulkan informasi untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan kemampuan yang 
telah dikuasai siswa pada setiap akhir pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian yang 
dilakukan hendaknya valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, 
terbuka dan berkesinambungan sebagaimana disarankan dalam penilaian berbasis kelas 
(PBK). Kuswari (2004) mengemukakan bahwa PBK merupakan suatu penilaian berdasarkan 
suatu pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang 
diperoleh melalui pengukuran dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan 
berkelanjutan, bukti otentik, akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. PBK secara 
umum bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap pencapaian belajar siswa dan 
memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan secara khusus, PBK bertujuan 
untuk memberikan (1)  informasi tentang kemajuan belajar siswa, (2) informasi yang dapat 
digunakan untuk membina kemajuan belajar lebih lanjut, (3)  motivasi belajar siswa dan 
melakukan pemberian bimbingan yang lebih tepat. 

Fungsi PBK bagi siswa dan guru adalah untuk membantu siswa (1) dalam mewujudkan 
dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan 
maju, (2) siswa mendapat kepuasan atas apa yang dikerjakannya, (3) guru untuk menetapkan 
apakah metode mengajar yang digunakannya telah memadai atau tidak dan (4) membantu 
guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. 

Ibarat mengukur panjangnya suatu benda, pengukuran dapat disepadankan dengan 
proses mengetahui panjangnya suatu benda dengan menggunakan penggaris atau meteran.  
Penyekoran karangan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 macam teknik, yaitu (1) teknik 
penyekoran holistik, (2) teknik penyekoran analitik, dan (3) teknik penyekoran unsur-unsur 
yang diutamakan (Omaggio, 1986). 

 
1) Penyekoran Holistik (Holistic Scoring) 
Teknik penyekoran holistik merupakan teknik penyekoran karangan yang didasarkan 

pada kesan secara keseluruhan dari suatu karangan. Kriteria penyekoran yang digunakan 
adalah: 

a. kejelasan karangan, topik, serta kecukupan pengembangan ide; 
b. efektivitas permasalahan yang dimunculkan; 
c. kesesuaian atau ketepatannya dengan kebutuhan pembaca; 
d. tingkat kekohesifan gramatika dan leksikal serta kekoherensiannya secara 

keseluruhan, dan 
e. keefektifan penggunaan piranti retoriknya. 
Kelemahan teknik ini terletak pada kelelahan penyekor, pengetahuan sebelumnya, dan 

perubahan standar dari satu karangan ke karangan yang lain. Kelebihannya terletak pada 
kemampuannya untuk menggambarkan kemampuan menulis sebagai suatu keutuhan. 

Dalam penyekoran secara holistik, guru membaca tulisan siswa untuk memperoleh kesan 
umum dan menyeluruh. Atas dasar kesan umum itu, guru menjeniskan karangan (siswa) ke 
dalam tiga, empat, lima atau enam tumpukan (bundelan) dari yang kuat sampai yang lemah. 
Kemudian dari setiap tumpukan karangan tersebut, guru memberikan skor numberial atau 
huruf.  
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Pada penyekoran cara ini fokus (asesmen) diarahkan pada performasi tulisan siswa 
secara holistik (menyeluruh), bukan pada aspek-aspek tertentu karangan siswa seperti isi 
organisasi, kapitalisasi, pungtuasi dan sebagainya. Itulah sebabnya, penyekoran cara ini 
jarang dipakai untuk mengukur keterampilan menulis siswa.  

 
 
 
2)  Penyekoran Analistik (Analystic Scoring) 
Teknik penyekoran analitik merupakan teknik penyekoran karangan yang dilakukan 

dengan cara penyekoran dikenakan pada komponen-komponen pembentuk karangan dengan 
melakukan penghitungan secara rinci kesalahan-kesalahan yang ada adalam karangan. 
Komponen-komponen pembentuk karangan yang dimaksud meliputi: judul, gagasan, 
organisasi gagasan (kesatuan, kepaduan, kelogisan), penggunaan struktur, pemilihan diksi, 
tanda baca dan ejaan. Kelebihan teknik penyekoran ini terletak pada kemungkinannya untuk 
dapat menilai semua komponen yang mendukung kemampuan mengarang secara rinci. 
Kelemahannya terletak pada kesulitan untuk mengkuantifikasikan hasil penyekoran setiap 
komponen. 

Diederich (dalam Resmini dkk.,1995) mengemukakan bahwa  tampilan (performansi) 
karangan siswa dibedakan atas (i) unsur  isi  yang mencakup ide,  organisasi,  susunan data, 
dan cita rasa/selera dan (ii) unsur mekanik yang terdiri atas penggunaan struktur kalimat,  
pungtuasi dan kapitalisasi, ejaan, dan  kerapian tulisan (tangan).  

Sistem penyekoran analistik untuk karangan siswa SD dapat diadaptasikan dari skala 
Diederich di atas. Untuk itu, tulisan siswa SD yang baik didasarkan pada empat kategori yaitu 
(a) ide, (b) organisasi, (c) gaya, dan (d) mekanika (mekanik). Selanjutnya, nilai persentase 
untuk empat kategori tersebut dilakukan dengan dua cara, yakni (a) masing-masing kategori 
diberi nilai persentase 25%, (b) tiga kategori pertama 30% dan kategoi terakhir 10%. 

  
3) Teknik Penyekoran Unsur-unsur yang Diutamakan  
Teknik penyekoran unsur-unsur yang diutamakan merupakan teknik penyekoran 

karangan yang dilakukan dengan cara penyekoran secara keseluruhan yang didasarkan pada 
unsur atau komponen tertentu yang diutamakan dalam suatu karangan. Misalnya, komponen 
struktur, kosa kata, gaya, isi, atau organisasi. Kelebihan teknik penyekoran ini terletak pada 
kemungkinannya untuk memusatkan penilaian terhadap aspek kemampuan yang diukur. 
Kelemahannya, kemungkinan dapat terjadi adanya komponen penting dalam mengarang yang 
tidak diukur. 

  
3. Ciri Utama Penyekoran (Primary trait scoring) 

Ciri utama penyekoran antara lain aktivitas yang dilakukan adalah (i) guru memfokuskan 
pada tulisan tertentu, misal kemampuan retoris tertentu dalam karangan, (ii) penyekoran 
bergantung pada bentuk tulisan dan audien (pembaca) yang dituju. Selanjutnya dikatakan 
bahwa ciri utama asesmen didasarkan pada dua gagasan yaitu: (i) karangan merupakan 
penggunaan bentuk tulisan secara khusus untuk fungsi dan audien yang khusus pula, (ii) 
tulisan harus dinilai menurut kriteria situasi yang berciri khusus.  

Untuk itu, langkah-langkah penyekoran adalah (i) menentukan ciri utama atau ciri 
esensial tulisan yang akan  diskor, (ii) mengembangkan petunjuk penyekoran berupa daftar 
ciri utama tulisan yang digunakan untuk pemberian skor. Petunjuk penyekoran tersebut 
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dibagikan kepada siswa sebelum mereka melakukan aktivitas menulis. Dengan demikian, 
kriteria asesmen yang digunakan dapat diketahui siswa.  
 

4. Analisis Kesalahan (Error Analisis)  

 Untuk mengukur kualitas tulisan siswa tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi dan 
menghitung jumlah kesalahan pada karangan siswa, tetapi lebih daripada itu, perlu 
menganalisis tipe-tipe kesalahannya. Dalam menulis, kesalahan berbahasa dilakukan dalam 
asesmen konferensi individual. Melalui aktifiktas itu siswa memberikan alasan dan tanggapan 
pada karangannya. Siswa sering melakukan “self correction” melalui kegiatan rereading. 

Selanjunya prosedur analisis kesalahan dapat mengikuti enam langkah yakni: (a) 
pengumpulan data kesalahan, (b) pengidentifikasi dan pengklasifikasian kesalahan, (c) 
pemeringkatan kesalahan berbahasa yang ditemukan, (d) penjelasan terhadap kesalahan yang 
berhasil diidentifikasi, (e) pemrediksian tataran kebahasaan yang rawan salah, dan (f) 
pengoreksian kesalahan berbahasa. Berdasarkan prosedur itu dapat dilakukan model analisa 
kesalahan berbahasa yang pada prinsipnya  terdiri atas tiga tahapan, yaitu: (a) deskripsi 
kesalahan. (b) analisis kesalahan dan c) eksplorasi kesalahan. Masing-masing langkah 
memiliki sublangkah tersendiri.  

 
5.  Pemberian Tanggapan terhadap Tulisan Siswa (Responding to Student Writing)  

Respon yang diberikan guru pada saat mengases karangan siswa berwujud komentar, 
baik  komentar yang berkaitan dengan isi dan mekanikal karangan, ataupun komentar yang 
berkaitan dengan kesalahan yang bersifat linguistis mencakup komentar tentang diksi dan 
kalimat atau kesalahan struktural lain. Selain itu, tanggapan berupa penguatan dalam bentuk 
komentar “verbal” akan mendorong motivasi menulis siswa. Graves (1994) 
merekomendasikan bahwa komentar diberikan secara lisan dalam kelompok menulis (writing 
groups) dan pada saat konferensi individual. Selain itu, dianjurkan beberapa cara membantu 
perkembangan tulisan siswa, yaitu: (a) mengajukan pertanyaan untuk memecahkan pikiran 
siswa, (b) menunjukkan bagaimana mendukung pernyataan umum dengan detail, (c) 
menolong siswa untuk mengembangkan idenya, (d) menggunakan sastra sebagai model, dan 
(e) menggambarkan kenikmatan/keasyikan menulis serta (f) menunjukkan penguasaan bahasa 
siswa.  

 
6. Pemberian Angka (Assyring Grades) 

Untuk memperoleh data kemajuan tulisan siswa, guru menghimpun informasi dari 
sumber yang bervariasi. Hal itu ditempuh melalui observasi, daftar cek (checklist), 
konferensi, dan tulisan pada potofolio. Asesmen yang dibuat untuk tulisan mereka adalah 
dengan mempertimbangkan (a) hasil pemantauan informal tulisan siswa serta (b) 
penggabungan nilai proses dan hasil tulisan siswa.  
 
D. PENUTUP 

Evaluasi pembelajaran menulis selain diarahkan pada penilaian proses juga diarahkan 
pada penilaian hasil. Penilaian yang dilakukan hendaknya valid, berorientasi pada 
kompetensi, adil dan objektif, terbuka serta berkesinambungan sesuai dengan yang 
disarankan dalam penilaian berbasis kelas.  Pengukuran terhadap  hasil tulisan dapat 
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dilakukan dengan mengacu pada sistem penyekoran analitik. Selain itu, untuk mengukur 
kualitas tulisan siswa dapat juga dilakukan analisis berkaitan dengan tipe-tipe kesalahan 
tulisan siswa yang disertai pemberian tanggapan terhadap bentuk atau tipe-tipe kesalahan 
tersebut. Berdasarkan keseluruhan informasi yang terhimpun, guru dapat melakukan 
pemberian skor terhadap hasil tulisan siswa.  
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PENGEMBANGAN PENILAIAN (ASSESSMENT) PEDAGOGIK MODEL PORTOFOLIO 
ELEKTRONIK (ELECTRONIC PORTFOLIO) 

 
 

Muhammad Thohri 
Abstrak 

 
Assessment of learning is very little attention on the assessment in both classroom and outside of class. 
Teachers do not have enough time to plan or carry out assessment activities in addition to formative 
and summative assessment. Utilization Information and Communication Technology (ICT) with 
various forms of learning are part of educational reform. Its progress must be balanced with the 
assessment that utilize ICT. This is because learning and assessment are inseparable. One form of ICT-
based assessment is the electronic portfolio. Electronic portfolio used to describe the process and tasks 
learners portfolio product are stored in electronic format. This assessment model is rooted in the theory 
of constructivism that offers "freedom" for students' self evaluation, peer evaluation, and evaluation of 
teachers themselves, without being limited space and time. Development of electronic portfolio 
includes two different processes namely the development of multimedia projects and portfolio 
development. In addition, the software used also must be considered with a variety of programs and 
programming language, developed an electronic portfolio to more flexible learning and assessment. 
One example of an electronic portfolio of products that can be referenced are Timilty Community 
Forum (www.timilty.org) and the Salem Education Forum (www.salemedforum.org).
 

. 

Kata kunci: penilaian, portofolio elektronik, pembelajaran 
 
A. Pendahuluan 

Information and Communication Technology (ICT) mengalami perkembangan sangat cepat. 
ICT memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang cepat tanpa terhambat oleh batas ruang dan 
waktu. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka 
banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang 
pendidikan. Dengan ICT, pembelajaran menjadi lebih efisien dan lebih menarik karena memudahkan 
bagi guru mentransformasikan pembelajaran secara optimal, juga bagi siswa dapat menerima dan 
mudah dalam meningkatkan kapasitas pengetahuannya yang pada gilirannya mampu meningkatkan 
standar mutu pendidikan.  

Seiring meningkatnya tuntutan standardisasi evaluasi hasil belajar, proses pembelajaran terlihat 
sering kurang diperhatikan dan hanya terfokus pada hasil ujian siswa setiap tahunnya. Kenyataan ini 
dibenarkan oleh Bennet, et.al. (2009) bahwa penilaian sedikit sekali memberikan perhatian di dalam 
kelas apalagi di luar kelas, di mana guru tidak punya cukup waktu untuk merencanakan atau 
melaksanakan kegiatan penilaian. Penilaian kelas yang dipakai sekarang menurutnya cenderung 
menggunakan penilaian formatif dengan frekuensi yang lebih besar, terutama di kelas awal dan dengan 
kelompok-kelompok siswa beresiko tidak lulus karena tidak memenuhi standar kelulusan ujian negara.  

Penilaian sebagai pusat praktek pendidikan (Gouli, et.al., 2008) harus lebih memperhatikan 
proses pendidikan itu sendiri. Banyak peneliti menyatakan bahwa ada hubungan intim antara 
pengajaran, pembelajaran, dan penilaian; di mana ketiganya berlangsung serempak dan tidak 
terpisahkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Goodman (1989) yang lebih kongkret, bahwa evaluasi 
merupakan bagian dari kurikulum dan tidak bisa dipisahkan dari organisasi kelas, dari hubungan erat 
antarguru-siswa, atau dari pengalaman dan aktivitas belajar yang berlangsung.  Pembelajaran  
kontemporer justru menekankan bahwa belajar adalah pembelajaran sosial, terdistribusi, dan kolektif 
(Aalst, et.al. 2006). Pernyataan Gouli dan Goodman senada dengan pernyataan Xiaotang dan Nuersan 
(2008) yang merumuskan penilaian pembelajaran sebagai penilaian dan evaluasi kegiatan, proses dan 
hasil belajar siswa.  

Nampaknya evaluasi berbasis ICT di Indonesia belum semarak digunakan. Mestinya dukungan 
ICT untuk pendidikan-pembelajaran harus diperhatikan setaraf dengan evaluasi atau penilaian yang 
memanfaatkan ICT. Tulisan ini mencoba menelusuri konsep penting tentang salah satu bentuk 
asesmen berbasis ICT. Bentuk asesmen dimaksud adalah asesmen portofolio berbasis elektronik; nama 
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aslinya electronic portfolio, disingkat ePortfolio atau e-Portfolio. Kajian mengulas landasan teoretik 
ePortofolio, dan bagaimana mengembangkan ePortofolio. Kajian ditutup dengan beberapa simpulan 
yang bersifat tentatif.  

 
B. Pembahasan 
1. Kajian Konseptual Portofolio Elektronik 

Portofolio elektronik menjadi demikian penting dalam pendidikan terutama di sekolah 
menengah dan pendidikan tinggi lanjutan. Portofolio elektronik bukan lagi istilah baru di bidang 
penelitian pendidikan (Cheng, 2008), namun sebagai suatu pembelajaran dan alat penilaian 
penggunaannya di Indonesia belum nampak. Portofolio elektronik merefleksikan pentingnya teknologi, 
akses teknologi dalam kehidupan, dan akomodasi antisipatif peningkatan pasar kerja elektronik. 
Asesmen portofolio yang tidak menggunakan teknologi informasi sebagai basisnya dikenal dengan 
sebutan portofolio tradisional atau portofolio berbasis pensil dan kertas (PPT). Portofolio tradisional 
selanjutnya disebut portofolio, dan portofolio yang berbasis ICT dikenal dengan istilah electronic 
portfolio. 

Ada beberapa istilah yang mirip dengan istilah electronic portfolio (portofolio elektronik) yakni 
computer-based portfolio (portofolio berbasis komputer) dan digital portfolio (portofolio digital). 
Istilah yang sering dipertukarkan maknanya adalah electronic portfolio dan digital portfolio. Barret 
(2000) membuat perbedaan makna antara dua istilah tersebut sekalipun memang bisa dimaknai sama. 
Sebuah electronic portfolio berisi artifak dalam bentuk analog (analog form) seperti video tape, atau 
mungkin dalam format komputer yang bisa dibaca (readable form). Pada digital portfolio semua 
artifak telah diubah ke dalam bentuk computer-readable form. Persamaannya terletak pada 
penggunaan teknologi elektronik yang memungkinkan pengembang portofolio mengorganisasikan 
artifak dalam berbagai tipe media, seperti audio, video, audio-video, grafik dan teks. Guru dan siswa 
dan siswa dapat mempubliksikan portofolio mereka dalam bentuk CDR, VCD, Video-tape, atau 
internet (Barret, 1999). Dalam konteks ini, portofolio elektronik bukanlah sembarangan koleksi artifak 
tetapi ia merupakan perangkat yang mendemonstrasikan perkembangan dalam waktu tertentu.  

Istilah portofolio elektronik dan portofolio berbasis komputer dipakai untuk mendeskripsikan 
proses dan hasil tugas portofolio yang disimpan dalam format elektronik. Portofolio elektronik adalah 
dokumen siswa dalam format elektronik yang memuat informasi tentang siswa (seperti transkrip, surat 
rekomendasi, dan catatan sejarah hasil karya) dan karya terpilih dari siswa (seperti contoh tulisan, 
proyek multimedia, karya seni) yang dibuat dalam berbagai format media termasuk di dalamnya blog 
dan website (Dudeney dan Hockey, 2007). Sebuah portofolio elektronik dapat menampilkan 
serangkaian keterampilan pemiliknya dan menampilkan peningkatan hasil belajarnya bukan saja pada 
situasi pembelajaran formal tetapi juga pada kegiatan ekstrakurikulernya bahkan pengalaman kerjanya.   

Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, siswa diberi tugas untuk selalu memperbarui dan 
memilih contoh karya dalam portofolio mereka. Siswa diminta membuat portofolio tersebut sejak awal 
tahun ajaran dan terus direvisi sampai mereka lulus (http://electronicportfolios.com/portfolios /howto). 
Baik portofolio tradisional maupun elektronik secara umum juga berisi refleksi pengalaman belajar itu 
sendiri. Portofolio tidak terikat oleh hasil atau skor tes atau grade tesnya.  

Untuk mendukung penggunaan portofolio elektronik secara efektif, ada dua komponen yang 
harus disediakan yakni (1) keterlibatan siswa dalam asesmen dan review pekerjaan mereka (Graves, 
1992), (2) perencanaan guru yang bersifat autentik berdasarkan penilaian kinerja siswa (Galley, 2000). 
Pelibatan siswa dalam penilaian penting karena tujuan evaluasi adalah agar siswa memiliki sifat self-
evaluative. Kesadaran diri terhadap proses pembelajaran dikembangkan melalui pemodelan, diskusi, 
refleksi pembelajaran, dan evaluasi pekerjaan siswa dan prosesnya (Goodman, 1989). Dengan 
mencermati portofolio siswa dan folder penilaian guru, guru dapat mengarahkan pembelajaran 
sebagaimana diinginkan oleh masing-masing siswa (Benson dan Smith, 1998).  Baik portofolio 
maupun portofolio elektronik terbangun dari proses yang berlangsung (ongoing process), berisi materi 
yang diambil dari pembelajaran yang telah dilalui siswa, sebagaimana proyek yang sedang 
berlangsung. Untuk lebih jelasnya lihat tabel.  

 

http://electronicportfolios.com/�
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Tabel 1. Areas that could be Included in an ePortfolio 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar di atas melukiskan area yang terdapat dalam portofolio elektronik secara komprehensif. 
Guru dan siswa dapat memilah bagian portofolio yang dianggap relevan dengan kebutuhan dan minat 
siswa serta sesuai dengan tujuan portofolio itu sendiri. Ada beberapa sumber yang bisa diakses gratis 
(open sources) yang menyediakan software yang bisa digunakan siswa dalam membuat portofolio 
elektronik, salah satunya adalah Elgg (http//elgg.org). 

Lebih jauh manfaat yang diambil dari portofolio elektronik adalah siswa bisa melamar kerja 
dengan mengirimkan portofolio elektroniknya hasil pekerjaaanya untuk sebuah lowongan atau jabatan 
yang prospektif secara mudah dan cepat, apalagi pekerjaan yang rekrutment pekerjanya tidak 
didasarkan pada hasil tes. Portofolio elektronik menggunakan serangkaian keterampilan yang tidak 
diperoleh dari hasil atau skor tes tradisional. Sebuah Laporan SCANS Amerika tahun 2000 dan 
publikasi yang lebih baru menekankan pentingnya para pekerja memiliki keterampilan dasar dan 
kemampuan untuk menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah-masalah penting (Bottge, 
2009) dan itu bisa ditunjukkan dengan portofolio elektronik.  
 
2. Kajian Teoretik Portofolio Elektronik 

Perspektif teoretik penilaian portofolio merupakan hal yang relatif baru (Knight, 1994). 
Landasan teoretik model penilaian portofolio ialah teori konstruktivistik, suatu pendekatan 
pembelajaran yang populer setelah tahun 1990-an (Burton, et.al, 1996). Teori konstruktivistik 
memiliki pandangan yang berbeda dengan teori behavioristik tentang belajar dan pembelajaran. Teori 
behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, dan tetap--tidak berubah. 
Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan proses pengubahan perilaku dan mengajar adalah 
proses menanamkan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Esensi dari teori behavioristik 
adalah ide bahwa siswa harus dikondisikan untuk menerima curahan pengetahuan (Reeves & Okey, 
1996). Dengan demikian, ukuran keberhasilan belajar dan pembelajaran terletak pada seberapa banyak 
materi pembelajaran telah diserap dan disimpan oleh pebelajar. Dengan dasar itu, pembelajaran 
dikemas – salah satunya - berdasarkan desain ‘stimulus-respon’ yang memungkinkan siswa dapat 
menyerap materi sebanyak-banyaknya. Dalam proses pembelajaran, siswa secara pasif menerima 
curahan pengetahuan dari guru; guru menjadi pusat kegiatan.  

Penilaian konstruktivistik lebih mengedepankan pemahaman mendalam daripada pemahaman 
yang bersifat hafalan. Konstruktivistik memandang bahwa penilaian merupakan bagian utuh dari 
belajar, untuk itu pembelajaran dilaksanakan dengan cara memberikan tugas-tugas yang menuntut 
aktivitas belajar yang bermakna serta menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata (periksa 
Reeves & Okey, 1996).  Penilaian yang   menggunakan landasan konstruktivisme menekankan 
pada penyusunan makna secara aktif yang melibatkan keterampilan terintergrasi, dengan menggunakan 
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masalah dalam konteks nyata. Penilaian ini lebih menekankan pada keterampilan proses. Karena 
pengetahuan dibangun oleh mahasiswa dengan dan melalui proses pemberian makna secara unik dan 
spesifik, bukan diterima begitu saja secara instant, maka penilaian dilakukan dengan mengindahkan 
mahasiswa sebagai subjek belajar dan pembelajaran. Model penilaian portofolio memberikan ruang 
yang luas untuk penerapan prinsip-prinsip penilaian yang berbasiskan teori konstruktivistik. 

Menurut paradigma konstruktivistik penilaian portofolio dipandang sebagai bagian yang tak 
terpisahkan dari proses pembelajaran. Implikasinya, penilaian portofolio adalah penilaian yang 
dilakukan terhadap karya dan proses penciptaan dari kumpulan karya terbaik mahasiswa yang 
dikerjakannya dalam kurun waktu tertentu. Dalam kegiatan tersebut penilaian terhadap proses 
dilakukan melalui penilaian formatif, penilaian terhadap hasil dilakukan melalui penilaian sumatif. 
 
3. Pengembangan Portofolio Elektronik 

Untuk mendukung pembuatan portofolio elektronik bisa menggunakan program Auerbach's 
Grady Profile. Keunggulan program tersebut adalah guru dan siswa bisa memasukkan contoh hasil 
karya. Program portofolio elektronik itu bisa memuat contoh tulisan, nilai tes standar, keahlian 
komunikasi oral, dan penilaian. Program lain yang bisa digunakan adalah Hyper-Studio dan File 
Maker Pro. Kedua program itu sangat memudahkan guru dalam membuat template bagi penilaian 
protofolio mereka. Guru bisa menyesuaikan program itu dengan kebutuhan di kelas. Misalnya, sebuah 
portofolio pelajaran bahasa Inggris di SMA berisi hasil kerja siswa bersama dengan refleksi dan 
evaluasi diri atas produk tersebut. Di Amerika Serikat penggunaan portofolio elektronik itu mulai 
dikembangkan oleh sekolah. Salah satunya East Syracuse-Mino High School di Syracuse, New York 
(Dudeney dan Hockly, 2007). 

Pengembangan portofolio elektronik meliputi dua proses yang berbeda yakni pengembangan 
proyek multimedia dan pengembangan portofolio. Pengembangan portofolio elektronik harus 
diperhatikan secara sejajar karena keduanya bersifat esensial efektivitas pengembangan portofolio 
elektronik. Danielson dan Abrutyn (1997) menggambarkan proses pengembangan portofolio 
elektronik:  
a) Collection: tujuan portofolio, audien, dan penggunaan untuk kepentingan masa depan dari artifak 

harus menjadi pertimbangan artifak apa yang akan dikumpulkan.  
b) Selection: memilih kriteria bahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan cocok untuk tujuan 

portofolio yang dibuat. Tujuan bisa mengacu pada tujuan nasional atau standar kompetensi yang 
ditetapkan.  

c) Reflection: termasuk refleksi setiap bagian portofolio dan refleksi secara keseluruhan.  
d) Projection (Direction): Mereview revleksi pembelajaran, pandangan jauh ke depan, dan menyusun 

tujuan untuk masa yang akan datang.  
 
Moritz dan Christie (2004) menambahkan tahapan connection; tahap untuk mengembangkan 

hypertext links dan mempublikasikan portofolio untuk mendapatkan feedback dari yang lain, yang bisa 
berlangsung sebelum dan sesudah tahap projection.  

Ivers & Barron (1998) menyusun tahapan pengembangan proyek multimedia untuk  portofolio 
elektronik:  
1. Assess/Decide. Fokus ada pada analisis kebutuhan audien, tujuan presentasi tujuan, dan perangkat 

yang tepat unutk presentasi portofolio akhir. 
2. Plan/Design. Fokus pada pengorganisasian atau desain presentasi. Memilih isi/konten portofolio 

yang cocok untuk audien, software, media penyimpanan, dan tahapan presentasi. Menyusun 
flowchart dan menulis storyboard. 

3. Develop. Mengumpulkan bahan untuk disampaikan pada saat presentasi dan menyusunnya ke 
adalam tahapan (atau menggunakan hyperlinks) untuk presentasi bahan yang lebih baik, 
menggunakan multimedia  yang tepat dalam membuat program. 

4. Implement. Pengembang mengajukan portofolio kepada audien yang dituju. 
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Moritz dan Christie (2007) menyusun proses pengembangan portofolio elektronik berdasarkan 
portofolio secara umum dan proses pengembangan multimedia. (Tabel 2).   

Tabel 2: Stages of Electronic Portfolio Development 

 
Sebagai tambahan tahap pengembangan portofolio, nampak paling tidak lima level 

pengembangan portofolio elektronik. Seperti adanya level pengembangan pada pembelajaran siswa, 
juga level pengembangan pada pembuatan portofolio digital. Tabel 3 menyajikan perbedaan level 
untuk pengembangan portofolio elektronik yang mendekati keterampilan teknologi seorang 
pengembang portofolio.    

Tabel 3. Levels of electronic portfolio software strategies based on ease of use. 
N0 All documents are in paper format. Some portfolio data may be stored on 

videotape. 
1 All documents are in digital file formats, using word processing or other 

commonly used software, and stored in electronic folders on a hard drive, floppy 
disk, or LAN server. 

2 Portfolio data is entered into a structured format, such as a database or 
HyperStudio template or slide show (such as PowerPoint or AppleWorks) and 
stored on a hard drive, Zip, floppy disk, or LAN. 

3 Documents are translated into Portable Document Format with hyperlinks 
between standards, artifacts, and reflections using Adobe Acrobat Exchange and 
stored on a hard drive, Zip, Jaz, CD-R/W, or LAN server. 

4 Documents are translated into HTML, complete with hyperlinks between 
standards, artifacts, and reflections, using a Web authoring program and posted to 
a Web server. 

5 Portfolio is organized with a multimedia authoring program, incorporating digital 
sound and video. Then it is converted to digital format and pressed to CD-R/W or 
posted to the Web in streaming format. 

 
Selain itu, hal yang harus mendapat perhatian utama adalah pemilihan software. Satu kata kunci 

dalam memilih software adalah apakah kapasitas software tersebut memungkinkan guru dan siswa 
membuat link hypertext antara tujuan, target, dan berbagai artifak siswa baik itu proyek maupun 
produk yang ditampilkan dalam format multimedia. Selain itu adalah pemanfaat web yang dapat 
diakses. Software yang dapat digunakan antara lain (a) Relational Databases (seperti, FileMaker Pro, 
Microsoft Access), (b) Hypermedia "Card" Programs (seperti, HyperStudio, Digital Chisel, Toolbook, 
dan SuperLink), (c) Multimedia Authoring Software (seperti, Macromedia Director atau Authorware), 
(d) PDF Documents (Adobe Acrobat), (e) Multimedia Slideshows (seperti, AppleWorks dan 
PowerPoint), dan lain-lain. 

Umumnya, Portofolio elektronik dianggap sebagai solusi bagi banyak masalah. Salah satu 
contoh produk portofolio elektronik yang bisa dirujuk adalah Timilty Community Forum (di 
www.timilty.org) dan Salem Education Forum (www.salemedforum.org) (Fahey, K., et.al. 2007). 
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C. Simpulan 
Pemanfaatan ICT untuk rekayasa berbagai model pembelajaran telah terbukti mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan ICT dalam tarap yang paling sederhana sebagai alat 
bantu tes sampai pada bentuk-bentuk evaluasi berbasis ICT yang lebih kompleks yang ditawarkan 
sebaiknya diadopsi dan diadaptasi sebagai alternatif solutif bagi tuntutan evaluasi pembelajaran 
kontemporer. Portofolio elektronik yang didasarkan pada teori konstruktivisme menawarkan 
“kemerdekaan” bagi evaluasi diri siswa, evaluasi sejawat, dan evaluasi guru sendiri, tanpa dibatasi 
ruang dan waktu. Dengan berbagai program dan bahasa pemrograman, portofolio elektronik 
dikembangkan agar pembelajaran dan penilaian lebih fleksibel namun berdaya-guna dan berhasil-guna, 
tentunya dengan mengantisipasi dan mengatasi kelemahan model evaluasi ini, yang mungkin ada. [] 
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Pemupukan Kemahiran Lisan BM Secara Santai dan Berterusan melalui 
Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah: Pengalaman di Sekolah Menengah 

Sains Johor 
 

Oleh Zanariah Abdol 
 

ABSTRAK 
 

Cakap-cakap tentang kurangnya keterampilan pelajar dalam kemahiran bertutur menjadi 
semakin kerap kedengaran dan diperkatakan dalam mesyuarat, perbincangan meja bulat, . 
Petunjuk yang digunakan ialah kegagalan pelajar lepasan sekolah untuk berkomunikasi 
secara berkesan sama ada dalam temu duga,  temu ramah oleh pihak media mahupun 
dalam perhubungan sosial.  Mengapakah perkara ini menarik perhatian umum? 
Mengapakah perkara ini berlaku? Apakah yang sewajarnya dilakukan untuk memastikan 
bahawa pelajar-pelajar terampil bertutur setelah berada dalam sistem pendidikan selama 
11 tahun? Kertas kerja ini akan merungkaikan isu dan mencadangkan usaha yang 
dilakukan untuk memupuk kemahiran lisan secara santai dan berterusan dalam kalangan 
pelajar sekolah menengah rendah berdasarkan pengalaman pelaksanaannya di Sekolah 
Menengah Sains Johor. 
 

1.0 Pendahuluan 
Di Malaysia, Bahasa Melayu (BM) ialah bahasa rasmi, bahasa pengantar utama, bahasa 
perpaduan, dan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari pada peringkat sekolah 
menengah. Mata pelajaran Bahasa Melayu bertujuan untuk melengkapkan murid dengan 
keterampilan berbahasa dan berkomunikasi selaras dengan peranannya sebagai bahasa 
ilmu. Matlamat pendidikan Bahasa Melayu adalah untuk melengkapkan murid dengan 
keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang 
pendidikan, pekerjaan, dan urusan harian.   
 
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah, 
murid dapat: 

i. Melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, perbincangan, dan   
penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan, dan berurus untuk 
mendapatkan barangan dan perkhidmatan; 

ii. Mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber 
yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat; 

iii. Menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah 
dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan 
tulisan; 

iv. Mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepada pelbagai 
bahan sastera dan bukan sastera; 

v. Melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif 
dan berkesan; dan 

vi. Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, 
dan perasaan cinta akan negara. 
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Daripada enam objektif pengajaran Bahasa Melayu di atas, lima daripadanya (kecuali 
item ii) adalah berkaitan dengan kemahiran bertutur. Kemahiran bertutur merujuk kepada 
keupayaan murid menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis 
dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan 
diberikan pada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. 
 
Walau bagaimanapun, disebabkan orientasi peperiksaan, pengajaran dan pembelajaran  di 
bilik darjah telah mengesampingkan kemahiran bertutur ini. Hal ini demikian kerana, atas 
desakan untuk lulus dengan cemerlang, kemahiran menulis dan membaca lebih 
dititikberatkan berbanding kemahiran bertutur. Kesannya, cakap-cakap tentang 
kurangnya keterampilan pelajar dalam kemahiran bertutur menjadi semakin kerap 
kedengaran dan diperkatakan dalam mesyuarat, perbincangan meja bulat. Petunjuk yang 
digunakan ialah kegagalan pelajar lepasan sekolah untuk berkomunikasi secara berkesan 
sama ada dalam temu duga,  temu ramah oleh pihak media mahupun dalam perhubungan 
sosial.  
 
Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kemahiran bertutur yang dihadapi oleh 
pelajar ialah : 

i. Menggunakan bahasa rojak – BM bercampur sedikit bahasa Inggeris 
ii. Tidak lancar – banyak gangguan  
iii. Boleh bertutur dengan baik jika tajuk perbualan berkisar tentang hal sehari-

hari tetapi tidak berupaya untuk berbicara tentang perkara yang serius 
iv. Pengaruh bahasa slanga 
v. Suara tidak kuat, sebutan kurang jelas dan intonasi kurang sesuai 
vi. Pelajar tidak dapat bertutur dengan baik secara spontan 
vii. Bahasa tubuh yang tidak sesuai 
viii. Persembahan yang kekok dan kaku  

  
2.0 PENGENALAN PLBS 
 
Oleh sebab kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting dalam pengajaran dan 
pembelajaran Bahasa Melayu di semua peringkat persekolahan, perubahan dari segi 
pelaksanaannya dibuat mengikut keperluan dan kesesuaian.  Sehubungan itu, 
Kementerian Pelajaran Malaysia telah membuat pembaharuan dan memperkenalkan  
pelaksanaan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bagi Tingkatan 1 – 3 dan 
Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) bagi Tingkatan 4 – 5 mulai tahun 2005.  Semua 
guru diberikan pendedahan tentang pelaksanaan PLBS mengikut peringkat berdasarkan 
Buku Panduan PLBS yang dibangunkan. Pada tahun 2007, PLBS dilaksanakan secara 
lebih berstruktur apabila Jawatankuasa Induk PLBS Kebangsaan ditubuhkan, diikuti 
Jawatankuasa PLBS Negeri, Daerah dan Sekolah. Kumpulan pentaksir, pemantau, 
penyelaras dan pengesan juga ditubuhkan bagi menjamin kesahan dan 
kebolehpercayaannya. Kursus Penataran PLBS dan Kursus Pengoperasian PLBS 
diadakan di setiap negeri dan daerah untuk memastikan maklumat mengenai 
pelaksanaannya sampai ke akar umbi.  
 
2.1 Objektif Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ialah: 
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2.1 Melahirkan murid yang terampil bertutur dalam situasi yang pelbagai. 
2.2 Memastikan pelaksanaan ujian dikendalikan semasa pengajaran dan 

pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta semasa aktiviti 
kokurikulum secara berterusan. 

2.3 Mendedahkan pelbagai situasi bertutur yang sebenar kepada murid untuk 
membolehkan mereka menimba pengalaman. 

2.4 Membentuk kemahiran dan keyakinan diri kepada murid untuk 
berkomunikasi dengan baik dan berkesan. 

 
2.2 Model PLBS 
 

Kemahiran bertutur boleh dilaksanakan berasaskan dua jenis model iaitu Model 
Individu dan Model Kumpulan. Pada setiap tahun, pelajar  perlu melaksanakan 
sekurang-kurangnya satu aktiviti bagi Model Individu dan satu aktiviti bagi 
Model Kumpulan kecuali ketika berada di Tingkatan 3. Di Tingkatan 3, 
penskoran hanya dibuat sekali dan mereka boleh memilih untuk melaksanakan  
sama ada Model Individu atau Model Kumpulan. Model-model itu ialah: 
 
2.2.1 Individu - Pentaksir 

Melibatkan interaksi dua hala antara pelajar dengan pentaksir. Boleh 
dilaksanakan dalam aktiviti soal jawab dan  pembentangan.  
 

2.2.2 Individu – Pendengar 
Penyampaian maklumat secara sehala sahaja. Guru dan pelajar lain hanya 
bertindak sebagai pendengar. Antara aktiviti yang sesuai bagi model ini 
ialah ucapan, pidato, pengacaraan majlis. 
 

2.2.3 Individu – Penggalak 
Melibatkan interaksi dua hala antara pelajar dengan penggalak yang 
mungkin merupakan rakannya atau pihak lain. Guru hanya bertindak 
sebagai pentaksir. Model ini sesuai bagi pelajar yang kurang selesa untuk 
berinteraksi dengan pentaksir. Penggalak tidak akan ditaksir. Tugasnya 
ialah memangkinkan interaksi. Oleh itu, penggalak perlu pandai mengajak 
pelajar berbual secara aktif. Antara aktiviti yang sesuai ialah permainan 
bahasa Kerusi Panas. Model ini juga sesuai bagi aktiviti wawancara atau 
temu bual pelajar dengan pihak lain. 
 

2.2.4 Kumpulan: Pasangan pelajar dengan pelajar 
Kedua-duanya berinteraksi dan ditaksir oleh guru. Guru  bertindak sebagai 
pentaksir dan turut serta dalam interaksi, jika perlu. Aktiviti wawancara, 
perbualan, lakonan,  
 

2.2.5 Kumpulan: Lebih daripada dua orang pelajar 
Pelajar berinteraksi sesama mereka secara aktif. Aktiviti forum, sumbang 
saran, simulasi mesyuarat, lakonan, jigsaw dan perbincangan sesuai untuk 
model ini.  
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2.3 Kriteria penskoran 
 
 Kemahiran bertutur ditaksir berdasarkan empat konstruk utama iaitu: 
 2.3.1  Tatabahasa dan kosa kata 
 2.3.2  Sebutan nada dan intonasi 
 2.3.3  Fasih dan bermakna 
 2.3.4  Bertatasusila 
 
 Lihat Lampiran 1 untuk keterangan bagi setiap konstruk dan gred sempadan bagi 

setiap peringkat pencapaian. 
 
3.0  PELAKSANAAN PLBS DI SEKOLAH MENENGAH SAINS JOHOR 
 
Di SMSJ, PLBS dilaksanakan mengikut objektif yang telah digariskan oleh LPM. 

3.1 Melahirkan murid yang terampil bertutur dalam situasi yang pelbagai. 
 

Pelbagai aktiviti dijalankan untuk mendedahkan pelajar kepada pelbagai situasi yang 
memerlukan kemahiran bertutur. Aktiviti ini pula disesuaikan dengan model yang 
ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.  
 
Lampiran 3 ialah aktiviti yang dijalankan di dalam kelas mengikut kesesuaiannya 
dengan model yang ditetapkan. 
 

3.2 Memastikan pelaksanaan ujian dikendalikan semasa pengajaran dan 
pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta semasa aktiviti 
kokurikulum secara berterusan. 
 
PLBS di dalam bilik darjah dijalankan dalam setiap kali kelas BM berlangsung. 
PLBS boleh dilaksanakan seawal ketika set induksi, dalam perkembangan 
pengajaran mahupun semasa refleksi. 
 
Pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara: 
3.2.1 Pelajar ditaksir secara sedar. Pelajar diberitahu lebih awal tentang giliran 

dan tugasan mereka. Pelajar juga diberikan kebebasan untuk memilih tajuk 
dan aktiviti yang sesuai. Guru hanya membantu jika diminta oleh pelajar. 
Tugasan yang diberikan pula bersesuaian dengan tajuk pelajaran dan 
objektif pelajaran hari yang ditetapkan. 

 
3.2.2 Pelajar ditaksir di luar pengetahuannya. Semasa aktiviti p&p, guru akan 

memberikan meminta pelajar menerangkan sesuatu perkara dan bersoal 
jawab dengannya. Pentaksiran dibuat tanpa sedar tetapi sebelum pelajaran 
berakhir, guru akan memberikan skor kepada pelajar tersebut.  

 
Bagi aktiviti di luar kelas, guru akan memberikan tugasan lapangan kepada pelajar. 
Antara aktiviti yang dijalankan ialah temu ramah atlet sekolah, guru yang dihormati 
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dan pemimpin pelajar yang dihormati. Mereka yang ditemu ramah ini akhirnya akan 
mengisi soal selidik yang disediakan oleh guru berdasarkan kriteria penskoran yang 
ditetapkan.  
 
Bagi aktiviti kokurikulum, pelajar-pelajar yang mewakili sekolah ke mana-mana 
pertandingan peringkat daerah juga dikira sebagai PLBS. Pelajar-pelajar ini tidak 
perlu ditaksir lagi di dalam kelas bagi  Selalunya, wakil-wakil sekolah ini akan 
memperoleh skor tertinggi. 

 
3.3 Mendedahkan pelbagai situasi bertutur yang sebenar kepada murid untuk 

membolehkan mereka menimba pengalaman.  
 

Antara aktiviti yang dijalankan ialah temu ramah sebagaimana 3.2. Selain itu, dalam 
majlis-majlis rasmi sekolah seperti Hari Azam, Hari Sukan Sekolah, Hari Anugerah 
Cemerlang, Hari Kokurikulum dan perhimpunan rasmi sekolah, beberapa orang 
pelajar akan dipilih untuk menyampaikan ucapan, menjadi pengacara majlis atau 
pemimpin bacaan doa. Mereka akan diberikan skor berdasarkan persembahan mereka 
dalam majlis tersebut. Selain itu, bagi pemimpin pelajar seperti pengerusi persatuan 
dan kelab, mereka juga boleh ditaksir ketika mengendalikan perjumpaan atau 
mesyuarat persatuan/kelab. 

 
3.4 Membentuk kemahiran dan keyakinan diri kepada murid untuk berkomunikasi 

dengan baik dan berkesan. 
 
Untuk membentuk keyakinan diri, sikap guru memainkan peranan yang penting. 
Menurut Leo Buscaglia, ”Too often we underestimate the power of touch, a smile, a 
kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all 
which have potential to turn a life around.” Oleh itu, guru menggunakan pendekatan 
mesra pelajar, ambil berat dan bertimbang rasa  supaya pelajar berasa selesa dan tidak 
tertekan. Tambahan pula, menurut Abdullah Hassan (1996), bahasa lisan agak bebas 
dan memperlihatkan ciri mesra tetapi rapi pertuturannya. Keyakinan juga dibentuk 
apabila pelajar diberi peluang dan masa untuk membuat persediaan bagi tajuk dan 
aktiviti yang dipilih sendiri..  

 
Kriteria penskoran juga didedahkan kepada pelajar dan mereka diberi peluang untuk 
membaiki persembahan dalam kesempatan yang lain, jika  tidak berpuas hati dengan 
skor yang diberikan.  Pelajar juga diberikan peluang untuk menilai persembahan 
pelajar lain. Dengan cara itu, mereka mendapat gambaran yang jelas kekuatan yang 
patut dicontohi dan kelemahan yang sewajarnya dijauhi. Strategi ini sesuai bertepatan 
dengan konsep “assessment for better learning” yang menjadi tunjang PLBS. 
 

Selaku pemimpin sekolah, pengetua memainkan peranan yang utama dalam menjayakan 
PLBS.  Pelaksanaannya yang dipantau oleh Jawatankuasa PLBS sekolah yang dianggotai 
oleh Guru Penolong Kanan 1, Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa dan semua guru 
Bahasa Melayu dari semasa ke semasa akan menjamin keberkesanannya.  Supaya tidak 
tersasar daripada objektif PLBS, PLBS di SMSJ telah dilaksanakan mengikut objektif 
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PLBS. Pentaksirnya ialah semua guru BM. Masing-masing guru akan mentaksir pelajar 
kelas masing-masing untuk memastikan bahawa kemahiran dapat dipupuk dan 
dibangunkan secara berterusan. Pemantau dalaman serta luaran akan  memastikan PLBS 
dilaksanakan dan mengikut manual pelaksanaan yang terselaras yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). Pentaksir luar juga akan datang untuk 
memastikan bahawa skor yang diberikan adalah selaras antara sekolah, antara daerah dan 
antara negeri.  
 

4.0  PENUTUP 

Usaha untuk melahirkan murid yang terampil bertutur dalam pelbagai situasi serta 
mempunyai kemahiran dan keyakinan diri untuk berkomunikasi dengan berkesan dapat 
direalisasikan melalui PLBS. Pelaksanaannya dapat memperkukuh dan 
mempertingkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran khususnya bagi 
kemahiran bertutur.  PLBS menekankan pentaksiran yang berterusan iaitu semasa 
pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta semasa aktiviti 
kokurikulum oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan di kelas masing-
masing.  Langkah ini juga bersesuaian dan bertepatan dengan hakikat bahawa guru yang 
mengajar murid itulah yang lebih mengetahui tahap dan pencapaian murid yang sebenar 
dalam kemahiran bertutur.  
 
Walaupun terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya seperti dakwaan berlakunya 
ketidakselarasan skor, pentaksiran yang tidak berterusan, pelajar tidak berpeluang 
membaiki skor dan sebagainya, semua pihak yang terlibat perlu berbalik kepada nilai 
integriti yang menjadi etika perkhidmatan awam. Tambahan pula, banyak faedah 
diperoleh jika PLBS dijalankan mengikut manual yang disediakan. Di SMSJ, PLBS 
sememangnya membantu pelajar dalam kemahiran menulis.  
 
Berdasarkan psikologi kognitif, seseorang pelajar akan ingat 10% daripada apa-apa yang 
dibaca, 20% daripada apa-apa yang didengar, 30% daripada apa-apa yang dilihat, 50% 
daripada apa-apa yang didengar dan dilihat, 70% daripada apa yang disuarakan sendiri 
dan 90% daripada apa-apa yang dilakukan sendiri (Giam, 2000). Sejak dahulu kemahiran 
bertutur tidak dikesampingkan kerana pelajar SMSJ yang akan menjadi pelapis 
kepimpinan negara perlu terampil ketika berbicara. Pada setiap tahun, untuk memastikan 
kualiti kemahiran bertutur ini mencapai standard yang tinggi, Panitia Bahasa Melayu, 
SMSJ telah menetapkan sasaran prestasi atau key performance index (Lihat Lampiran 3). 
Untuk itu, kemahiran ini sentiasa dititikberatkan dan pelaksanaannya melangkaui 
kepentingan atau keperluan peperiksaan demi memastikan kebitaraan keterampilan 
berbahasa pelajar SMSJ.  
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Lampiran 1 
KRITERIA PENSKORAN PLBS 

PERINGKAT 
PENCAPAIAN 

KONSTRUK KRITERIA / KETERANGAN 

 
 

A 
(23 – 30) 

1.Tatabahasa & 
Kosa    kata 

Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan 
kosa kata tepat & betul mengikut konteks 

2. Sebutan, intonasi 
dan nada 

Sebutan betul, jelas dan tepat. Kebanyakan 
intonasi & nada betul seperti penutur jati 

3. Fasih dan 
bermakna 

Keseluruhan pengucapan fasih, lancar dan 
bermakna. 

4. Bertatasusila Pengucapan yang beradab dan sesuai dengan 
situasi 

 
 

B 
(16 – 22) 

1.Tatabahasa & 
Kosa    kata 

Bahasa masih gramatis, penggunaan 
perkataan dan kosa kata  masih tepat &  masih 
betul mengikut konteks 

2. Sebutan, intonasi 
dan nada 

Sebutan   masih betul, masih jelas dan   masih 
tepat. Kebanyakan intonasi & nada  masih 
betul 

3. Fasih dan 
bermakna 

Keseluruhan pengucapan  masih fasih, lancar 
dan  masih bermakna 

4. Bertatasusila Pengucapan masih beradab dan masih  sesuai 
dengan situasi 

 
 

C 
(09 – 15) 

1.Tatabahasa & 
Kosa    kata 

Bahasa kurang gramatis, penggunaan 
perkataan dan kosa kata kurang tepat & 
kurang betul dan kadangkala salah 

2. Sebutan, intonasi 
dan nada 

Kebanyakan sebutan kurang  jelas dan kurang 
tepat serta intonasi & nada ada kalanya tidak 
betul. 

3. Fasih dan 
bermakna 

Keseluruhan kurang pengucapan kurang fasih, 
lancar dan kurang bermakna 

4. Bertatasusila Pengucapan kurang beradab dan kurang 
sesuai dengan situasi. 

 
D 

(01 – 08) 

1.Tatabahasa & 
Kosa    kata 

 
 
Keseluruhannya persembahan calon 
menggambarkan ketidakcekapan  berbahasa 

 

2. Sebutan, intonasi 
dan nada 
3. Fasih dan 
bermakna 
4. Bertatasusila 

 
 
 
 
 
 



 839 

Lampiran 2 
 

Cadangan Aktiviti, Model dan Peringkat Pengajaran 
 

AKTIVITI MODEL PERINGKAT & WAKTU PENGAJARAN 
Main peranan Model 2, 4, 5 Perkembangan: Di dalam kelas 
Permainan bahasa: 
Kerusi panas & 
siapa saya 

 
Model 2, 3 

Set induksi & perkembangan: Di dalam kelas, di 
luar kelas, kokurikulum 

Bercerita Model 1, 2, 3, 
5 

Set induksi & perkembangan: Di dalam kelas, di 
luar kelas, kokurikulum 

Perbahasan Model 4, 5 Perkembangan: Di dalam kelas & kokurikulum 
Sumbang saran Model 3, 4, 5 Perkembangan: Di dalam kelas  
Soal jawab  Perkembangan: Di dalam dan di luar kelas 
Simulasi Model 2, 3, 4, 

5 
Perkembangan: Di dalam dan di luar kelas 

Drama Model 4, 5 Perkembangan: Di dalam dan di luar kelas, 
kokurikulum 

Perbincangan Model 4, 5 Perkembangan: Di dalam kelas 
Forum Model 5 Perkembangan: Di dalam kelas, di luar kelas, 

kokurikulum 
Dialog Model 1, 3, 4 Set induksi, perkembangan, refleksi:Di dalam dan 

di luar kelas 
Pembentangan Semua model Set induksi, perkembangan, refleksi: Di dalam 

kelas 
Jigsaw Model 5 Perkembangan: Di dalam kelas 
Ucapan/Pidato Model 2 Perkembangan: Di dalam kelas, di luar kelas dan 

situasi sebenar 
Pengacaraan majlis Model 2 Situasi sebenar 
Memimpin doa Model 2 Situasi sebenar 
Mempengerusikan 
mesyuarat 

 
Model 5 

Perkembangan: Di dalam kelas & situasi sebenar 

Penghayatan 
sastera lisan 

 
Semua model 

Set induksi, perkembangan: Di dalam & di luar 
kelas, kokurikulum, situasi sebenar 
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Lampiran 3 

PANITIA BAHASA MELAYU 
SEKOLAH MENENGAH SAINS JOHOR 
 
PETUNJUK PRESTASI KESELURUHAN 
 
Pencapaian Akademik 

1. SPM  
a. 100% A 
b. Terbaik di negeri Johor 
c. 10 terbaik di peringkat SBP 

 
2. PMR 

a. 100% A 
b. Terbaik di negeri Johor 
c. 10 terbaik di peringkat SBP 

 
Pencapaian Kokurikulum 

1. Peringkat daerah - Johan dalam SEMUA pertandingan 
2. Peringkat negeri - Sekurang-kurangnya johan dalam TIGA pertandingan  
3. Peringkat kebangsaan – sekurang-kurangnya tempat ke-3 

 
Keterampilan Berbahasa Pelajar 

1. Semua pelajar berbudi bahasa dan terampil berbahasa 
2. Semua pengumuman dalam Bahasa Melayu di sekolah menggunakan bahasa 

standard dan lancar. 
3. Semua mesyuarat menggunakan bahasa baku standard. 
4. Semua paparan kelas dan persatuan dalam Bahasa Melayu menggunakan bahasa 

standard 
5. Semua pelajar berupaya berpantun, bersajak dan bersyair dengan nada dan lagu 

yang betul 
6. Sekurang-kurangnya 30 orang pelajar (5%) cekap mengendalikan majlis rasmi 

dan tidak rasmi sekolah 
 
Keterampilan Guru 

1. Mengikuti sekurang-kurangnya 1 kursus/seminar setahun 
2. menyampaikan ceramah sekali setahun sekurang-kurangnya di peringkat sekolah  
3. Menghasilkan satu Kajian Tindakan seorang 
4. Menghasilkan modul/inovasi 
5. Menjadi pemeriksa kertas LPM atau berpengalaman menilai hasil kerja pelajar 
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