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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: 1). menyusun profil individu peserta didik untuk melengkapi 
instrumen tes jenis testlet, 2). mendeteksi kesulitan belajar peserta didik melalui profil individu pada 
tes jenis testlet. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan 
hasil penilaian guru terhadap profil individu peserta didik yang telah disusun dan menerapkannya 
untuk mendeteksi kesulitan belajar kimia peserta didik. Data diperoleh melalui lembar penilaian yang 
dilakukan oleh guru dan hasil analisis profil individu peserta didik pada tes testlet menggunakan 
Excel. Hasil peneitian menunjukkan bahwa: 1). profil individu peserta didik yang dihasilkan dapat 
digunakan sebagai pelengkap tes jenis Testlet, 2). profil individu peserta didik dapat digunakan untuk 
mendeteksi kesulitan belajar kimia bagi peserta didik.    
Kata kunci:  profil individu, tes jenis testlet, kesulitan belajar kimia 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar belakang  

Pengetahuan kimia dipelajari pada tiga 

tingkatan, yaitu makroskopis, sub-

mikroskopis, dan simbolis (representational) 

(Barke, 2009:27). Hubungan antar tingkatan 

tersebut harus diajarkan secara eksplisit. 

Hubungan antar ketiganya dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Makroskopis 
(apa yang dapat dilihat, disentuh dan dicium) 

 

Sub-mikroskopis                                 Representative 
(atom, ion, molekul dan stuktur kimia)   (formula, persamaan, grafik 

   dan hitungan matematika)  
 

Gambar 1. Tiga Level pada Pengetahuan Kimia (Barke, 2009: 27) 

 

Interaksi dan perbedaan di antara ketiga 

tingkatan tersebut merupakan karakteristik 

penting pada pembelajaran kimia dan hal ini 

diperlukan untuk memahami konsep-konsep 

kimia. Fenomena teramati “korosi paku”, 

merupakan contoh konsep kimia pada tingkat 

makroskopis. Untuk dapat lebih menjelaskan 

fenomena tersebut, para ahli kimia 

mengembangkan “model atom” dan “konsep 

molekul”. Sementara pada tingkat 

submikroskopis, dapat dijelaskan bahwa 

“korosi paku” adalah proses kimia di mana 
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permukaan besi bereaksi dengan oksigen di 

udara dan menghasilkan molekul besi oksida. 

Cara lain untuk dapat menjelaskan konsep 

korosi besi adalah melalui persamaan reaksi 

dengan simbol, rumus, dan angka, yaitu: 4Fe 

(s) + 3O2 (g) → 2Fe2O3 (s). Dalam 

mempelajari kimia, kemampuan siswa untuk 

memahami peran masing-masing tingkat 

representasi dan mentransfer dari satu tingkat 

menjadi tingkat lain merupakan aspek penting 

untuk menghasilkan penjelasan yang dapat 

dimengerti. 

Pembelajaran pada siswa dalam mata 

pelajaran kimia didasarkan pada pendekatan 

konstruktivis yaitu siswa membangun struktur 

kognitif mereka sendiri. Menurut pendekatan 

ini, siswa menghasilkan makna mereka 

sendiri berdasarkan latar belakang mereka, 

sikap, kemampuan, pengalaman sebelum, 

selama dan setelah proses pembelajaran. 

Oleh karena siswa membangun konsep 

mereka sendiri, maka bangunan konsepsi 

mereka seringkali berbeda dengan yang 

dibawa oleh guru (Barke, 2009: 2). Hal 

tersebut menyebabkan siswa seringkali 

mengalami kesulitan dalam memahami 

konsep kimia. 

Gejala kesulitan belajar dalam kimia 

dapat dilihat pada masih rendahnya prestasi 

siswa pada mata pelajaran kimia. Sebagai 

contoh berdasarkan data distribusi kisaran 

nilai UN mata pelajaran kimia tahun 

2009/2010, terdapat  12% siswa yang 

memperoleh nilai < 7,00 (Puspendik 

Kemdiknas, 2010). 

Hal tersebut didukung dengan data yang 

diperoleh guru kimia SMA Negeri 4 Surakarta, 

bahwa sebanyak 64,53% siswa kelas X dan 

67,16% siswa kelas XI IPA tidak tuntas pada 

ulangan harian pokok bahasan Stoikiometri 

dengan batas tuntas 72 dan 75 (data nilai guru  

Dra. Rahayu Sukantari, M.Pd tahun 2012).  

Sementara itu guru kimia SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta menyatakan 

bahwa 62,2% siswa kelas X tidak tuntas pada 

pokok bahasan Stoikiometri dengan batas 

tuntas 67 (data nilai guru Siti Nurjannah, S.Pd 

tahun 2012). 

Langthaler dalam Barke (2009: 5) 

menyatakan bahwa seorang guru yang 

memiliki kemampuan dan alat diagnostik yang 

baik tidak akan menimbulkan banyak masalah 

pada peserta didik. Artinya kemampuan 

melaksanakan upaya diagnosis dan juga alat 

tes diagnostik harus dimiliki oleh seorang guru 

jika guru menghendaki proses 

pembelajarannya berjalan dengan baik. Tes 

uraian diyakini sebagai alat diagnostik yang 

baik, namun dengan kelemahannya yang 

memerlukan waktu lama untuk memeriksa 

hasil pekerjaan peserta didik, tentu tes uraian 

tidak efisien digunakan sebagai tes 

diagnostik. Tes pilihan ganda memiliki 

kelebihan efisien dalam pemeriksaan hasil 

pekerjaan peserta didik, tapi tes pilihan ganda 

biasa tidak efektif untuk mendiagnosis 

kelemahan belajar peserta didik. 

Instrumen model Testlet merupakan 

salah satu jenis tes yang dapat dipergunakan 

untuk diagnosis kesulitan belajar peserta 

didik. Tes jenis Testlet yang dilengkapi 

dengan analisis profil individu peserta didik 

akan membantu guru sehingga lebih mudah 

untuk mencermati letak kelemahan peserta 

didik. 

 

2. Identifikasi masalah dan rumusan 

permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dapat 

diidentifikasi permasalahan yaitu: 1). prestasi 
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belajar kimia rendah, 2). guru belum 

melaksanakan upaya diagnostik selain 

memberikan tes untuk mengukur prestasi, 3). 

tes uraian tidak efisien digunakan sebagai tes 

diagnostik, 4). tes pilihan ganda tidak efektif 

digunakan sebagai tes diagnostik, 5). 

diperlukan instrumen alternatif yang dapat 

membantu guru untuk melakukan upaya 

diagnostik dengan efektif dan efisien. 

Rumusan permasalahan: 1). dapatkah 

disusun profil individu peserta didik untuk 

melengkapi instrumen tes jenis testlet? 2). 

dapatkah profil individu pada tes jenis testlet 

digunakan mendeteksi kesulitan belajar 

peserta didik? 

 

3. Kerangka teori 

A. Kesulitan Belajar 

Dalam pembelajaran, banyak 

ditemukan kesalahpahaman pada 

konsep-konsep yang abstrak yang sulit 

dipahami, pada model mental peserta 

didik dan mempengaruhi kinerja 

pembelajaran. Mendiagnosis 

kesalahpahaman peserta didik adalah 

tugas penting dan kompleks dalam 

lingkungan ruang kelas. Alasan mengapa 

peserta didik gagal atau mengalami 

kesulitan adalah kompleks (Daly et all 

dalam Westwood, 2004). 

Kesulitan belajar lebih banyak 

tidak disebabkan oleh defisit kognitif pada 

peserta didik tetapi karena peserta didik 

tidak memiliki tingkat kemampuan awal 

yang diperlukan oleh pengetahuan baru 

atau keterampilan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas (Howe dalam 

Westwood, 2004: 62). Pengetahuan awal 

yang dimiliki oleh peserta didik dapat 

menjadi modal awal bagi peserta didik 

dalam belajar. 

Identifikasi yang dilakukan oleh 

Burton menyatakan bahwa peserta didik 

yang diduga mengalami kesulitan belajar, 

ditunjukkan oleh adanya kegagalan 

peserta didik dalam mencapai tujuan-

tujuan belajar. Peserta didik dikatakan 

gagal dalam belajar apabila: (1) dalam 

batas waktu tertentu yang bersangkutan 

tidak mencapai ukuran tingkat 

keberhasilan atau tingkat penguasaan 

materi (mastery level) minimal dalam 

pelajaran tertentu yang telah ditetapkan 

oleh guru (criterion reference), pada 

keadaan ini peserta didik disebut lower 

group (2) tidak dapat mengerjakan atau 

mencapai prestasi sebagaimana 

semestinya, dilihat berdasarkan ukuran 

tingkat kemampuan, bakat, atau 

kecerdasan yang dimilikinya. Peserta 

didik ini pada kondisi ini dapat 

digolongkan ke dalam under achiever; (3) 

tidak dapat mewujudkan tugas-tugas 

perkembangan, termasuk di dalamnya 

penyesuaian sosial sesuai dengan pola 

pada fase perkembangan tertentu pada 

kelompok usianya, kondisi seperti 

dikatakan siswa sebagai immature; (4) 

Tidak berhasil tingkat penguasaan materi 

yang diperlukan sebagai prasyarat bagi 

kelanjutan tingkat peserta didikan 

berikutnya, kondisi seperti ini disebut 

siswa slow learners (Burton, 1952: 135). 

Sementara itu Sukarno 

menyatakan bahwa terdapat empat 

kriteria kesulitan belajar, yaitu: (1) 

prestasi belajar di bawah rata-rata, (2) 

capaian hasil belajar di bawah target yang 

ditetapkan, (3) prestasi belajar di bawah 
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potensi yang sesungguhnya, dan (4) 

tingkah laku menyimpang (Sukarno, 

2006: 55). 

Kesulitan pada mata pelajaran 

mungkin berkaitan dengan keabstrakan 

konsep dari mata pelajaran itu. Suatu 

mata pelajaran yang bersifat hirarkis akan 

memerlukan pemahaman yang 

berkesinambungan. Apabila kesulitan di 

suatu konsep dasar yang menjadi 

prasyarat tidak segera di atasi maka akan 

menimbulkan kesulitan untuk memahami 

konsep berikutnya. Pembelajaran kimia 

bersifat berjenjang dan berurutan 

(hierarchial and sequential) sehingga 

konstruksi pengetahuan siswa yang 

dibangun dari pengetahuan dan 

pemahamannya, sangat ditekankan pada 

pembelajaran kimia di sekolah. 

Berdasarkan pendapat-pendapat 

ini, kesulitan belajar dapat diartikan 

sebagai kekurangmampuan siswa dalam 

menguasai materi pelajaran atau siswa 

belum dapat mencapai level pengetahuan 

yang seharusnya sudah dicapainya. 

Informasi tentang kesulitan belajar siswa 

dapat dikumpulkan melalui tes yang 

dirancang untuk keperluan diagnosis. 

 

B. Tes Diagnostik 

Diagnosis merupakan istilah yang 

diadopsi dari bidang medis. Menurut 

Thorndike dan Hagen (Abin Syamsudin, 

2002: 307), diagnosis dapat diartikan 

sebagai : (a) upaya atau proses 

menemukan kelemahan atau penyakit 

(weakness, disease) apa yang dialami 

seseorang dengan melalui pengujian dan 

studi yang seksama mengenai gejala-

gejalanya (symtoms); (b) studi yang 

seksama terhadap fakta tentang suatu hal 

untuk menemukan karakteristik atau 

kesalahan-kesalahan dan sebagainya 

yang esensial; (c) keputusan yang dicapai 

setelah dilakukan suatu studi yang 

saksama atas gejala-gejala atau fakta-

fakta tentang suatu hal. 

Definisi lain dari tes diagnostik 

dikemukakan oleh Oriondo dan Dallo-

Antonio yang menyatakan bahwa 

diagnosis merupakan identifikasi dan 

upaya mengetahui letak kelebihan dan 

kekurangan tertentu dalam kinerja. Tes 

diagnostik didefinisikan sebagai tes untuk 

mengetahui ketidakmampuan dalam 

kinerja, dan jika mungkin mengetahui 

penyebabnya (Oriondo & Dallo-Antonio, 

1998: 228). Tes diagnostik adalah tes 

untuk menemukan indikasi seberapa jauh 

perbedaan antara penampilan/ 

kemampuan awal dan kemampuan yang 

diharapkan, atau tes yang digunakan 

untuk mengidentifikasi masalah-masalah 

spesifik yang mungkin dialami oleh 

peserta didik (Weeden, et all, 2002: 20). 

Dari pendapat-pendapat di atas 

dapat dikatakan bahwa tes diagnostik 

adalah tes yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi kelemahan dan 

kekurangan peserta didik berkaitan 

dengan kemampuan awalnya. 

 

C. Testlet 

Pengukuran perilaku yang lebih 

kompleks, pada banyak tes pendidikan 

standar sering menggunakan sekelompok 

item-item pilihan ganda yang 

mengungkap informasi yang sama. 

Kelompok item ini disebut testlet (Wainer 

& Kiely, 1987). Testlet, dapat didefinisikan 
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sebagai tes kecil (Wainer & Kiely, 1987: 

185; Wainer & Lewis, 1990: 1). Ide 

dasarnya adalah memproses dari 

stimulus-stimulus oleh penempuh tes 

yang harus memenuhi beberapa item 

yang mengungkap informasi yang sama. 

Sebagai contoh pada  tes pemahaman 

membaca terdiri dari bacaan-bacaan dan 

kelompok item-item yang berhubungan 

seperti halnya dapat dilihat pada seksi 

pemahaman bacaan tes TOEFL (dengan 

stimulus bacaan) maupun pada seksi 

pemahaman mendengar. 

Sebuah butir soal inti pada testlet 

ini terdiri dari beberapa soal pendukung 

yang bersifat dependen. Soal pendukung 

no 1 menjadi dasar bagi soal-soal 

pendukung berikutnya sehingga jika soal 

pendukung no 1 dijawab salah oleh siswa, 

maka siswa tidak akan bisa menjawab 

benar soal-soal pendukung berikutnya. 

Hal tersebut akan berpengaruh terhadap 

skor yang diperoleh siswa, proses 

pemberian skor akan menggunakan 

metode Graded Respon Model (GRM) 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Pemberian Skor dengan Metode Graded Respon Model (GRM) 

No Aspek penilaian Skor 

1 Siswa tidak dapat menyelesaikan soal pendukung no 1 dengan benar 0 
2 Siswa dapat menyelesaikan soal pendukung no 1 dengan benar, tetapi tidak dapat 

menyelesaikan soal pendukung no 2 
1 

3 Siswa dapat menyelesaikan soal pendukung no 1 dan 2 dengan benar, tetapi  tidak 
dapat menyelesaikan soal pendukung no 3 

2 

4 Siswa dapat menyelesaikan keseluruhan soal pendukung dengan benar 3 

 

Dengan menggunakan prosedur 

penskoran tersebut akan dapat 

digunakan untuk mendiagnosis 

kelemahan dan kelebihan siswa. Selain 

itu akan dapat di deteksi letak kelemahan 

siswa. 

Salah satu contoh butir soal 

model testlet adalah sebagai berikut: 

Soal utama: 

Sebanyak 5,4 gram aluminium larut 

dalam asam klorida membentuk 

aluminium klorida dan gas hidrogen. Gas 

hydrogen yang terjadi diukur pada saat 11 

gram CO2 mempunyai volume 6 liter. 

Soal-soal pendukung: 

1. Reaksi setara antara aluminium dan 

asam klorida membentuk aluminium 

klorida dan gas hidrogen adalah… 

a. Al(s) + HCl (aq)  AlCl3(aq) + H2 

(g) 

b. 2Al(s) + 2HCl (aq)  2AlCl(aq) + 

H2 (g) 

c. Al(s) + 2HCl (aq)  AlCl2(aq) + 

H2 (g) 

d. 2Al(s) + 6HCl (aq)  2AlCl3(aq) 

+ 3H2 (g) 

2. Perbandingan mol senyawa-senyawa 

dalam reaksi tersebut adalah… 

a. 1 : 1 : 1 : 1 

b. 2 : 2 : 2 : 1 

c. 1 : 2 : 1 : 1 

d. 2 : 6 : 2 : 3 

3. Volume hidrogen yang terbentuk 

adalah… 

a. 4,8 liter 

b. 7,2 liter 

c. 12 liter 
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d. 24 liter 

 

D. Graded Response Model (GRM) 

Graded Response Model (GRM) 

merupakan salah satu model yang 

dikembangkan untuk menangani skoring 

pada butir-butir soal politomus (De Ayala, 

1993). Penggunaan GRM tepat ketika 

respons peserta ujian terhadap butir 

dapat digolongkan sebagai respons 

kategori yang berurutan dan tingkatan 

penyelesaiannya cenderung meningkat. 

Yaitu dengan menggunakan respon yang 

berurutan dan tingkat penyelesaian yang 

meningkat atau dengan kata lain, langkah 

kedua memerlukan prasyarat langkah 

kesatu, dan seterusnya sampai 

penyelesaian akhir. 

GRM adalah generalisasi dari 

model logistik dua parameter (2-PL) pada 

model teori respons butir dikotomus. 

Pada model ini fungsi respons kategori 

adalah probabilitas peserta ujian dalam 

memberikan respons pada kategori x butir 

ke i sebagai fungsi dari  , yang 

didefinisikan sebagai berikut: 
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)(* ixP merupakan nilai fungsi 

karakteristik operasi dan k adalah 

banyaknya kategori. Pada GRM, setiap 

butir ke i digambarkan oleh sebuah 

parameter diskriminasi butir ( i ) dan 

sejumlah j = 1… im  parameter tingkat 

kesukaran  ( ij  ). Samejima 

mengasumsikan bahwa respons peserta 

ujian pada butir ke i diklasifikasikan ke 

dalam mi + 1= iK  urutan kategori. Oleh 

karena itu peserta ujian yang memperoleh 

skor kategori tinggi menunjukan 

kemampuan yang lebih tinggi dari peserta 

ujian yang memperoleh skor kategori 

rendah. 

Skor kategori untuk butir i berupa 

bilangan bulat x, dimana x=0, 1, 2, …  , m. 

Sebagai contoh, butir dengan jumlah 

kategori respons butir K = 4, peserta tes 

memperoleh skor x = 0, 1, 2, 3. Dengan 

empat pilihan jawaban, terdapat im = 3 

parameter tingkat kesukaran (threshold) (j 

= 1, 2, 3) antara pilihan respons. Salah 

satu tujuan menggunakan GRM adalah 

menentukan lokasi dari tingkat kesukaran 

(treshold) pada garis kontinum 

(Embretson & Reise, 2000). 

 

E. PROFIL INDIVIDU PESERTA DIDIK 

Sebuah instrumen tes diagnostik 

berperan dalam mendeteksi kelemahan 

belajar peserta didik. Tes jenis ini tidak 

sekedar menghasilkan prestasi belajar 

peserta didik, tapi secara khusus 

dirancang agar dapat memetakan 

kelebihan dan kelemahan peserta didik. 

Instrumen tes diagnostik tidak 

hanya sekedar melihat respon jawaban 

peserta didik sebagai benar atau salah 

dan kemudian mengakumulasikan skor-

skor benar menjadi nilai akhir atau 

prestasi. Sebuah tes diagnostik harus 

mampu menunjukkan letak kelebihan dan 

kelemahan peserta didik. Dengan 

mengetahui letak kelemahan dan 

kelebihan peserta didik pada materi 

pelajaran maka seorang guru akan dapat 
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dengan tepat memberikan tindakan 

perbaikan pada peserta didik yang 

mengalami kelemahan. 

Untuk dapat menunjukkan letak 

kelemahan dan kelebihan peserta didik, 

maka instrumen diagnostik perlu 

dilengkapi dengan profil individu peserta 

didik. Profil ini akan dapat membantu guru 

lebih mudah melihat kemampuan peserta 

didik 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui 

kemudahan dan kemanfaatan profil individu 

dalam mendeteksi kelemahan dan kelebihan 

peserta didik. Profil individu yang dihasilkan 

pada pengembangan instrumen diagnostik 

jenis Testlet mendapatkan penilaian dari para 

guru dan peserta didik. Penilaian oleh guru 

pada aspek kemudahan dan kemanfaatan 

dalam melakukan deteksi kemampuan 

peserta didik. Penilaian oleh peserta didik 

pada aspek kemanfaatan profil individu untuk 

mengetahui kemampuannya sendiri. 

Subyek pada penelitian ini adalah para 

guru kimia dan peserta didik di sekolah 

kategori tinggi, sedang dan rendah. 

Pengambilan data dari para guru dengan 

menggunakan lembar penilaian dan dari 

peserta didik dengan menggunakan angket. 

Analisis data menggunakan deskriptif 

kuantitatif dengan bantuan statistik deskriptif 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Profil Individu Peserta Didik 

Pada penelitian ini, profil individu peserta 

didik diperoleh melalui program analisis yang 

digunakan untuk melengkapi tes jenis testlet. 

Tes jenis testlet sendiri dirancang bukan 

sekedar untuk mengukut prestasi peserta 

didik tetapi lebih pada upaya untuk 

mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik. Format program analisis yang 

dikembangkan dengan program Excel adalah 

sebagai berikut. 

Gambar 1. Format program analisis dalam Excel 
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Dengan melalukan entry data respon 

jawaban peserta didik pada sheet 1, maka 

guru akan dapat melihat skor total pada sheet 

yang sama, dan mulai sheet 2 dan seterusnya 

guru akan dapat memperoleh informasi 

berupa laporan profil individu peserta didik, 

yang berisi kemampuan yang sudah dikuasai 

dan yang belum dikuasai. Contoh laporan 

individu peserta didik adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Contoh laporan individu peserta didik 

Nama Siswa: Sinta 

No. 

Soal 

Skor 

butir 

Kemampuan 

Yang Dikuasai 

Kemampuan 

Yang Belum 

Dikuasai 

1 1 Mengenal 

gambaran model 

atom Dalton; 

mendefinisikan 

teori atom 

Dalton; dan 

mengidentifikasi 

kelemahan teori 

atom Dalton 

Sudah tuntas 

2 2 

3 3 

4 1 Mendefinisikan 

teori atom 

menurut 

JJ.Thomson. 

Mengenal 

gambaran 

model atom JJ. 

Thomson; 

mengidentifikasi 

kelemahan teori 

atom JJ. 

Thomson. 

5 0 

6 0 

 

Berdasarkan profil individu ini, guru 

dapat segera mengetahui indikator yang 

sudah dikuasai dan belum dikuasai oleh 

peserta didik. Peserta didik pun akan bisa 

segera mengetahui kemampuan yang 

dimilikinya. Butir soal nomor 1, 2 dan 3 

merupakan soal pendamping sehingga dalam 

program analisis dibuat menjadi satu blok 

tersendiri. Contoh tersebut menunjukkan 

bahwa peserta didik dapat menjawab benar 

semua soal pendamping sehingga 

memperoleh skor maksimal 3 dan seluruh 

indicator telah dikuasai. Sedangkan pada blok 

kedua yang berisi butir soal nomor 4, 5, dan 6 

peserta didik hanya dapat menjawab benar 

butir soal nomor 4 sehingga skor hanya 1 dan 

terdapat dua indicator yang belum dikuasai. 

 

2. Penilaian Guru tentang Profil Individu 

Peserta Didik 

Penilaian guru terhadap profil individu 

peserta didik yang dihasilkan sebagai 

pelengkap instrumen tes Testlet dilakukan 

atas beberapa hal, yaitu 

a. Kejelasan prosedur entry data untuk 

program analisis data pada instrumen 

pendeteksi kesulitan belajar peserta didik 

dengan model testlet mendapat penilaian 

4,8 dari nilai maksimal 5 atau kategori 

sangat baik. Untuk entry data guru cukup 

memasukkan respon jawaban peserta 

didik, sehingga cukup mudah bagi guru. 

b. Kemudahan program analisis data pada 

instrumen pendeteksi kesulitan belajar 

peserta didik dengan model testlet ini 

pada proses penskoran dan penilaian 

memperoleh penilaian 4,6 dari nilai 

maksimal 5. Proses penskoran dan 

penilaian pada instrumen testlet ini 

menggunakan model Graded Response 

Model yang bermakna politomus. Hal ini 

menarik karena meskipun bentuk soal 

adalah pilihan ganda akan tetapi 

pemberian skor akhir memperhatikan 

proses. Perolehan skor sempurna 

apabila peserta didik dapat menjawab 

dengan benar seluruh butir soal 

pendukung pada sebuah butir soal 

utama. 

c. Kemudahan penggunaan program 

analisis data pada instrumen pendeteksi 

kesulitan belajar peserta didik dengan 

model testlet mendapatkan penilaian 4,6 
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dari nilai maksimal 5. Penggunaan 

program analisis yang berbasis Excel ini 

member kemudahan guru dalam 

mendeteksi kesulitan belajar, karena 

akan memunculkan profil peserta didik 

berupa indikator-indikator yang telah 

dikuasai dan yang belum dikuasai. 

d. Kegunaan program analisis data pada 

instrumen pendeteksi kesulitan belajar 

peserta didik dengan model testlet ini 

untuk mengetahui profil belajar kimia 

peserta didik secara individu 

memperoleh penilaian 4,4 dari nilai 

maksimal 5. Program analisis data yang 

berfungsi sebagai profil individu peserta 

didik membantu guru untuk mengetahui 

kelemahan dan kelebihan peserta didik 

berdasarkan profil individu yang 

dihasilkan. 

e. Penggunaan program analisis data pada 

instrumen pendeteksi kesulitan belajar 

peserta didik dengan model testlet ini 

dapat efisien waktu mendapatkan 

penilaian 4,4 dari nilai maksimal 5. Dilihat 

dari waktu yang dipergunakan guru untuk 

menganalisis hasil pekerjaan peserta 

didik dalam melihat kelemahan dan 

kelebihan peserta didik maka program 

analisis data ini dinilai sangat membantu, 

karena guru tidak perlu melakukannya 

secara manual. Hanya dengan 

mengisikan respon jawaban peserta 

didik, guru sudah dapat memperoleh 

informasi tentang kemampuan peserta 

didik. 

 

3. Diagnosis Kesulitan belajar Peserta 

Didik berdasarkan Profil Individu 

Peserta Didik 

Dengan menggunakan profil individu 

peserta didik yang dihasilkan oleh program 

analisis tes jenis testlet ini, guru secara 

langsung akan dapat melihat kemampuan 

peserta didik. Melalui profil individu ini akan 

dapat dilihat uraian indikator yang sudah 

dikuasai oleh peserta didik dan indikator yang 

belum dikuasai. Skor yang diperoleh pada tes 

jenis testlet ini di desain dengan 

menggunakan model Graded Response 

Model (GRM) yang menerapkan sistem 

grading. Sebagai contoh yaitu pada sebuah 

soal utama terdiri dari 3 butir soal pendamping 

yang telah disusun secara hirarkis,  jika 

peserta didik menjawab benar pada butir soal 

nomor 1, 2, dan 3 maka akan mendapatkan 

skor maksimal dan artinya pada indikator 

tersebut mencapai ketuntasan. Namun jika 

pada nomor 1 menjawab salah, maka secara 

langsung skor adalah 0 meskipun nomor 2 

dan 3 menjawab benar. Hal ini didasari bahwa 

butir soal nomor 1, 2, dan 3 telah dibuat 

secara hirarkis, sehingga jika soal nomor 1 

salah seharusnya peserta didik tidak dapat 

menjawab benar untuk nomor 2 dan 3. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Penutup 

Tes jenis testlet yang telah 

dikembangkan yang dilengkapi dengan 

program analisis untuk mendapatkan profil 

individu peserta didik merupakan bentuk 

alternative asesmen yang dapat digunakan 

guru. Selain untuk memperoleh informasi 

tentang prestasi peserta didik berupa skor, 

juga dihasilkan profil individu peserta didik 

yang dapat dipergunakan guru untuk 

mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. 
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B. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dapat 

disimpulkan: 

a) Profil individu peserta didik yang 

dihasilkan dapat digunakan sebagai 

pelengkap tes jenis Testlet, 

b) Profil individu peserta didik dapat 

digunakan untuk mendeteksi 

kesulitan belajar kimia bagi peserta 

didik 

C. Saran 

a) Diperlukan pengembangan instrumen 

yang dapat menjadi alternatif bagi 

guru untuk dapat melakukan peran 

ganda asesmen, yaitu selain sebagai 

pengukur prestasi juga dapat 

dipergunakan untuk mendiagnosis 

kelemahan dan kelebihan peserta 

didik. 

b) Diperlukan produk berupa profil 

individu dan profil kelas secara 

bersamaan agar yang dapat 

membantu guru membuat 

perencanaan untuk perbaikan proses 

pembelajaran. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini ialah: (1) Mengetahui perbedaan minat pada mata kuliah Geografi 
Pariwisata ditinjau dari asal daerah tempat tinggal pada Mahasiswa Progdi Pendidikan Geografi 
JPIPS FKIP UNS Angkatan Tahun 2012. (2) Mengetahui perbedaan minat pada mata kuliah 
Geografi Pariwisata dilihat dari jenis pekerjaan oran tua pada mahasiswa Progdi Pendidikan 
Geografi P.IPS FKIP UNS  Angkatan Tahun 2012 (3) Mengetahui perbedaan minat pada mata kuliah 
Geografi Pariwisata dilihat dari jenis kelamin pada mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi JPIPS 
FKIP UNS Angkatan Tahun 2012. (4) Mengetahui sikap mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi 
JPIPS FKIP UNS Angkatan Tahun 2012 setelah mengetahui bahwa NKRI ternyata memiliki 
kekayaan pariwisata yang beraneka macam jenisnya. Obyek penelitian ialah mahasiwa pendidikan 
Geografi FKIP UNS (Angkt. 2012). Adapun subyek penelitian ini adalah daerah wisata Solo & 
sekitarnya. Penelitian ini menggunakan penelitian survey. Metode yang digunakan adalah deskriptif 
komparatif. Menilai potensi daerah wisata dengan SWOT. Hasil peneli-tian ini menunjukkan bahwa 
(1) Asal daerah tempat tinggal mahasiswa, ditandai dengan nilai thitung = 2.58971> ttabel = 2,02. Mata 
kuliah Geografi Pariwisata lebih oleh mahasiswa yang berasal dari kota sebab berdasarkan 

perolehan mean kelompok, mahasiwa dari kota (𝑋𝑎) = 94,36361 lebih besar dibandingkan dengan 

yang dari desa (𝑋𝑏) = 84,48665 (2) Jenis pekerjaan orang tua mahasiswa, di tandai dengan nilai t 
hitung= 4,59564 > t table = 2,02. mata kuliah Geografi pariwisata lebih diminati oleh kelompok 
mahasiswa yang memiliki orang tua guru, sebab berdasarkan perolehan mean kelompok, 

mahasiswa yang memiliki orang tua guru (𝑋𝑎) = 97,4615 lebih besar dibandingkan dengan yang 

bukan guru (𝑋𝑏) = 82,7714 (3) Jenis kelamin mahasiswa, ditunjukkan dengan nilai thitung = 4,413406 
> ttabel = 2,02. Kenyataannya bahwa Geografi Pariwisata lebih diminati oleh kelompok mahasiswa 

perempuan, sebab berdasarkan perolehan mean kelompok, mahasiswa perempuan (𝑋𝑎) = 94,94444 

lebih besar dibandingkan dengan yang laki-laki (𝑋𝑏) = 81,83333 (4) Sikap Mahasiswa makin 
mencintai dan merasa dari bagian dari wilyah NKRI yang kaya akan potensi wisata. Mereka bahkan 
berjanji akan menjaganya dari hal-hal yang bersifat merusak, melestarikan dan lain sebagainya yang 
menunjukkan makin mencintai NKRI. 
Kata Kunci: Geografi Pariwisata, Minat Mahasisiwa 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Perkembangan matakuliag Geografi 

Pariwisata sebagai salah satu mata kuliah 

pilihan di Progdi Pendidikan Geografi JPIPS 

FKIP UNS dengan bobot 2 SKS terjadi setelah 

memasuki tahun 2010. Geografi Pariwisata 

sebetulnya merupakan matakuliah yang 

menarik untuk dipelajari, hal ini karena 

terdapat kata “wisata” yang berkonotasi 

ataupun berhubungan dengan tempat-tempat 

yang indah, menarik untuk dikunjungi. “Indah” 

serta “menarik” secara fisik alamiah apalagi 

ditunjang dengan pengelolaan yang baik, 

akan menjadikan obyek wisata tersebut 

menjadi kawasann / tempat yang 

menyenangkan. Sehingga bisa dikatakan 

bahwa mempelajari Geografi Pariwisata ialah 

mempelajari dan membahas hal-hal yang 

menarik/ menyenangkan. 

Indonesia adalah suatu negara memiliki 

kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang 

mailto:innaprihartini.558@gmail.com
mailto:Danang.endarto@yahoo.com
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cukup melimpah serta memiliki potensi yang 

cukup tinggi bila dikembangkan secara baik. 

SDA semisal hutan tropis dengan segala 

isinya (keaneka ragaman hayatinya), lautan 

dan samudera di kawasan Indonesia memiliki 

potensi serta keindahan yang sangat tinggi 

serta sangat prospek untuk dikembangkan 

sebagai wisata bahari. Pemanfaatan SDA 

yang ada itu harus dirancang dan diupayakan 

secara efektif dan efisien supaya mampu 

memberikan kontribusi yang besar bagi 

kemakmuran Negara Indonesia. Dan salah 

satu upaya pemanfaatan potensi itu 

diantaranya adalah diarahkannya untuk 

pengembangan sektor pariwisata. 

Sebagai salah satu Negara berkembang 

yang sangat pesat pertumbuhan ekonominya 

adalah Indonesia, dimana dewsa ini 

Indonesia sedang giat-giatnya 

mengembangkan sektor pariwisatanya. 

Disamping alasan yang mendasar bahwa 

segala sumber daya harus dapat digunakan 

dan dialokasikan seefisien mungkin, 

pariwisata pada saat ini telah terbukti dapat 

memberikan kontribusi yang besar bagi 

pembangunan. Dengan pengembangan 

sektor pariwisata dapat memperluas 

lapangan usaha, dalam artian dapat 

mengurangi jumlah pengangguran yang ada, 

memperbesar devisa, mendorong 

pembangunan masing-masing daerah serta 

meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. 

Di era maju sekarang ini, Pariwisata 

cukup menarik untuk dijadikan suatu bahan 

kajian penelitian Geografi, hal ini dikarenakan 

bahwa didalam Pariwisata terdapat hubungan 

antara ruang, lingkungan dan waktu. Dan 

berbagai aneka bentuk pola kehidupan dan 

penghidupan manusianya sangat tergantung 

pada lingkungan. 

Indonesia dewasa ini sudah dapat 

menarik berbagai keuntungan dari sektor 

pariwisata. Oleh karena itu Indonesia 

sekarang ini semakin menggalakkan upaya-

upaya promosi serta upaya-upaya 

pengembangan Industri Pariwisatanya. Jenis 

Pariwisata yand sedang dikembangkan di 

Indonesia adalah jenis Wisata Alam. Hal ini 

dimaklumi karena Indonesia sendiri 

mempunyai potensi keindahan dan 

keragaman alam, antara lain:   berbagai 

keanekaragaman frora & fauna, berbagai 

jenis hutan wisata dan hutan alam, berbagai 

keindahan panorama alam pegunungan, 

sungai, pantai, air terjun dan belum lagi 

berbagai wisata budaya yang ada. Dalam 

Upaya Pengembangan obyek-obyek wisata 

ala mini, maka akan dapat menghasilkan 

berbagai keuntungan berupa materi yang 

didapatkan dari hasil berkegiatan wisata, 

ataupun manfaat lainnya yang berupa 

pengembangan IPTEK dan peningkatan 

kesadaran masyarakat terhadap konservasi 

dan pelestarian SDA serta Lingkungan hidup. 

Jelas disini bahwa geografi pariwisata 

merupakan ilmu yang cukup menarik. 

Logikanya mahasiswa akan tertarik untuk 

mempelajarinya, karena disini juga 

terkandung unsur wisata yang tidak 

menegangkan. Disamping itu mengetahui dan 

mempelajari geo pariwisata, Nampak dan 

terbukti bahwa Indonesia adalah Negara yang 

kaya akan keindahan alamnya. Setiap insan 

Indonesia akan senang dan bangga pada 

NKRI yang kaya ini. 
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2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

a) Bagaimanakah perbedaan minat 

pada mata kuliah Geografi Pariwisata 

ditinjau dari asal daerah tempat 

tinggal pada Mahasiswa Progdi 

Pendidikan Geografi JPIPS FKIP 

UNS Angkatan Tahun 2012? 

b) Bagaimanakah perbedaan minat 

pada mata kuliah Geografi Pariwisata 

dilihat dari jenis pekerjaan orang tua 

pada mahasiswa Progdi Pendidikan 

Geografi P.IPS FKIP UNS Angkatan 

Tahun 2012? 

c) Bagaimanakah perbedaan minat 

pada mata kuliah Geografi Pariwisata 

dilihat dari jenis kelamin pada 

mahasiswa Prodi Pendidikan 

Geografi JPIPS FKIP UNS Angkatan 

Tahun 2012? 

d) Bagaimanakah sikap mahasiswa 

Prodi Pendidikan Geografi JPIPS 

FKIP UNS Angkatan Tahun 2012 

setelah mengetahui bahwa NKRI 

ternyata memiliki kekayaan 

pariwisata yang beraneka macam 

jenisnya? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Mendasarkan rumusan masalah diatas, 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

a) Mengetahui perbedaan minat pada 

mata kuliah Geografi Pariwisata 

ditinjau dari asal daerah tempat 

tinggal pada Mahasiswa Progdi 

Pendidikan Geografi JPIPS FKIP 

UNS Angkatan Tahun 2012. 

b) Mengetahui perbedaan minat pada 

mata kuliah Geografi Pariwisata 

dilihat dari jenis pekerjaan orang tua 

pada mahasiswa Progdi Pendidikan 

Geografi P.IPS FKIP UNS  Angkatan 

Tahun 2012 

c) Mengetahui perbedaan minat pada 

mata kuliah Geografi Pariwisata 

dilihat dari jenis kelamin pada 

mahasiswa Prodi Pendidikan 

Geografi JPIPS FKIP UNS Angkatan 

Tahun 2012. 

d) Mengetahui sikap mahasiswa Prodi 

Pendidikan Geografi JPIPS FKIP 

UNS Angkatan Tahun 2012 setelah 

mengetahui bahwa NKRI ternyata 

memiliki kekayaan pariwisata yang 

beraneka macam jenisnya. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Progdi 

Pendidikan Geografi JPIPS FKIP UNS. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

diskriptif komparatif karena penelitian ingin 

mengetahui gambaran secara sistematis, 

faktual serta akurat tentang peminatan pada 

diri mahasiswa Progdi Pendidikan Geografi 

JPIPS FKIP UNS Angkatan tahun 2012. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari 

seluruh Mahasiswa Progdi Pendidikan 

Geografi JPIPS FKIP UNS Tahun 2012 (48 

mahasiswa). 

4. Sampel penelitian 

Sampel penelitian terdiri dari seluruh 

anggota populasi, yaitu sebanyak 48 

mahasiswa. Penentuan sampel ini didasarkan 

pendapat Arikunto (2002: 109) yang 
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menyatakan bahwa “Apabila populasi yang 

diteliti jumlahnya relatif kecil, maka seluruh 

populasi yang ada diambil sebagai sampel”. 

Lebih lanjut dijelaskan, “Apabila subyeknya 

kurang dari 100, lebih balk diambil semua 

sehingga merupakan penelitian populasi” 

(Arikunto, 2002: 112). 

5. Data 

Data yang dibutuhkan meliputi data 

minat dan identitas responden jenis kelamin, 

jenis pekerjaan orang tua, asal daerah tempat 

tinggal). Penggunaan metode deskriptif dalam 

penelitian disebabkan keberadaan data yang 

dapat: 

a) diperoleh pada saat itu juga. 

b) diperoleh secara langsung. 

c) dianalisa dan disimpulkan. 

d) digunakan untuk memecahkan 

masalah yang ada 

e) diinterprestasikan. 

6. Metode Pengumpulan Data 

a) Metode Dokumentasi 

Daftar Nama Mahasiswa Progdi 

Pendidikan Geografi JPIPS FKIP 

UNS Tahun 2012Tahun 2012 selaku 

responden diperoleh melalui metode 

dokumentasi. Pemilihan metode 

mengacu pada pendapat Arikunto 

(2002: 135), yang menjelaskan 

bahwa “Metode dokumentasi adalah 

metode yang digunakan untuk 

mencari data menganai hat-hal 

maupun variabel, yang berupa 

catatan, transkip, buku, majalah, 

surat kabar, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.” 

b) Metode Angket 

Angket atau kuesioner ialah suatu 

metode penyelidikan tentang suatu 

masalah yang umumnya banyak 

menyangkut kepentingan umum 

(orang banyak) yang dilaksanakan 

dengan cara mengadakan suatu 

daftar pertanyaaan yang berupa 

formulir-formulir, diajukan secara 

tertulis kepada sejumlah subjek untuk 

mendapatkan jawaban atau 

tanggapan seperlunya. 

Informasi tentang pribadi 

responden yang meliputi nama, 

alamat atau usul asal daerah tempat 

tinggal, jenis pekerjaan orang tua, 

serta minat mahasiswi terhadap 

profesi guru 

Nama, jenis kelamin, jenis 

pekerjaan orang tua, asal derah 

tempat tinggal diidapat dari identitas 

responden yang diisi oleh 

mahasiswa. Besarnya minat 

diperoleh melalui bagian angket yang 

berupa komunikasi tertulis berbentuk 

pernyataan-pernyataan yang telah 

disertai pilihan jawaban. Responden 

kemudian diminta memberikan 

jawaban pada tempat yang tersedia. 

Untuk mengetahui tinggi 

rendahnya atau tingkatan minat 

seseorang dapat diketahui dengan 

berbagai cara yaitu dengan 

menggunakan angket yang berujud 

skala sikap model likert ataupun 

melalui observasi terhadap kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam 

sehari-harinya atau dapat juga 

dilakukan dengan menggunakan alat 

yang disebut inventory. 

Penelitian ini menggunakan jenis 

angket langsung tertutup berskala 

likert. Langsung karena responden 

menjawab tentang dirinya. Tertutup 
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karena jawaban sudah disediakan. 

Berskala likert karena pilihan jawaban 

berbentuk tingkatan. Pemilihan jenis 

dibedakan menjadi 3, yaitu: 

a. Dipandang dengan cara 

menjawabnya, maka ada: 

1) Kuesioner terbuka, yang 

memberi kesempatan 

kepada responden untuk 

menjawab dengan 

kalimatnya sendiri. 

2) Kuesioner tertutup, yang 

sudah 

disediakanjawabannya 

sehingga responden tinggal 

memilih. 

b. Dipandang dari jawaban yang 

diberikan ada: 

1) Kusionner langsung, yaitu 

responden menjawab 

tentang dirinya. 

2) Kuesioner tidak langsung, 

yaitu jika responden 

menjawab tentang; orang 

lain. 

c. Dipandang dari bentuknya maka 

ada : 

1) Kuesioner pilihan ganda 

2) Kuesioner lisan 

3) Check List 

4) Rating Scale 

Empat tingkat skala jawaban 

digunakan dalam angket penelitian 

ini, “Belum Memutuskan” ditiadakan, 

sebab ketegasan dari responden 

sangat penting, sesuai dengan 

pendapat Hadi ( 1999 : 20), yang 

menyatakan: 

“Modifikasi skala Likert 

menghapuskan kategori jawaban 

yang di tengah berdasarkan tiga 

alasan. Pertama, kategori Undecided 

itu memiliki arti ganda dapat diartikan 

belum bisa memutuskan atau 

memberikan jawaban (menurut 

konsep aslinya, bisa diartikan netral, 

setuju, tidak setujupun tidak atau 

ragu-ragu. Kedua, keberadaan 

jawaban yang di tengah itu 

menghasilkan kecenderungan 

menjawab ke tengah, terutama bagi 

mereka yang ragu-ragu atas 

kecenderungan jawabannya. Ke arah 

setuju atau ke arah tidak setuju. 

Ketiga, masuk kategori jawaban SS-

S-TS-STS ialah terutama untuk 

melihat kecenderungan pendapat 

respoden ke arah setuju atau ke arah 

tidak setuju. Jika disediakan jawaban 

itu, akan banyak menghilangkan data 

penelitian”. Penentuan skor atau nilai 

jawaban angket dengan skala empat 

digunakan patokan sebagai berikut: 

a. Setiap pertanyaan atau 

pernyataan terdapat empat 

pilihan jawaban. 

b. Dalam menjawab pertanyaan 

atau pernyataan, responden 

memilih satu dari empat alternatif 

jawaban yang sesuai dengan 

sesungguhnya, dengan cara 

memberikan tanda chek (V) 

pada kolom jawaban yang dipilih. 

c. Skor statement positifdiberi nilai 

sebagai berikut: 

1) Jawaban SS  (Sangat 

Setuju) Nilai 4 

2) Jawaban S (Setuju) Nilai 3 , 

3) Jawaban TS (Tidak Setuju) 

Nilai 2 
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4) Jawaban STS (Sangat 

Tidak Setuju   Nilai 1 

d. Skor statement negatif diberi 

nilai sebagai berikut : 

1) Jawaban SS (Sangat 

Setuju) Nilai 1 

2) Jawaban S (Setuju) Nilai 2 

3) Jawaban TS (Tidak Setuju) 

Nilai 3 

4) Jawaban STS (Sangat 

Tidak Setuju) Nilai 4 

Penggunaan angket dalam 

penelitian ini memberi keunturrgan, 

dengan angket maka: 

a. Kehadiran peneliti tidak 

diperlukan. 

b. Pembagian secara serentak 

kepada banyak responden dapat 

dilakukan. 

c. Semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang sama. 

Langkah-langkah penyusunan 

angket yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menetapkan tujuan angket 

Tujuan Penyusunan angket pada 

penelitian ini ialah untuk 

mendapatkan data mengenai 

besarnya minat mahasiswa yang 

meliputi tingkatan kasadaran, 

perhatian, kemauan serta rasa 

senang responden terhadap 

protesi guru. 

b. Menyusun matrik spesifikasi 

data 

Berisikan tentang konsep minat 

menjadi guru. Kegunaan matrik 

spesitikasi data ini adalah untuk 

memperjelas permasalahan 

yang dituangkan dalam angket. 

c. Menyusun pernyataan tertulis 

dengan empat variabel yang ada 

(kesadaran, perhatian, kemauan 

dan rasa senang. 

d. Menyusun urutan-urutan 

pertanyaan. 

e. Membuat format angket 

sekaligus dengan petunjuk 

pengisian angket tentang 

karakter yang menunjukkan 

kecintaan mahasiswa pada 

NKRI untuk mengetahui dunia 

Geo Pariwisata. 

f. Mengadakan uji coba (try out) 

angket. 

Instrumen atau alat pengumpul 

data harus balk, dengan tujuan 

agar variabel-variabel yang 

diteliti dapat benar-benar 

menggambarkan data yang 

diperoleh, maka uji coba (try out) 

terhadap angket dilakukan dan 

bertujuan untuk: 

1) Menghindari pertanyaan-

pertanyaan yang 

kurangjelas. 

2) Menghindari penggunaan-

penggunaan kata-kata yang 

terlalu asing. 

3) Memperbaiki pertanyaan-

pertanyaan yang 

menimbulkan javvaban 

jawaban dangkal. 

4) Menambahkan item yang 

perlu atau meniadakan item 

yang tidak relavan dengan 

research. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penetitian ini mengacu pada tujuan 
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penelitian, yakni peneliti ingin mengetahui 

adanya perbedaan minat men jadi guru pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Geografi P.IPS FKIP Universitas Sebelas 

Maret Angkatau Tahun 2012 jika dilihat dari: 

a) Asal daerah tempat tinggal 

mahasiswa, antara kelompok 

mahasiswa yang berasal dari kota 

dan desa. Analisis statistik t, 

digunakan dengan memhandingkan 2 

buah mean kelompok yang telah 

ditentukan. Berikut rumus yang 

digunakan: 

t = 
𝑋𝑎− 𝑋ℎ

𝑠√
1

𝑛𝑎
+ 

1

𝑛𝑏

 

(Sudjana, 1996: 239) 

Keterangan: 

t  = Nilai t yang dicari 

𝑋𝑎 = Mean (rata-rata nilai) dari 

𝑋𝑎 

𝑋ℎ = Mean (rata-rata nilai) dari 

𝑋ℎ 

s    = Standar deviasi beda mean 

Na  = Jumlah sampei untuk 

kelompok a 

Nb = Jumlah sampei untuk 

kelompok b 

b) Jenis pekerjaan orang tua 

mahasiswa, antara kelompok 

mahasiswa yang memiliki orang tua 

berprofesi guru dengan bukan guru. 

c) Jenis kelamin mahasiswa, antara 

kelompok mahasiswa (laki-laki 

dengan perempuan. 

8. Validitas Data 

Validitas dan releabilitas angket diukur 

setelah angket selesai diujicobakan, 

pengujian atau pengukuran yang dilakukan: 

a) Uji Validitas 

Tingkat validitas item dapat diketahui 

dengan menggunakan rumus Product 

Moment dari Pearson: 

𝑟𝑛

=
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2} {𝑁 ∑ 𝑌2 − (𝑌)2}
 

Keterangan : 

r  =  Koefisien korelasi antara 

variable X dan variabel Y 

X  =  skor butir angket 

Y  =  skor total angket 

N  =  Jumlah Subyek uji coba 

Kriteria yang diajukan berupa: Bila r 

hitung ≥ r tabel berarti valid. 

b) Uji Releabilitas 

Releabilitas atau keajegan suatu tes 

dicari dengan menggunakan rumus 

Alpha sebagai berikut: 

Keterangan: 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝜎𝑏2

𝜎𝑡2
] 

Keterangan: 

r11         = Releabilitas instrumen 

k         = Banyaknya butir 

pertanyaan atau banyaknya soal 

afZ       = Varians total 

𝜎  = Jumlah varians butir 

Uji releabilitas yang telah dilakukan, 

diperoleh r11 = 0,8335 kemudian 

dikonsultasikan dengan r table 

dengan == 48 diperoleh hasil r table" 

0,284. Karena r hitung
 > r table, maka 

releabilitas angket diterima, dengan 

demikian angket sudah bersifat 

reliabel atau kontinyu. 

Langkah-langkah perhitungan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun data yang telah 

terkumpul. Data dikelompokkan 

sesuai dengan tujuan penelitian, 
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1) Berdasarkan jenis kelamin, 

responden terdiri dari 

kelompcsk mahasiswa laki-

laki dan petempuan 

2) Berdasarkan jenis pekerjaan 

orang tua, responden terdiri 

dari kelompok mahasiswa 

yang orang tuanya guru dan 

bukan guru 

3) Berdasarkan jenis kelamin, 

reslotrden tc:rdiri dar'i 

kelompak mahasiswa berasal 

dari kota dan desa. 

b. Membuat tabel kerja atau tabel 

persiapan untuk mencari besar 

𝑛𝑎,𝑛𝑏, ∑ 𝑋𝑎 , ∑ 𝑋𝑏 , ∑ 𝑋𝑎
2 , ∑ 𝑋𝑏

2 

c. Menghitung rata-rata dari niai Xa 

dan Xb 

d. Mencari Standart Deviasi dari 

masing-masing kelompok 

𝑠𝑎 = √
𝑛 ∑ 𝑋𝑎

2
−

(∑ 𝑋𝑎)2

𝑛𝑥𝑎(𝑛𝑥𝑒−1)
  dan 𝑠𝑏 = √

𝑛 ∑ 𝑋𝑏
2

−
(∑ 𝑋𝑏)2

𝑛𝑥𝑎(𝑛𝑥𝑒−1)
 

e. Mencari Standart Deviasi b 

bungan dengan rumus 

𝑆 =
 (𝑛𝑎 − 1)𝑆𝑎  

2  (𝑛𝑏 − 1)𝑆𝑏  
2  

𝑛𝑎 − 𝑛𝑏 − 2
 

f. Menghitung nilai t dengan rumus : 

t = 
𝑋𝑎− 𝑋𝑏

𝑠√
1

𝑛𝑎
+

1

𝑛𝑏
     

 

Kriteria pengujian adalah terima 

Ho jika −𝑡
1−

1

2

𝛼 < 𝑡 < 𝑡
1−

1

2

𝛼 , , 

adapun  didapat dari daftar 

distribusi t dengan dk = ( na + nb, - 

2) dan peluang (l -
1

2
 𝛼), untuk 

harga t lainnya Ho ditolak. Adapun 

membentuk karakter cinta tanah 

air adalah dengan pertanyaan-

pertanyaan  yang menyatakan 

pada tanggapan para mahasiswa 

akan adanya kekayaan yang 

melimpah tentang dunia 

pariwisata seperti berbagai suku 

yang mengidentifikasikan 

menjaga/merawat, melestarikan, 

mengem-bangkan dan 

sebagainya sehingga petunjuk 

menunjukkan rasa cinta tanah air 

yang makin bertambah 

besardalam berbagai jenis 

pariwisata. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Minat Pada Mata Kuliah Geografi 

Pariwisata Jika  Dilihat dari Asal 

Daerah Tinggal Mahasiswa Progdi P. 

Geografi JPIPS FKIP UNS Angkatan 

2010 

Mahasiswa Progdi Pendidikan Geografi 

angkatan 2012 FKIP UNS selaku responden 

bila ditinjau dari asal daerah tempat 

tinggalnya dikelompokkan menjadi 2, 

kelompok pertama (Xa) yaitu para mahasiswa 

yang berasal dari kawasan perkotaan dan 

kelompok kedua (Xb) para mahasiswa yang 

berasal dari kawasan perdesaan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

angket yang disebar, maka berhasil  diketahui 

bahwa kelompok pertama (na) terdiri dari 11 

mahasiswa atau 23% dari jumlah responden, 

sedangkan kelompok kedua (nb) terdiri dari 37 

atau 77%. 

Untuk mendapatkan Data minat, didapat 

dari angket berskala liekert, diperoleh nilai 

skor total angket kelompok pertama (Xa) 

sebesar 1038 dan yang kedua (Xb) sebesar 

3126. total jumlah skor tiap responden yang 

dikuadratkan pada kelompok pertama (∑ 𝑋𝑎
2) 
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sebesar 98302, sedangkan yang kedua (∑ 𝑋𝑏
2)  

sebesar 269426. 

Nilai rata-rata diperoleh, meana 

kelompok (𝑋𝑎) sebesar 94.36364 sedangkan 

yang kedua (𝑋ℎ) sebesar 84.48649. Standar 

deviasi kelompok pertama (Sxa) sebesar 

5.93755 dan yang kedua (Sxb) sebesar 

12.15781, dengan demikian maka standart 

deviasi gabungan (Stotal) sebesar 11.106000. 

Untuk mencari nilai t0 adalah melalui 

statistik-t, akhirnya didapatkan nilai to adalah 

sebesar 2.58971. lalau nilai t dikonsultasikan 

pada daftar nilai t table (tt) dengan d.k 46 dan 

taraf signifikan 5% ditemukan nilai t table 

sebesar 2,02, berarti to>tt, hal ini tidak sesuai 

dengan kriteria yang ada, disimpulkan bahwa 

ada perbedaan minat pada mata kuliah 

Geografi Pariwisata yang signifikan pada 

Mahasiswa Progdi Pendidikan Geografi 

JPIPS FKIP UNS Angkatan tahun 2012, bila 

ditinjau dari asal daerah tempat tinggal 

mahasiswa yang bersnagkutan. 

Minat belajar mahasiswa pada mata 

kuliah Geografi Pariwisata dalam penelitian ini 

lebih diminati oleh kelompok mahasiswa yang 

berasal dari perkotaan, hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan rata-rata yang lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan rata-rata nilai dari 

kelompok yang berasal dari perdesaan. 

Pendapatan dan kesempatan pengembangan 

diri adalah beberapa faktor yang diduga 

berpengaruh terhadap perbedaan minat pada 

mahasiswa.  Lembaga pendidikan atau 

sekolah secara kuantitas lebih banyak 

tersedia di kota, dengan demikian 

kesempatan yang diberikan pada mahasiswa 

dalam pengaplikasian ilmu yang diterima 

selama proses pendidikan lebih besar 

dibandingkan dengan yang di perdesaan. 

2. Minat Pada Mata Kuliah Geografi 

Pariwisata Jika  Dilihat dari Jenis 

Pekerjaan Orang Tua dari Mahasiswa 

Progdi P. Geografi JPIPS FKIP UNS 

Angkatan 2010 

Mahasiswa Program Studi Geografi 

Jurusan PIPS FKIP Angkatan Tahun 2012 

selaku responden jika dilihat dari pekerjaan 

orang tuanya dibedakan kedalam 2 kelompok, 

kelompok pertama (Xa) terdiri dari mahasiswa 

yang memiliki orang tua guru dan yang kedua 

(Xb) bukan guru. 

Penelitian telah dilakukan dan dari 

angket yang tersebar diketahui kelompok 

pertama (na) terdiri dari 13 mahasisvva atau 

27% dan yang kedua (nb) terdiri dari 35 

mahasiswa atau 73%. Data minat yang 

terkumpul dihitung, diperoleh besar nilai total 

angket kelompok pertama (Xa) sebesar 1267 

dan yang kedua (Xb) sebesar 2897. 

Total jumlah skor tiap responden yang 

dikuadratkan pada kelompok pertama (∑ 𝑋𝑎
2 ) 

sebesar 124441, sedangkan yang kedua 

(∑ 𝑋𝑏
2) sebesar 243287. 

Perolehan nilai rata-rata kelompok 

pertama (Xa) sebesar 97.46154 dan yang 

kedua (Xb) sebesar 82.77143. Standar deviasi 

kelompok pertama (Sxa) sebesar 8.93136 dan 

yang kedua (sxa) sebesar 10.14334, diperoleh 

standar deviasi gabungan (Stotal) sebesar 

9.84157. 

Pencarian nilai y melalui Statistik t, 

diperoleh nilai t, sebesar 4.59564. Nilai t 

dikonsultasikan pada daftar nilai t label (tt) 

dengan d.k. 46 dan taraf signifikansi 5% 

ditemukan nilai t tabel sebasar 2,02 , berarti     

t0 > tt hal ini tidak sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan maka disimpulkan bahwa ada 

perbedaan minat menjadi guru yang signitikan 

pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
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Geografi Jurusan P.IPS FKIP Universitas 

Sebelas Maret Angkatan tahun 2012 jika 

dilihat dari jenis pekerjaan orang tua 

mahasiswa. 

Kelompok mahasiswa yang memiliki 

orang tua guru lebih berminat terhadap mata 

kuliah Geografi Pariwisata, ditandai dari 

perolehan rata-rata angket yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang bukan guru, 

diduga kesimpulan yang didapat dipengaruhi 

oleh pola asuh orang tua pada masa 

pembetukan konsep diri. 

Pemilihan pekerjaan merupakan satu 

perwujudan dari penemuan identitas diri, yang 

terkonsep dari perkembangan individu sejak 

kecil hingga dewasa. Mahasiswa yang 

memiliki orang tua guru berkesempatan labih 

besar dalam bereksplorasi. Kegiatan 

eksplorasi meliputi kegiatan menjajaki, 

mempelajari, mengidentitikasi, mengevaluasi 

dan menginterprestasi seluruh akal, pikiran 

dan potensi yang dimiliki untuk pemahaman 

yang baik tentang berbagai hal. Orang tua 

berprofesi guru memiliki kesempatan dan 

kemampuan yang lebih besar untuk 

membantu mahasiswa dalam bereksplorasi 

sehingga penemuan komitmen dan 

kemantapan diri dengan profesi dapat 

terbentuk. 

 

3. Minat Pada Mata Kuliah Geografi 

Pariwisata Jika  Dilihat Jenis Kelamin 

Mahasiswa Progdi P. Geografi JPIPS 

FKIP UNS Angkatan 2010 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Geografi Jurusan P.IPS FKIP Universitas 

Sebelas Maret Angkatan Tahun 2012 selaku 

responden, jika dilihat dari jenis kelamin 

dibagi menjadi 2, kelompok pertama (Xa) 

terdiri dari mahasiswa perempuan dari yang 

kedua (Xb) laki-laki. 

Penelitian telah dilakukan, dari angket 

diketahui kelompok pertama (na) terdiri dari 

18 mahasiswa atau 38% dan yang kedua (nb) 

terdiri dart 30 mahasiswa atau 62%. Data 

minat yang terkumpul dihitung, diperoleh 

besar nilai total angket kelompok pertama (Xa) 

sebesar 1709 dan ketompok kedua (Xb) 

sebesar 2455. 

Total jumlah skor tiap responden 

dikuadratkan, total skor kelompok pertama 

(∑ 𝑋𝑎
2)sebesar 163505, dan kelompok kedua 

(∑ 𝑋𝑏
2)sebesar 204223. Nilai rata-rata skor 

minat diperoleh, kelompok pertama (𝑋𝑎) 

sebesar 94,94444 dan kelompok kedua(𝑋𝑏) 

sebesar 81,83333. Standar deviasi diperoleh, 

kelompok pertama (Sxa) sebesar 8.55757 dan 

kelompok kedua (Sxb) sebesar 10.703152 

maka standar deviasi gabungan (Stotal) yang 

diperoleh sebesar 9.964187. 

Pencarian nilai t0 melalui statistic t, 

diketahui besarnva nilai to = 94,413406, lalu 

nilai t dikonsultasikan pada daftar nilai t tabel 

(t1). Dengan d.k 46 dan taraf segnifikan 5% 

ditemukan nilai t table ( sebesar 2,02, berarti to 

> tt, hasil yang ditemukan tidak sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

minat mata kuliah yang signifikan pada 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Geograti Jurusan P.IPS FKIP Universitas 

Sebelas Maret Angkatan Tahun 2012, jika 

dilihat dari jenis kelamin mahasiswa. 

Mata kuliah Geografi pariwisata 

penelitian ini lebih diminati oleh kelompok 

mahasiswa berjenis kelamin perempuan 

sebab mengacu pada peolehan nilai rata-rata 

angket, kelompok tersebut lebih tinggi, diduga 
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perolehan kesimpulan dipengaruhi oleh 

ketertarikan pada tempat-tempat indah dan 

menarik. 

 

4. Sikap Mahasiswa pengikut Mata 

Kuliah Geografi Pariwisata terhadap 

Rasa Cinta NKRI   

Hal yang perlu dicermati adalah 

kecintaannya kepada tanah air adalah luar 

biasa. Baik laki-laki maupun perempuan dari 

desa maupun kota, minat bisa menjadi guru 

atau tidak mereka mengaku sangat mencintai 

NKRI, apalagi kaya raya dengan berbagai 

macam jenis pariwisata dan bisa 

dikembangkan menjadi lebih banyak lagi, 

lebih berkualitas dan lebih menjanjikan 

sebagai aset Negara. 

Sikap Mahasiswa makin mencintai 

bagian dari wilyah NKRI yang kaya akan 

potensi wisata. Mereka bahkan berjanji akan 

menjaganya dari hal-hal yang bersifat 

merusak, melestarikan dan lain sebagainya 

yang menunjukkan makin mencintai NKRI. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil analisis data yang dilakukan 

meghasilakan kesimpulan sebagai berikut: 

Ada perbedaan minat mata kuliah geografi 

pariwisata yang signifikan pada Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan 

P.IPS FKIP Universitas Sebelas Maret 

Angkatan Tahun 2012 jika dilihat dari: 

1. Asal daerah tempat tinggal mahasiswa, 

ditandai dengan nilai thitung = 2.58971> 

ttabel = 2,02. Mata kuliah Geografi 

Pariwisata lebih oleh mahasiswa yang 

berasal dari kota sebab berdasarkan 

perolehan mean kelompok, mahasiwa 

dari kota (𝑋𝑎) = 94,36361 lebih besar 

dibandingkan dengan yang dari desa 

(𝑋𝑏) = 84,48665. 

2. Jenis pekerjaan orang tua mahasiswa, di 

tandai dengan nilai t hitung= 4,59564 > t 

table = 2,02. mata kuliah Geografi 

pariwisata lebih diminati oleh kelompok 

mahasiswa yang memiliki orang tua 

guru, sebab berdasarkan perolehan 

mean kelompok, mahasiswa yang 

memiliki orang tua guru (𝑋𝑎) = 97,4615 

lebih besar dibandingkan dengan yang 

bukan guru (𝑋𝑏) = 82,7714. 

3. Jenis kelamin mahasiswa, ditandai 

dengan besar nilai thitung = 4,413406 > 

ttabel = 2,02. mata Kuliah Geografi 

Pariwisata lebih diminati oleh kelompok 

mahasiswa perempuan, sebab 

berdasarkan perolehan mean kelompok, 

mahasiswa perempuan (𝑋𝑎) = 94,94444 

lebih besar dibandingkan dengan yang 

laki-laki (𝑋𝑏) = 81,83333. 

4. Sikap Mahasiswa makin mencintai 

bagian dari wilyah NKRI yang kaya akan 

potensi wisata. Mereka bahkan berjanji 

akan menjaganya dari hal-hal yang 

bersifat merusak, melestarikan dan lain 

sebagainya yang menunjukkan makin 

mencintai NKRI. 
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ABSTRAK 
Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bentuk dari pendidikan 

kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler di perguruan tinggi. Mata kuliah PKn terus mengalami 
perubahan dan pekembangan terutama dari sisi  isi atau materi pembelajarannya. Salah satu 
tuntutan perubahan itu adalah masuknya 4 (empat)  pilar kehidupan berbangsa dan beregara yakni 
Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai substansi kajian PKn. Penelitian ini 
bertujuan mengembangkan bahan ajar PKn yang berbasis pada 4 (empat) pilar kebangsaan dalam 
wujud buku ajar (buku teks) bagi mahasisawa. Rancangan kegiatan, meliputi : penyusunan 
kompetensi dasar berdasar hasil penelitian tahun pertama, penyusunan silabus pembelajaran, 
penyusunan materi ajar dan FGD dan proses pencetakan buku ajar.  Analisis data menggunakan 
analisis interaktif. Hasil penelitian menghasilkan materi ajar PKn dalam bentuk draft buku ajar PKn 
di Perguruan Tinggi. Bahan ajar mengakomodasi 4 (empat) pilar kebangsaan sebagai subtansi 
kajian pokok sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bahan 
ajar dalam buku teks PKn tidak secara ekspilsit mencantumkan 4 (empat) subtansi kajian sebagai 
judul bab tetapi, mengintegrasi dalam bab-bab yang ada. Bab-bab tersebut adalah Bab 1 Identitas 
Indonesia , Bab 2 Kewarganegaraan Indonesia, Bab 3 Negara Hukum Indonesia, Bab 4 Demokrasi 
Indonesia, Bab 5 Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia, Bab 6 Wawasan Nusantara 
dan Bab 7 Ketahanan Nasional. Sistematika Buku meliputi bagian Halaman Kaver, Prakata, Bab, 
Daftar Pustaka dan Glosarium. Sistematika tiap bab meliputi bagian Pengantar, Uraian Materi, 
Analisis Kasus dan Pengembangan Sikap. 
Kata kunci: pengembangan, PKn, kewarganegaraan, perguruan tinggi 

 

PENDAHULUAN 

Mata kuliah Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) merupakan bentuk 

dari pendidikan kewarganegaraan dalam 

dimensi kurikuler di perguruan tinggi. 

Sebagaimana kita ketahui pendidikan 

kewarganegaraan memiliki 3 (tiga) dimensi 

atau domain yang meliputi program kurikuler, 

program sosial politik, dan program akademik 

(Sapriya, 2007). Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai program kurikuler 

adalah pendidikan kewarganegaraan yang 

dilaksanakan di jenjang sekolah maupun 

perguruan tinggi. Misal melalui mata pelajaran 

atau mata kuliah. 

Salah satu komponen pendukung dari 

penyelenggaraan pendidikan 

kewarganegaraan adalah bahan ajar 

(instructional material) yang dapat digunakan 

oleh guru maupun dosen dalam proses 

pembelajarannya. Bahan ajar atau substansi 

kajian PKn senantiasa berubah 

menyesuaikan tuntutan perkembangan, 

perubahan nama maupun kondisi terkini. Saat 

ini dii tingkat perguruan tinggi, materi ajar 

Mata Kuliah PKn bersumber pada Surat 

Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 

tentang Rambu Rambu Pelaksanaan 

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian di Perguruan Tinggi.  

Namun demikian, perkembangan terkini 

menunjukkan adanya tuntutan baru bahwa isi 

PKn baik di jenjang sekolah maupun 

perguruan tinggi hendaknya dapat 

mailto:winarno_uns@yahoo.co.id
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mengakomodasi masuknya 4 (empat) pilar 

kebangsaan atau 4 pilar kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Tuntutan tersebut  

bermula dari MPR RI yang berkehendak 

melakukan sosialisasi UUD 1945. MPR 

berdasar amanat  pasal 15 ayat 1 hurup e, 

Undang-undang  No 27 Tahun 2009 tentang 

MPR, DPR, DPD dan DPRD bertugas 

mengkoordinasikan anggota MPR untuk 

memasyarakatkan Undang-Undang Dasar. 

Berdasar hal ini berbagai wacana baik dari 

unsur pemerintahan maupun organisasi 

politik dan kemasyarakatan, mulai 

mengungkap bahwa dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara terdapat 

kesepakatan yang disebut sebagai empat 

pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 

(Syamsul Maarif, 2011: 1). 

Pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, pendidikan kewarganegaraan 

dimunculkan melalui mapel PPKn berdasar 

kurikulum 2013. Dinyatakan bahwa ruang 

lingkup PPKn kurikulum 2013 meliputi 

Pancasila, UUD NRI1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika 

(Udin S Winataputra, 2014) 

Jika pada pendidikan kewarganegaraan 

jenjang pendidikan dasar dan menengah 

telah menyesuaikan substansi kajiannya 

dengan tuntutan perubahan sebagaimana 

tertuang dalam kurikulum PPKn 2013 maka 

pendidikan kewarganegaraan di perguruan 

tinggi perlu pula melakukan perubahan terkait 

substansi kajiannya. Tuntutan perubahan 

bahan ajar pendidikan kewarganegaraan di 

perguruan tinggi semakin kentara dengan 

keluarnya Undang-Undang No 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 

35 ayat 3 dikatakan bahwa kurikulum 

pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah 

agama, Pancasila, kewarganegaraan dan 

bahasa Indonesia. Pada bagian penjelasan  

ayat tersebut dikatakan bahwa yang 

dimaksud mata kuliah kewarganegaraan 

adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika 

untuk membentuk mahasiswa menjadi warga 

negara yang memiliki rasa kebangsaan dan 

cinta tanah air. 

Berdasar perkembangan di atas, mata 

kuliah PKn perlu dilakukan perubahan isi atau 

bahan ajarnya. Isi PKn yang selama ini ada 

dan telah banyak diwujudkan dalam bentuk 

buku bahan ajar, dimungkinkan berubah, 

terutama dengan masuknya 4 (empat) pilar 

kebangsaan sebagai substansi kajian. 

Oleh karena itu penting untuk dilakukan 

penelitian pengembangan yang bermaksud 

mengembangkan bahan ajar PKn di 

perguruan tinggi yang mengakomodasi pesan 

akan 4 (empat) pilar kebangsaan ini atau 

dapat dikatakan bahan ajar PKn yang 

berbasiskan 4 (empat) pilar kebangsaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian tahun 

kedua sebagai tindak lanjut dari penelitian 

tahun pertama (2013). Penelitian tahun 

pertama dengan judul yang sama telah 

menghasilkan identifikasi kelemahan 

pembelajaran mata kuliah PKn, jatidiri PKn, 

dan identifikasi bahan ajar PKn yang mampu 

mengakomodasi 4 (empat) pilar kebangsaan. 

Penelitian pertama menghasilkan 

beberapa simpulan sebagai berikut:  Buku 

ajar  PKn beragam yang dikategorikan 

menjadi 3: 1) Bahan ajar PKn yang 

dikembangkan perguruan tinggi negeri dan 

swasta umum, 2) Buku ajar PKn yang 

dikembangkan perguruan tinggi 



Jurnal Profesi Pendidik  25 
Volume 1, Nomor 1, November 2014, halaman 23-30 

Muhammadiyah, 3) Buku  ajar PKn yang 

dikembangkan perguruan tinggi dibawah  

Kementerian Agaman (UIN).  Masalah 

Pembelajaran PKn ada 3 (tiga): 1) masalah 

pengelolaan, 2) masalah kualitas 

pembelajaran dan 3) masalah persepsi. 

Empat Pilat kebangsaan (Pancasila, UUD 

1945, NKRI, BTI) tidak perlu dimuat secara 

eksplisit, namun mengintegrasi kedalam 

materi pembelajaran PKn . Draft Bahan ajar 

PKn teridentifikasi sebagai berikut: 1) 

Identitas, 2) Kewarganegaraan, 3) Negara 

Hukum dan Konstitusi, 4) Demokrasi , 5) HAM 

dan KAM, 6) Wawasan Nusantara dan 7). 

Ketahanan Nasional. Draft tersebut dilengkapi 

dengan kompetensi dasar tiap materi dan 

rancangan pembelajaran aktif (Triana 

Rejekiningsih, dkk, 2013). 

Terkait dengan bahan ajar PKn, Sapriya 

(2007:119) dengan mendasarkan pada 

pendapat Hanna dan Lee (1962) 

mengemukakan bahwa content untuk Social 

Studies dapat meliputi 3 (tiga) sumber, yaitu 

pertama, informal content yang dapat 

ditemukan dalam kegiatan masyarakat, 

kegiatan anggota DPR, kegiatan pejabat, dan 

lain-lain. Kedua, the formal content disiplines 

yang meliputi geografi, sejarah, ilmu politik, 

ekonomi, sosiologi, filsafat, antropologi, dan 

yurisprudensi. Ketiga, the response of pupils 

yaitu tanggapan siswa baik yang bersifat 

informal content maupun formal content. 

Bahan ini dapat dikembangkan pada isi atau 

content PKn dengan catatan perlu 

disesuaikan dengan visi, misi, dan karakterisik 

PKn. 

Jika dikaitkan dengan formal content 

dicipline maka maka bahan PKn dapat 

diambilkan dari ilmu politik yakni civics atau 

ilmu kewarganegaraan. Secara keilmuan, 

apabila bertolak dari ilmu kewarganegaraan 

(civics) yang merupakan cabang dari ilmu 

politik, maka bahan ajar untuk PKn 

menfokuskan pada demokrasi politiknya yang 

selanjutnya masih perlu disesuaikan dengan 

tingkat kebutuhan siswa atau disebut basic 

human activities (Numan Somantri, 

2001:285). 

Istilah pilar kebangsaan atau empat pilar 

berbangsa dan bernegara disosialisasikan 

oleh MPR RI dengan mendasarkan pada 

Undang-undang  No 27 Tahun 2009 tentang 

MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 Ayat 1 

huruf e, yakni mengkoordinasikan anggota 

MPR untuk memasyarakatkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Tugas tersebut diwujudkan 

dengan komitmen Pimpinan MPR untuk 

memberikan pemahaman kepada masyarakat 

terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang 

terdapat dalam konsepsi Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 

Tunggal Ika (MPR RI, 2012: xii). 

Sebagai istilah,  kata pilar artinya tiang 

penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki 

peran yang sangat sentral dan menentukan, 

karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh 

akan berakibat robohnya bangunan yang 

disangganya. Dalam bahasa Jawa tiang 

penyangga bangunan atau rumah ini disebut 

”soko”, bahkan bagi rumah jenis joglo, yakni 

rumah yang atapnya menjulang tinggi 

terdapat empat soko di tengah bangunan 

yang disebut soko guru. Soko guru ini sangat 

menentukan kokoh dan kuatnya bangunan, 

terdiri atas batang kayu yang besar dan dari 
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jenis kayu yang dapat dipertanggung 

jawabkan (LPPKB, 2010:4). 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah 

menyusun bahan ajar untuk mata kuliah PKn 

atau PKn jenjang perguruan tinggi yang 

mengacu pada 4 (empat) pilar kebangsaan 

dalam bentuk buku ajar. Artinya pilar-pilar 

kebangsaan, yakni  Pancasila, UUD 1945, 

NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan 

substansi kajian PKn Perguruan Tinggi, 

seperti halnya perubahan mata pelajaran PKn 

di sekolah yang saat ini telah dirubah menjadi 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) berdasar 

kurikulum 2013. Dengan menyusun bahan 

ajar PKn perguruan tinggi berbasis pilar 

kebangsaan ini, nantinya akan merubah isi 

pendidikan Kewarganegaraan  (PKn) 

Perguruan Tinggi tahun 2006 . 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berupa kualitatif deskriptif 

ditunjang studi pengembangan dengan tahap 

studi pendahuluan, pengembangan, 

pengujian model, dan deseminasi produk. 

Kualitatif deskriptif telah dilakukan pada 

penelitian tahun pertama, sedang tahun 

kedua dengan pendekatan pengembangan. 

Oleh karena penelitian ini merupakan 

penelitian tahun kedua, maka digunkaan 

pendekatan pengembangan melalui langkah 

mendesain produk berupa bahan ajar 

Pendidikan Kewarganegaraan, memvalidasi 

produk, memproduksi model, menguji coba 

melalui sosialisasi, merevisi lalu memproduksi 

ulang di tahun berikutnya. 

Kegiatan mendesain produk bahan ajar 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Menyusun silabus mata kuliah PKn 

berdasar hasil penelitian tahun pertama 

2. Mengidentifikasi isi materi atau kajian 

PKn berdasar silabus 

3. Menuliskan bahan ajar tiap-tiap bab 

dalam buku ajar PKn 

4. Menuliskan bahan ajar PKn dalam 

sebuah sistematika buku ajar PKn 

perguruan tinggi sebagai produk awal 

Kegiatan memvalidasi produk dilakukan 

dengan Focus Group Discussion (FGD) yang 

diikuti oleh pakar bidang PKn, pakar 

pendidikan dan dosen PKn yang terlibat 

sebelumnya pada penelitian tahun pertama. 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 

dilaksanakan pada hari Minggu, 2 Nopember 

2014. Hasil Focus Group Discussion (FGD) 

adalah masukan dan revisi yang digunakan 

untuk memperbaiki draf buku ajar yang sudah 

tersusun. 

Kegiatan memproduksi produk buku ajar 

dilakukan dengan mencetakkan draft buku 

ajar ke penerbit. Pencetakan buku ajar PKn 

hasil penelitian ini telah diproses oleh penerbit 

Ombak, Yogyakarta. Selama proses editing di 

percetakan, masih dimungkinkan dilakukan 

perbaikan-perbaikan baik dalam subtansi dan 

sistematika.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mata kuliah Pendidikan 

Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat 

PKn merupakan mata kuliiah wajib umum 

(MKWU) yakni mata kuliah yang berlaku bagi 

semua mahasiswa baik program diploma 

maupun sarjana pada jenjang pendidikan 

tinggi merupakan kelompok MKWU (Mata 

Kuliah Wajib Umum). Mata kuliah PKn ini 

berstatus kurikulum wajib oleh karena telah 

diamanatkan baik dalam Undang-undang No. 
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20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Undang-undang No. 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan yang 

mengembangkan semangat kebangsaan dan 

cinta tanah air pada peserta didik yang isinya 

membahas secara utuh terintegratif  

Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal 

Ika dan NKRI.  Mata kuliah ini membahas 

kajian pokok kewarganegaraan untuk 

Indonesia yang meliputi ; 1) Identitas, 2) 

Kewarganegaraan, 3) Negara Hukum dan 

Konstitusi, 4) Demokrasi, 5) HAM dan KAM, 

6) Wawasan Nusantara dan 7). Ketahanan 

Nasional. 

Kompetensi inti (KI) mata kuliah adalah 

mahasiswa  memiliki wawasan kebangsaan, 

rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang 

dijiwai nilai Pancasila, norma Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan 

komitmen Negara Kesatuan Republik 

Indonesia serta mampu berpartisipasi 

menyelesaikan masalah kebangsaaan. 

Adapun kompetensi dasar dan kajian 

dari mata kuliah PKn adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Kompetensi dasar dan kajian dari mata kuliah PKn 

No Kompetensi Dasar Kajian 

1 a. Mengemukakan pentingnya identitas bagi 
Indonesia  

b. Menyajikan penyelesaian kasus 
disintegrasi berdasar nilai Pancasila  

c. Mendukung identitas dan pembangunan 
integrasi di Indonesia  

 

1. Identitas Indonesia  
a. Pengertian dan pentingnya 

identitas nasional,  
b. Perwujudan identitas nasional di 

Indonesia  
c. Integrasi dan disintegrasi 
d. Pancasila sebagai identitas 

bangsa dan nilai integratif 
2 a. Menguraikan makna warga negara dan 

kewarganegaraan  
b. Menyajikan kasus kewarganegaraan di 

Indonesia  
c.  Mendukung perilaku yang mencerminkan 

peran, hak dan kewajiban warga negara  

2. Kewarganegaraan Indonesia  
a. Warga negara dan 

kewarganegaraan,  
b. Siapakah warga negara 

Indonesia;   
c. Peran, hak dan kewajiban 

warga negara Indonesia, 
3 a. Menganalisis makna negara hukum dan 

konstitusi  
b. Menyajikan kasus sikap dan perilaku 

unconstititional 
c. Menunjukkan sikap dan perilaku taat pada 

konstitusi dan hukum  
 

3. Negara Hukum dan Konstitusi  
a. Hakekat negara  Indonesia 

sebagai negara hukum ,  
b. UUD NRI 1945 sebagai 

konstitusi negara,  
c. Sikap dan perilaku 

konstitusional 

4 a. Menguraikan konsep demokrasi  
b. Menyajikan peristiwa demokrasi di 

Indonesia  
c. Memiliki komitmen terhadap demokrasi 

dan menghargai perbedaan 
 

4. Demokrasi Indonesia  
a. Makna demokrasi,  
b. Demokrasi di Indonesia,  
c. Sikap demokrasi dan 

menghargai perbedaan 
(Bhinneka Tunggal Ika) 

5 a. Menganalisis hakekat HAM dan KAM 
dalam hidup bernegara 

b. Menyajikan kasus pelanggaran HAM 
c.  Menunjukan sikap santun  dalam 

melaksanakan HAM dan KAM 

5. HAM dan KAM 
a. Hakekat HAM dan KAM 
b. Kasus HAM di Indonesia   
c. Harmoni antara HAM dan KAM 

6 a. Menjelaskan pentingnya wilayah 
Indonesia sebagai ruang hidup bangsa 
yang berciri nusantara 

6. Wawasan Nusantara 
a. Negara kesatuan yang berciri 

nusantara,  
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b. Menyajikan kasus terkait wawasan 
nusantara dan otonomi daerah  

c. Memiliki kepedulian atas dinamika dan  
masa depan wawasan nusantara 

b. Latar belakang dan pentingnya 
wawasan nusantara,  

c. Otonomi daerah di Indonesia  

7 a. Menganalisis unsur-unsur ketahanan 
nasional di tengah masyarakat global 

b. Menyajikan kasus ancaman dan upaya 
bela negara  

c. Memiliki kesiapan diri menghadapi 
ancaman bagi kelangsungan hidup 
berbangsa dan bernegara 

7. Ketahanan Nasional 
a. Hakekat ketahanan nasional,  
b. Indonesia dalam era global  
c. Bela negara 
 

(Sumber : dokumen primer) 

 

Rumusan kompetensi dasar (KD) di atas 

menggambarkan 3 (tiga) ranah kompetensi 

kewarganegaraan  yakni pengetahuan 

kewarganegaraan  (ponit a), keterampilan 

kewarganegaraan (point b) dan sikap 

kewarganegaraan (point c). Dengan 3 (tiga)  

rumusan kompetensi dasar tersebut 

diharapkan pembelajaran PKn nantinya dapat 

mengembangkan 3 (tiga) dimensi utuh dalam 

diri mahasiswa yakni aspek pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Setelah dirumuskan 

kompetensi dasar disusunkan sejumlah kajian 

sebagai materi pendukung pencapaian 

kompetensi. Kajian yang dijabarkan tersebut 

meliputi 7 (tujuh) kajian PKn yakni 1) Identitas 

Indonesia , 2) Kewarganegaraan Indonesia , 

3) Negara Hukum dan Konstitusi, 4) 

Demokrasi Indonesia, 5) HAM dan KAM, 6) 

Wawasan Nusantara dan 7). Ketahanan 

Nasional. 

Adapun pengintegrasian 4 (empat) 

subtansi kajian PKn yakni Pancasila, UUD 

NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika 

kedalam 7 (tujuh) kajian PKn sebagai berikut:  

a. Materi Identitas Indonesia  mencerminkan 

keterpaduan subtansi kajian Bhinneka 

Tunggal Ika dan Pancasila  

b. Materi Kewarganegaraan Indonesia   

mencerminkan keterpaduan subtansi 

kajian Pancasila dan UUD NRI 1945  

c. Materi Negara Hukum dan Konstitusi   

mencerminkan keterpaduan subtansi 

kajian Pancasila , NKRI dan UUD NRI 

1945 

d. Materi Demokrasi Indonesia   

mencerminkan keterpaduan subtansi 

kajian Pancasila dan UUD NRI 1945 

e. Materi Hak Asasi Manusia dan Kewajiban 

Asasi Manusia   mencerminkan 

keterpaduan subtansi kajian Pancasila dan 

UUD 1945 

f. Materi Wawasan Nusantara  

mencerminkan keterpaduan subtansi 

kajian Pancasila, NKRI dan Bhinneka 

Tunggal IKa  

g. Materi Ketahanan Nasional  

mencerminkan keterpaduan subtansi 

kajian Pancasila dan NKRI 

Masuknya amanat Pasal 37 Undang-

undang No 12 Tahun 2012 perihal mata kuliah 

Kewarganegaraan perlu bermuatan Empat 

Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, UUD 

1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika 

dipandang sebagai pesan atau nilai 

kebangsaan yang tidak harus merubah 

secara significan materi PKn yang telah ada. 

Materi-materi tersebut dalam dintegrasikan 

secara kreatif di dalam sebaran materi yang 

ada yang sesuai dengan pesan nilainya. Di 

sisi lain perlu penajaman materi dalam bentuk 
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kajian kontekstual atau analisis isu-isu yang 

kontekstual sejalan dengan materi yang 

disampaikan. Hal ini dikandung maksud agar 

PKn perguruan tinggi tidak sekedar teoritis 

tetapi kontekstual dan implementatif. Pada 

gilirannya, materi PKn yang demikian akan 

membuat pembelajaran PKn menarik dan 

menantang proses berfikir kritis mahasiswa. 

Berdasar hasil wawancara, telaah 

pustaka dan Fokus Group Discussion, maka 

dapat dikemukakan bahwa materi PKn 

perguruan tinggi yang berbasis pilar 

kebangsaan, diorganisasikan sebagai berikut.   

Bab 1 Identitas Nasional, berisi materi 

pengertian dan pentingnya identitas 

nasional, perwujudan identitas 

nasional di Indonesia dan Pancasila 

sebagai identitas bangsa  

Bab 2 Kewarganegaraan, berisi warga negara 

dan kewarganegaraan, siapakah 

warga negara Indonesia; dan peran, 

hak dan kewajiban warga negara 

Indonesia,  

Bab 3 Negara Hukum dan Konstitusi , berisi 

hakekat negara  Indonesia sebagai 

negara hukum , UUD 1945 sebagai 

konstitusi negara, sikap dan perilaku 

konstitusional 

Bab 4 Demokrasi, berisi pengertian 

demokrasi, demokrasi di Indonesia, 

dan sikap demokrasi dan menghargai 

perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika) 

Bab 5 HAM dan Kewajiban Dasar Manusia, 

berisi hakaket HAM, HAM di 

Indonesia , dan Kewajiban Dasar 

Manusia  

Bab 6 Wawasan Nusantara, berisi NKRI 

sebagai negara kesatuan yang berciri 

nusantara, latar belakang dan 

pentingnya wawasan nusantara, dan 

otonomi daerah di Indonesia  

Bab 7 Ketahanan Nasional, berisi hakekat 

ketahanan nasional, Indonesia dalam 

era global dan bela negara  

Selanjutnya masing-masing materi bab 

tersebut diikuti dengan kajian atau latihan 

analisis kasus atau isu kontekstual. Awal bab 

diberi rumusan tujuan pembelajaran dari 

masing materi. Sistematikan buku ajar 

nantinya disesuaikan dengan penduan 

penulisan buku teks dari Direktorat jenderal 

Pendidikan Tinggi , bahwa  naskah buku 

berisikan: (1)  Prakata, (2) Daftar Isi, (3) 

batang tubuh yang terbagi dalam bab atau 

bagian beserta tujuan instruksionalnya, (4) 

Daftar Pustaka, dan (5) Glosarium. Untuk 

mengembangkan naskah buku teks PKn 

berbasis pilar kebangsaan diawali dengan 

analisis kompetensi masing-masing materi 

dan penyusunan silabus pembelajaran. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian telah menghasilkan 

bahan ajar PKn dalam bentuk draft buku ajar 

(buku teks)  PKn di Perguruan Tinggi. Bahan 

ajar mengakomodasi 4 (empat) pilar 

kebangsaan sebagai subtansi kajian pokok 

sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya 

bahan ajar dikembangkan  sebagaimana 

telah termuat dalam Surat Keputusan Dirjen 

Dikti No 43/Dikti/2006. Bahan ajar dalam buku 

teks PKn tidak secara ekspilsit 

mencantumkan 4 (empat) subtansi kajian 

sebagai judul bab tetapi, mengintegrasi dalam 

bab-bab yang ada. Bab-bab tersebut adalah 

Bab 1 Identitas Indonesia , Bab 2 

Kewarganegaraan Indonesia, Bab 3 Negara 

Hukum Indonesia, Bab 4 Demokrasi 
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Indonesia, Bab 5 Hak Asasi Manusia dan 

Kewajiban Dasar Manusia, Bab 6 Wawasan 

Nusantara dan Bab 7 Ketahanan Nasional. 

Sistematika Buku meliputi bagian Halaman 

Kaver, Prakata, Bab, Daftar Pustaka dan 

Glosarium. Sistematika tiap bab meliputi 

bagian Pengantar, Uraian Materi, Analisis 

Kasus dan Pengembangan Sikap. 

Dalam jangka panjang disarankan 

perlunya untuk terus menerus 

mengembangkan materi PKn meskipun tetap 

bertolak pada pembahasan yang utuh 

menyeluruh pada 4 (empat) konsensus 

kebangsaan yakni Pancasila, UUD NRI 1945, 

Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Hal 

demikian agar kajian-kajian dalam PKn tetap 

kontekstual dengan perkembangan zaman, 

misalnya dengan analisis terhadap isu-isu 

yang mutakhir. Di sisin lain, Kementerian 

Pendidikan dalam hal ini direktorat pendidikan 

tinggi perlu menyusun  atau memperbaharui 

kembali Surat Keputusan Dirjen Dikti No 

43/Dikti/2006. Pembaharuan ini diperlukan 

agar landasan formal yuridis penyelenggaran 

mata kuliah PKn khususnya dalam mata 

kuliah pengembangan kepribadian (MPK) 

pada umumnya dapat sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan. 
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KONTRIBUSI KOMPETENSI GURU DAN KEMAMPUAN 

MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP 

MUTU KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

DI SD KANISIUS SURAKARTA 
 

Ismoyowati1, Siti Supeni2 

1,2FKIP UNISRI Surakarta 

 

ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang; besarnya kontribusi kompetensi guru, dan 

kemampuan manajerial Kepala Sekolah terhadap mutu kegiatan belajar-mengajar, mengetahui 
kompetensi guru terhadap mutu kegiatan belajar mengajar,dan kemampuan manajerial kepala 
sekolah, serta pengaruhnya  terhadap mutu kegiatan belajar mengajar di SD Kanisius Surakarta. 
Metode penelitian yang dilakukan dengan analisis data kuantitatif; regresi linier berganda, digunakan 
untuk menjalankan pola hubungan antara faktor-faktor motivasi yang terdiri dari Kompetensi Guru 
(X1) dan Kemampuan managerial Kepala Sekolah (X2) terhadap variabel Mutu Kegiatan Belajar 

Mengajar (Y). Model Persamaan sebagai berikut: Y = 0 + 1x1 + 2x2 + e. Subyek penelitian; semua 
anggota populasi dijadikan sebagai sampel yang berjumlah 30 guru SD Kanisius di Surakarta. 
Pengumpulan data melalui; Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian 
yang dilakukan di perpustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dari literatur dan 
bacaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data primer diperoleh dengan; 
dokumentasi, dengan membaca buku-buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan. 
Observasi, Survai, dengan menyebarkan kuesioner (angket) kepada para guru, serta dengan uji 
validitas, uji reliabilitas dan regresi linier berganda, menggunakan sistem skala likert, dengan 
skor/nilai. Diperoleh hasil penelitian dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan nilai sig t tabel 
sebesar 0,363. Kompetensi Guru, mempunyai sig t hitung (0,363) > 0,05. Berarti Ho diterima, dan 

menolak Ha oleh sebab itu i =  0, berarti bahwa Kompetensi Guru berpengaruh tidak signifikan 
terhadap Mutu Kegiatan Belajar Mengajar pada SD Kanisius Surakarta secara individual. 
Kemampuan managerial Kepala Sekolah ternyata dengan tingkat kepercayaan 95% mempunyai sig 
t hitung (4,774) < 0,05. Berarti Ho ditolak, berarti Kemampuan managerial Kepala Sekolah 
berpengaruh signifikan terhadap Mutu Kegiatan Belajar Mengajar secara individual.  Nilai sig F 
hitung (0,000) < 0,05, atau nilai F hitung (259,232) > F tabel  atau Sig F lebih kecil dari 0,05 jadi Ho 

ditolak berarti 1  2  0. Koefisien regresi hasil perhitungan signifikan dikatakan bahwa berarti 
Kompetensi Guru, Kemampuan managerial Kepala Sekolah, berpengaruh terhadap Mutu Kegiatan 
Belajar Mengajar pada  Sekolah Dasar Kanisius di Surakarta secara bersama-sama. Kompetensi 
guru dan manajerial kepala sekolah yang kurang baik akan mempengaruhi mutu kegiatan belajar 
mengajar. 
Kata Kunci: Kompetensi guru, Manajerial kepala sekolah, Belajar mengajar 
 

PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 

Di era globalisasi ini mutu pendidikan 

yang dituntut melalui kontribusi kompetensi 

guru dan kemampuan menejerial kepala 

sekolah terhadap mutu kegiatan belajar 

mengajar adalah merupakan salah satu 

peningkatan sumber daya manusia 

Indonesia, melalui pendidikan dasar agar 

meningkatkan dan memperluas pengetahuan, 

wawasan dan profesional serta berkualitas 

untuk memperoleh sumber daya manusia 

yang diharapkan, diperlukan sistem 

pendidikan yang baik dan profesional. 

Kunandar (2007), dalam bukunya yang 

berjudul Guru Profesional, bahwa 

professionalisme guru kini menjadi sesuatu 

yang mengemuka di ruang publik seiring 

dengan tuntutan akan pendidikan yang 

bermutu. Bahwa keunggulan pada diri guru 

dapat diartikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk mewujudkan secara 

55 
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maksimum dan berkelanjutan segenap 

potensi yang dimiliki untuk meraih prestasi 

terbaik dalam kinerja proses 

pembelajarannya. 

Guru yang unggul/ berkualitas, pada 

dasarnya lebih berkaitan pada kompetensi 

yang dimiliki oleh guru dan kemampuan 

manajerial kepala sekolah. Kaitannya dengan 

proses belajar mengajar, guru merupakan 

faktor yang sangat dominan dan paling 

penting dalam pendidikan formal pada 

umumnya karena bagi siswa guru sering 

dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh 

identitas diri. Oleh sebab itu, guru dan kepala 

sekolah seyogyanya memiliki perilaku dan 

kemampuan yang memadai untuk 

mengembangkan siswa secara utuh. Untuk 

menyelesaikan tugas secara baik sesuai 

dengan profesi yang dimilikinya, guru perlu 

menguasai berbagai hal sebagai kompetensi 

yang dimilikinya. 

Peran kepala sekolah dalam 

melaksanakan menejerialnya  diharapkan 

mampu mengantisipasi perkembangan 

keadaan dan tuntutan masyarakat pada masa 

yang akan dating, melakukan pengawasan 

dalam proses belajar mengajar guru, harus 

memiliki harapan yang dicita-citakan dalam 

melaksanakan tugasnya dalam membimbing 

guru, kemampuan yang harus dimiliki guru 

meliputi kemampuan mengawasi, membina 

dan mengembangkan kemampuan siswa, 

baik personal, profesional, maupun sosial. 

Guru dan kepala sekolah dituntut untuk dapat 

bekerja dengan teratur, konsisten dan kreatif 

dalam menghadapi pekerjaannya, guru itu 

sendiri perlu memiliki kemampuan atau 

kompetensi. 

Di dalam proses belajar mengajar juga 

tidak cukup hanya mengandalkan kompetensi 

atau kemampuan guru saja, karena ini 

merupakan proses jadi tidak lepas 

hubungannya dengan kemampuan manajerial 

kepala sekolah, sebab kepala sekolah itu 

akan mempengaruhi di dalam kegiatan 

pendidikan. Di sekolah, kepala sekolah 

adalah orang yang berada di garis depan 

yang selalu berupaya meningkatkan 

pembelajaran supaya berkualitas. Menurut 

Mulyasa (2004: 24) mengemukakan bahwa : 

Kepala sekolah merupakan salah satu 

komponen pendidikan paling berperan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. Sumidjo 

(2002: 83) mengemukakan bahwa Kepala 

Sekolah, seorang tenaga profesional guru 

yang diberi tugas memimpin suatu sekolah, 

dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi 

guru yang memberi pelajaran murid yang 

menerima. Diharapkan Kepala Sekolah 

mampu memanage sekelompok orang untuk 

bekerja sama dan memanfaatkan fasilitas 

yang ada didalam kegiatan proses belajar 

mengajar, untuk mencapai tujuan pendidikan 

secara efektif dan efisien sehingga 

menghasilkan output yang bermutu. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas akan 

diadakan penelitian di SD Kanisius Surakarta, 

karena SD Kanisius adalah SD Swasta, 

pembiayaannya juga swasta terbukti out put 

nya belum tentu kalah dengan SD Negeri. 

Sehingga penulis ingin mengadakan 

penelitian yang berjudul “Kontribusi 

Kompetensi Guru dan Kemampuan 

Managerial Kepala Sekolah Terhadap Mutu 

Kegiatan Belajar Mengajar di SD Kanisius 

Surakarta”. 
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2. Identifikasi Masalah 

1. Pada kenyataan masih terdapat guru 

yang tidak kompeten  dalam 

melaksanakan tugasnya di sekolah 

sehingga prestasi anak tidak seperti 

yang diharapkan 

2. Kemampuan manajemen kepala sekolah 

akan mempengaruhi proses kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. 

3. Kompetensi guru dan manajerial kepala 

sekolah yang kurang baik akan 

mempengaruhi mutu kegiatan belajar 

mengajar. 

 

3. Kerangka Teori 

a. Pengertian dan Hakekat  Kompetensi 

Guru 

Kompetensi adalah pekerjaan yang 

bersifat profesional memerlukan bidang ilmu 

yang secara sengaja harus dipelajari dan 

kemudian diaplikasikan bagi kepentingan 

umum (Muh Userusman, 2006: 14). Menurut 

Abdul Majid (2005: 4) kompetensi adalah 

seperangkat tindakan inteligen penuh 

tanggung jawab yang harus dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap 

mampu melaksanakan tugas-tugas dalam 

bidang pekerjaan tertentu. Sementara 

Nurhadi (2004:65) berpendapat bahwa 

kompetensi merupakan pengetahuan 

keterampilan dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebijakan berfikir dan 

bertindak. Sedang menurut Mulyasa, 

kompetensi adalah spesifikasi dan 

pengetahuan keterampilan dan sikap yang 

dimiliki sekarang serta penerapannya didalam 

pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang 

dibutuhkan oleh lapangan. Kemampuan itu 

sangat diperlukan guna menjalankan fungsi 

profesi, menuntut kemampuan membuat 

keputusan yang tepat dan kemampuan 

membuat kebijakan yang tepat, adapun 

kemampuan dimaksud meliputi: (1) 

Kemampuan Paedagogis, (2) Kemampuan 

Pribadi Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Kemampuan dan (3) Profesional dan Sosial 

Guru dalam Proses Belajar Mengajar. 

Kemampuan pribadi guru tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut : (a) kemampuan 

integritas pribadi, (b) peka terhadap 

perubahan dan pembaharuan, (c) berfikir 

alternative, (c) adil, jujur dan obyektif, (d) 

berdisiplin dalam melaksanakan tugas, (e) 

ulet dan tekun kerja, (f) berusaha memperoleh 

hasil yang sebaik-baiknya, (g) simpatik dan 

menarik, luwes, bijaksana dan sederhana 

dalam bertindak bersikap terbuka, (h) kreatif, 

(i) berwibawa. 

Nana Sudjana (1998: 12) 

mengemukakan secara sederhana pekerjaan 

yang bersifat profesional adalah pekerjaan 

yang hanya dapat dilakukan oleh mereka 

yang secara khusus dipersiapkan untuk itu, 

dilakukan oleh mereka yang secara khusus 

dipersiapkan untuk itu, dilakukan oleh mereka 

yang karena tidak dapat atau tidak diperoleh 

pekerjaan lain. Ada tiga tugas dan tanggung 

jawab guru, yakni: (a) guru sebagai pengajar, 

(b) guru sebagai pembimbing, dan (c) guru 

sebagai administrator kelas. 

Menurut Amstrong, ia membagi tugas 

dan tanggung jawab guru kedalam 5 kategori, 

yakni: (a) tanggung jawab dalam pengajaran, 

(b) tanggung jawab dalam memberikan 

bimbingan, (c) tanggung jawab dalam 

mengembangkan kurikulum, (d) tanggung 

jawab dalam mengembangkan profesi, (e) 

tanggung jawab dalam membina hubungan 

dengan masyarakat erat kaitannya dengan 

kemampuan yang disyaratkan untuk 
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memangku profesi tersebut, kemampuan 

dasar itu tidak lain ialah kompetensi guru. 

Yang dimaksud dengan kemampuan 

dasar profesional guru adalah:  (a) menguasai 

bahan, (b) menguasai bahan bidang studi dan 

kurikulum sekolah, (c) menguasai bahan 

pendalaman / aplikasi bidang studi, (d) 

mengelola program belajar mengajar, (e) 

merumuskan tujuan intruksional. Mengenal 

dan dapat menggunakan metode mengajar, 

(f) memilih dan menyusun prosedur 

intruksional yang tepat,(g) melaksanakan 

program belajar mengajar, (h) mengenal 

kemampuan anak didik, (i) merencanakan 

dan melaksanakan pengajaran remedial. 

Selain itu guru juga harus mampu dalam 

mengelola kelas dengan; (a) mengatur tata 

ruang kelas untuk pengajaran, dan (b) 

menciptakan iklim belajar mengajar yang 

sesuai. 

Jenis-jenis kemampuan sosial yang 

harus dimiliki guru adalah sebagai berikut: (a) 

terampil berkomunikasi dengan siswa, 

terampil berkomunikasi dengan orang tua 

siswa baik melalui bahasa maupun tertulis, 

sangat diperlukan oleh guru. Penggunaan 

bahasa lisan dan tulisan yang baik dan benar 

diperlukan agar orang tua siswa dapat 

memahami bahan yang disampaikan oleh 

guru dan lebih dari itu agar guru dapat 

menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat 

dalam menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Disamping itu bahwa 

bahasa itu merupakan alat komunikasi 

melalui: (a) bersikap simpatik, mengingat 

siswa dan orang tuanya berasal dari latar 

belakang pendidikan dan sosial ekonomi yang 

berbeda, guru dituntut untuk menghadapi 

secara individu dan ramah (b) dapat bekerja 

sama dengan BP 3, guru harus dapat 

menampilkan dirinya sedemikian rupa 

sehingga kehadirannya diterima oleh 

masyarakat. Dengan cara demikian dia akan 

mampu bekerja sama dengan BP 3 baik di 

dalam maupun di luar kelas. Untuk itu guru 

perlu memahami kaidah-kaidah psikologis 

yang melandasi perilaku manusia terutama 

yang berkaitan dengan hubungan antar 

manusia, pandai bergaul dengan kawan 

sekerja dan mitra pendidikan, guru 

diharapkan dapat menjadi tempat mengadu 

oleh sesama kawan sekerja dan orang tua 

murid, dapat diajak berbicara mengenai 

berbagai kesulitan yang dihadapi guru lain 

atau orang tua berkenaan dengan anaknya, 

baik di bidang akademis ataupun sosial. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi guru itu meliputi: 

Kemampuan Pedagogis, Kepribadian, 

Profesional dan Sosial. Berbicara tentang 

hakekat kompetensi guru, Louise Moqvist 

(2003) mengemukakan bahwa “competency 

has been defined in the light of actual 

circumstances relating to the individual and 

work..” Sementara itu, dari Trainning Agency 

sebagaimana disampaikan Len Hames 

(1992) menyebutkan bahwa: “A competence 

is a description of something which a person 

who works in a given occupational area 

should be able to do. It is a description of an 

action, behavior or outcome which a person 

should be able to demonstrate.” 

Dari kedua pendapat diatas kita dapat 

menarik benang merah bahwa kompetensi 

pada dasarnya merupakan gambaran tentang 

apa yang seyogyanya dapat dilakukan (be 

able to do) seseorang dalam suatu pekerjaan, 

berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang 

seyogyanya dapat ditampilkan atau 

ditunjukkan.  Agar dapat melakukan (be 
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able to do) sesuatu dalam pekerjaannya, tentu 

saja seseorang harus memiliki kemampuan 

(ability) dalam bentuk pengetahuan 

(knowledge), sikap (attitude) dan 

keterampilan (skill) yang sesuai dengan 

bidang pekerjaannya. Mengacu pada 

pengertian kompetensi di atas, maka dalam 

hal ini kompetensi guru dapat dimaknai 

sebagai gambaran tentang apa yang 

seyogyanya dapat dilakukan seseorang guru 

dalam melaksanakan pekerjaannya, baik 

berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil 

yang dapat ditunjukkan. Lebih jauh, Raka Joni 

sebagaimana dikutip oleh Suyanto dan Djihad 

Hisyam (2000) mengemukakan tiga jenis 

kompetensi guru, yaitu : (a) Kompetensi 

professional, memiliki pengetahuan yang luas 

dari bidang studi yang diajarkannya, memilih 

dan menggunakan berbagai metode 

mengajar di dalam proses belajar mengajar 

yang diselenggarakannya, (b) Kompetensi 

kemasyarakatan;mampu berkomunikasi, baik 

dengan siswa, sesame guru, maupun 

masyarakat luas, (c) Kompetensi 

professional; yaitu memiliki kepribadian yang 

mantap dan patut diteladani. Dengan 

demikian, seorang guru akan mampu menjadi 

seorang pemimpin yang menjalankan peran: 

ing ngarso sung tulada, ing madya mangun 

karsa, tut wuri handayani.  

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (dalam 

Mulyasa, 2007) yaitu: 

1) Kompetensi pedagogik yang meliputi: (a) 

pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan; (b) pemahaman terhadap 

peserta didik; (c) pengembangan 

kurikulum/silabus; (d) perancangan 

pembelajaran; (e) pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) 

pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 

2) Kompetensi kepribadian yang: (a) 

mantap; (b)stabil; (c)dewasa; (d)arif dan 

bijaksana; (e)berwibawa; (f)berakhlak 

mulia; (g)menjadi teladan bagi peserta 

didik dan masyarakat; (h) mengevaluasi 

kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan 

diri secara berkelanjutan. 

3) Kompetensi sosial yaitu  masyarakat 

untuk; (a) berkomunikasi lisan dan 

tulisan; (b) menggunakan teknologi 

komunikasi dan informasi secara 

fungsional; (c) bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesame pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua/wali 

peserta didik; dan (d) bergaul secara 

santun dengan masyarakat sekitar. 

4) Kompetensi profesional merupakan 

kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang meliputi; (a) konsep, 

struktur, dan metoda 

keilmuan/teknologi/seni yang 

menaungi/koheren dengan materi ajar; 

(b) materi ajar yang ada dalam kurikulum 

sekolah; (c) hubungan konsep antar 

mata pelajaran terkait; (d) penerapan 

konsep-konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi 

secara professional dalam konteks 

global dengan tetap melestarikan nilai 

dan budaya nasional 

b. Kemampuan Manajerial Kepala 

Sekolah 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

adalah melalui optimalisasi peran kepala 

sekolah. Idochi Anwar dan Yayat Hidayat Amir 



36                   Jurnal Profesi Pendidik 
Volume 1, Nomor 1, November 2014, halaman 31-44 

(2000) mengemukakan bahwa “kepala 

sekolah sebagai pengelola memilki tugas 

mengembangkan kinerja personel, terutama 

meningkatkan kompetensi professional guru.” 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan 

nasional (Depdiknas,2006), terdapat tujuh 

peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai: 

(1) educator (pendidik); (2) manajer; (3) 

administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) 

leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; 

dan (7) wirausahawan. 

Merujuk pada tujuh peran kepala sekolah 

sebagaimana disampaikan oleh Depdiknas di 

atas, di bawah ini akan diuraikan secara 

ringkas hubungan antara peran kepala 

sekolah dengan peningkatan kompetensi 

guru sebagai berikut 1) Kepala sekolah 

sebagai educator (pendidik,) (2) Kepala 

Sekolah sebagai manager (pengelola),(3) 

Kepala sekolah sebagai administrator,(4) 

Kepala Sekolah sebagai supervisor,(5) 

Kepala sekolah sebagai leader (pemimpin),6) 

Kepala sekolah sebagai pencipta iklim 

kerja,7) Kepala Sekolah sebagai 

wirausahawan Kemampuan Profesional dan 

Sosial Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

(E. Mulyasa, 2006). 

Dan kepala sekolah merupakan salah 

satu faktor pendorong sekolah untuk dapat 

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran 

sekolah melalui program-program yang 

dilaksanakan secara terencana dan bertahap.  

Kartini (1986: 61) menjelaskan bahwa fungsi 

kepemimpinan adalah: memandu, menuntun, 

membimbing, membangun, memberi atau 

membangunkan motivasi kerja, 

mengemudikan organisasi, menjalin jaringan 

komunikasi yang baik, memberi 

supervise/pengawas yang efisien dan 

membawa para pengikutnya kepada yang 

ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu 

dan perencanaan. Senada dengan 

penjelasan tersebut, Purwanto (1993: 64) 

menyebutkan fungsi kepemimpinan kepala 

sekolah dalam antara lain: (1) menyelami 

kebutuhan dan keinginan kelompoknya; (2) 

dari keinginan-keinginan itu dapat dipetik 

kehendak yang realitis yang benar-benar 

dapat dicapai; (3) meyakinkan kelompoknya 

mengenai apa-apa yang menjadi kehendak 

mereka, mana yang realitis dan mana yang 

merupakan khayalan; (4) menemukan jalan 

yang dapat ditempuh untuk mencapai/ 

mewujudkan kehendak-kehendak tersebut. 

Dengan demikian tugas kepala sekolah 

menurut Direktorat Pendidikan Taman Kanak-

kanak dan Sekolah Dasar (2003: 2)  adalah: 

(1)  sebagai pendidik (educator), (2)  sebagai 

pengelola (manager); (3)sebagai administrato 

(pengurus), (4)penyedia (supervisor), (5)  

sebagai pemimpin (leader), (6)  sebagai 

pembaharu (innovator), (7) sebagai 

penggerak (motivating),  

c. Kualitas Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 

Kunci keberhasailan suatu sekolah pada 

hakikatnya terletak pada efisiensi dan 

efektifitas penampilan seorang kepala 

sekolah. Tiga kemampuan dasar yang perlu 

dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu  conceptual 

skills, human skills, dan  technical skills. 

(Wahjosumidjo, 2005).  Seleksi dilaksanakan 

dengan tepat akan mempunyai dampak 

positip dalam; (1) membantu untuk 

memperkecil dalam pemborosan waktu, 

usaha, dana yang harus dikeluarkan di dalam 

pengembangan staf sekolah; (2) membantu 

proses seleksi menjadi rasional dan seragam; 

(3) memberikan jaminan kompetensi sebagai 

factor kunci dalam menentukan diterima  atau 
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tidaknya calon; (4) memberikan landasan 

untuk membenarkan (justifying) seleksi 

personil ( Wahjosumidjo, 2005: 351-352). 

d. Mutu Kegiatan Belajar Mengajar 

Mungin Eddy Wibowo, Anggota Badan 

Standar Nasional Pendidikan mengatakan 

kenyataan di lapangan mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan masih memprihatinkan. 

Masyarakat banyak mengkritisi sebagian dari 

pendidik dan tenaga kependidikan, 

khususnya guru kurang mampu 

melaksanakan pembelajaran secara efektif, 

bermakna dan menyenangkan. 

Untuk memacu para penyelenggara dan 

satuan pendidikan untuk meningkatkan 

kinerjanya dalam memberikan pelayanan 

pendidikan yang bermutu, pemerintah 

menetapkan Peraturan Pemerintah No.19 

Th.2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan yang memuat kriteria minimal 

tentang komponen pendidikan. Komponen 

pendidikan yang harus terstandar, meliputi 

standar isi, standar proses, kompetensi 

lulusan, standar pendidik, dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, pembiayaan, dan 

penilaian pendidikan. Pemerintah membentuk 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) 

yang bertanggung jawab kepada Mendiknas.

 BNSP merupakan lembaga mandiri, 

professional, dan independent yang 

mengembang misi untuk mengembangkan, 

memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi 

pelaksanaan standar nasional pendidikan, 

akan dapat diwujudkan pendidikan bermutu 

dan dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang 

professional. Lalu bagaimana sesungguhnya 

pendidikan yang bermutu, akan dijelaskan 

secara sekilas tentang pandangan UNESCO 

tentang beberapa dimensi mutu pendidikan. 

Uraian tentang dimensi mutu pendidikan itu 

tertuang dalam buku EFA Global Monitoring 

Reprt 2005 atau laporan pemantauan global 

pendidikan untu semua. Setiap tahun, 

UNESCO menerbitkan laporan tentang 

perkembangan pendidikan, baik pendidikan 

formal dan pendidikan informal, di berbagai 

belahan dunia.  Dimensi mutu pendidikan 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) 

Karakteristik pembelajar (learner 

characteristic),(2) Pengupayaan masukan 

(enabling inputs) 

e. Fungsi Manajemen dalam 

Pembelajaran 

Guru sebagai perencana sering 

mendapat informasi tentang kendala, yaitu; 

(1) keterbatasan dana atau anggaran untuk 

mendukung pembelajaran; (2) penyesuaian 

waktu dan program yang harus dipersiapkan 

untuk dilaksanakan pada tahun depan, 

semesterdepan, minggu depan,dan atau 

besok; (3) keterbatasan perlengkapan 

pembelajaran yang siap untuk digunakan;(4) 

ruangan belajar yang tersedia; dan (5) 

keterbatasan kebutuhan belajar lainnya, 

materi perencanaan pembelajaran ada 

baiknya lebih dahulu memahami apa itu 

manajemen, karena perencanaan merupakan 

bagian dari fungsi-fungsi manajemen. 

Sebagaimana dikemukakan Terrry dalam 

(Syaiful Sagala, 2003:139-141), manajemen 

merupakan suatu proses yang khas yang 

terdiri dari  tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pergerakan, dan 

pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan melalui sumberdaya 

manusia serta sumberdaya lain.Jadi 

manajemen adalah suatu tindakan atau 

merencanakan, mengorganisasikan, 
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menggerakkan, mengendalikan atau 

melakukan  pengawasan.  

 

METODE PENELITIAN 

Populasi penelitian ini adalah para guru 

SD Kanisius Surakarta. Teklnik sampling 

(pengambilan sampel), dengan metode 

sensus dimana semua anggota populasi 

dijadikan sebagai sampel yang berjumlah 37 

guru SD Kanisius di Surakarta.   Metode 

Pengumpulan Data dilakukan dengan Metode 

Dekumentasi. Dokumentasi ini dilakukan 

dengan mabaca buku-buku ilmiah dan hasil 

penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan masalah Mutu Kegiatan Belajar 

Mengajar guru untuk dijadikan pedoman. 

Juga dengan Observasi. Observasi dengan 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

Mutu Kegiatan Belajar Mengajar guru SD 

Kanisius Surakarta. Dilakukan pula dengan 

Survey. Survai dengan menyebarkan 

kuesioner (angket) kepada para guru SD 

Kanisius Surakarta serta dengan uji validitas, 

uji realibilitas dan regresi linier berganda.  

Definisi Operasional (Variabel Data)  

“Mutu Kegiatan Belajar Mengajar di SD 

Kanisius Surakarta”  merupakan dependen 

variable (variable yang dipengaruhi / Y) 

sedangkan Kompetensi guru terhadap mutu 

kegiatan belajar, variable X1 ” dan 

“Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah” X2, 

adalah; variabel independen  (variable yang 

mempengaruhi) terhadap mutu kegiatan 

belajar mengajar di SD Kanisius Surakarta.  

Teknik Analisis Data 

Metode regresi linier berganda, metode 

ini digunakan untuk menjalankan pola 

hubungan antara faktor-faktor motivasi yang 

terdiri dari Kompetensi Guru (X1) dan 

Kemampuan managerial Kepala Sekolah (X2)  

terhadap variabel Mutu Kegiatan Belajar 

Mengajar (Y). Adapun Model Persamaan 

sebagai berikut:  

Y = 0 + 1x1 + 2x2 + e 

Keterangan:  

Y = Mutu Kegiatan Belajar Mengajar  

X1 = Kompetensi Guru  

X2 = Kemampuan manajerial Kepala 

Sekolah  

1 = Koefisien variabel independen 

Kompetensi Guru  

2    = Koefisien variabel independen 

Kemampuan manajerial Kepala Sekolah 

0  = Konstanta  

e = Variabel pengganggu  

 

Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel 

dependent. Nilai koefisien dterminasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independent 

dalam menjelaskan variasi variabel 

dependent amat terbatas. Dalam kenyataan 

nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, 

walaupun yang dikehendaki harus bernilai 

positif. Menurut Gujarati (dalam Ghozali, 

2005:83) jika dalam uji empiris di dapat nilai 

adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 

dianggap bernilai nol. Secara matematis jika 

nilai R2 = 1, maka adjusted R2 = R2 = 1 

sedangkan jika nilai R2 = 0, maka adjusted R2 

= (1-k)/n-k). Jika k > 1 maka adjusted R2 akan 

bernilai negatif. 

Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan 

apakah variabel bebas yang dimasukkan 
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dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variavel terikat.  

Uji t  

Uji ini mengetahui pengaruh dari masing-

masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Jika nilai t hitung > t tabel 

maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel 

Independen dengan variabel dependen 

secara individu (Santosa, 2000: 168). 

Sebaliknya, jika t hitung < t tabel maka tidak 

terdapat hubungan/pengaruh yang signifikan. 

Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Multikolinearistas  

Uji multikolinearistas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent).  

2) Uji Autokorelasi  

Uji ini bertujuan apakah model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah 

ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi 

ke observasi lainnya. salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi adalah dengan 

menggunakan uji Durbin_Watson (Ghozali, 

2005: 96).  

3) Uji Heteroskedastisitas  

Uji ini bertujuan menguji apakah model 

regresi terjadi ketidak variance dari residual 

atau pengamatan ke pengamatan yang lain. 

4) Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji validitas dimana nilai rxy variabel 

Mutu Belajar Mengajar pada item pertanyaan 

dari no. 1 sampai dengan 8 di mana 

mempunyai nilai yang lebih besar dari nilai 

kritis 0,1968. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertanyaan dalam kuesioner yang 

mengambarkan atau yang mempunyai 

indikasi sebagai variabel Mutu Belajar 

Mengajar dapat disimpulkan dengan hasil 

yang valid. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pertanyaan/pernyataan dalam 

kuesioner dapat digunakan oleh peneliti 

sebagai instrumen penelitian. Pada pengujian 

dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan 

variabel independen yaitu Kompetensi Guru, 

Kemampuan Managerial dan variabel 

dependen yaitu Mutu Kegiatan Belajar 

Mengajar dalam kuesioner adalah reliabel, hal 

ini ditunjukkan dari nilai koefisien 

reliabilitasnya lebih besar dari critical value 

yang besarnya 0,1968. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertanyaan dalam kuesioner untuk 

variabel Kompetensi Guru, Kemampuan 

managerial serta Mutu Kegiatan Belajar 

Mengajar dapat dinyatakan reliabel, sehingga 

item pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner 

dapat digunakan sebagai instrumen 

pertanyaan.  

Kriteria Ekonometri (Uji Asumsi Klasik)  

a. Uji Normalitas  

Dalam menguji normalitas menunjukkan 

bahwa sebaran data mendekati distribusi 

normal.  

b. Autokorelasi  
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Dari hasil penelitian ini ditunjukakn nilai 

Durbin-Watson sebesar 0,934. Sementara 

DW tabel pada  = 0,05 dan dengan k = 3, n 

= 30, Du sebesar 1,59. Ini berarti bahwa 

terdapat autokorelasi positif atau negatif 

karena memenuhi kriteria Du < DW < 4 – Du 

(Santosa, 2000: 169) yaitu 1,65 < 0,934 < 4 – 

1,65.  

c. Uji heterokedastisitas  

Pada penelitian ini digunakan 

Scatterplot. Disini dilakukan dengan melihat 

apakah ada pola tertentu yang teratur dan 

bergelombang. Jika terdapatbentuk tersebut 

maka telah terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini 

ternyata tidak didapatkan pla tertentu pada 

scatterplot. Dapat disimpulkan dari hasil ini 

bahwa tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Multikolinearitas  

Hasil pengujian dengan metode VIF 

tersebut terlihat dimana nilai VIF dari masing 

masing variable lbihbesar dari nilai 10 yaitu 

34,036, sehingga dikatakan tidak terdapat 

multikolinear (Santosa, 2000:203). 

Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh Kompetensi Guru, dan 

Kemampuan managerial terhadap Mutu 

Kegiatan Belajar Mengajar pada SD Kanisius 

Surakarta, maka penulis menggunakan 

metode analisis data dalam penlitian ini ialah 

secara kuantitatif menggunakan Regresi 

Linier Berganmda. Model persamaan regresi 

dan korelasi berganda adalah:  

Y = 0 + 1X1 + 2X2 + e 

Keterangan:  

Y  = Mutu Kegiatan Belajar Mengajar  

X1 = Kompetensi Guru  

X2 = Kemampuan manajerial  

1 = koefisien variabel independen  

2 = koefisien variabel independen 

Kemampuan managerial  

0 = konstanta  

e = variabel pengganggu  

Hasil olah data untuk regresi adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 1. Hasil Regresi 

Variabel  Koefisien regresi  T Sig  

Kostanta  
Kompetensi Guru  
Kemampuan managerial  

  

2,467 

- 0,191 

1,107 

1,794 

-0,888 

4,774 

 

0,084 

0,383 

0,000 

Adjusted R. Squared  0,98947   

F. statistic  259,232   

Tanda * signifikan pada  = 0,05  

Interpretasi dari nilai-nilai koefisien 

regresi (Parameter) 

Y = 2,467 – 0,191 X1 + 1,107 X2 + e 

a. 1 = – 0,191, berarti Kompetensi Guru 

berpengaruh negatif terhadap Mutu 

Kegiatan Belajar Mengajar SD Kanisius 

Surakarta, bahwa jika usaha-usaha 

perbaikan pada variabel Kompetensi 

Guru, maka tidak  berakibat 

meningkatnya variabel Mutu Kegiatan 

Belajar Mengajar. 

b. 2 = 1,107, berarti Kemampuan 

managerial kepala sekolah mempunyai 

pengaruh positif terhadap mutu kegiatan 

belajar mengajar SD Kanisius Surakarta, 

bahwa jika usaha-usaha memperbaiki 
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kemampuan managerial, maka akan 

menaikan mutu Kegiatan Belajar 

Mengajar  (KBM). 

c. Variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap Mutu Kegiatan 

Belajar Mengajar SD Kanisius Surakarta, 

adalah variabel Kemampuan managerial 

dimana ditunjukkan nilai koefisien regresi 

sebesar 1,107 yang lebih besar dari nilai 

koefisien regresi variabel independen 

yang lain. 

1. Pengujian secara individual (uji t atau 

t test)  

Dengan tingkat kepercayaan 95% 

didapatkan nilai sig t tabel sebesar 0,363. 

Kompetensi Guru, mempunyai sig t hitung 

(0,363) > 0,05. Berarti Ho diterima, dan 

menolak Ha oleh sebab itu i =  0, 

berartibahwa Kompetensi Guru berpengaruh 

tidak signifikan terhadap Mutu Kegiatan 

Belajar Mengajar pada SD Kanisius Surakarta  

secara individual. Kemampuan managerial 

ternyatata dengan tingkat kepercayaan 95% 

mempunyai sig t hitung (4,774) < 0,05. Berarti 

Ho ditolak,berarti Kemampuan managerial 

berpengaruh  signifikan terhadap Mutu 

Kegiatan Belajar Mengajar pada SD Kanisius 

Surakarta secara individual. 

2. Pengujian secara serempak (F test)  

Hari hasil olah data didapatkan hasil 

sebagai berikut : Nilai sig F hitung (0,000) < 

0,05, atau nilai F hitung (259,232) > F tabel  

atau Sig F lebih kecil dari 0,05 jadi Ho ditolak 

berarti 1  2  0. Jadi koefisien regresi hasil 

perhitungan signifikan (bisa digunakan 

sebagai analisis) atau dikatakan bahwa 

berarti Kompetensi Guru, Kemampuan 

managerial, berpengaruh terhadap Mutu 

Kegiatan Belajar Mengajar pada SD Kanisius 

Surakarta. 

3. Koefisien Determinasi (R2)  

Dari hasil olahan analisis regresi dapat 

diketahui Adjusted R squared adalah 0,947. 

Berarti bahwa variasi perubahan mutu 

kegiatan belajar mengajar benar-benar dapat 

dijelaskan oleh variasi perubahan Kompetensi 

Guru, Kemampuan managerial, sebesar 94,7. 

Selebihnya dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain di luar penelitian ini, misalnya masa kerja 

guru, tingkat pendidikan, pangkat golongan 

dan lain-lain. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

a. Dengan tingkat kepercayaan 95% 

didapatkan simpulan bahwa kompetensi 

guru berpengaruh tidak signifikan 

terhadap mutu kegiatan belajar mengajar 

pada SD Kanisius Surakarta secara 

individual. Kemampuan managerial 

Kepala Sekolah berpengaruh signifikan 

terhadap Mutu Kegiatan Belajar 

Mengajar pada SD Kanisius Surakarta 

secara individual. 

b. Bahwa berarti kompetensi guru, 

Kemampuan managerial Kepala 

Sekolah, berpengaruh terhadap mutu 

kegiatan belajar mengajar pada Sekolah 

Dasar Kanisius di Surakarta secara 

bersama-sama. Kompetensi guru dan 

manajerial kepala sekolah yang kurang 

baik akan mempengaruhi mutu kegiatan 

belajar mengajar. 

c. Dari hasil olahan analisis regresi dapat 

diketahui Adjusted R squared adalah 

0,947. Berarti bahwa variasi perubahan 

Mutu Kegiatan Belajar Mengajar benar-

benar dapat dijelaskan oleh variasi 
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perubahan Kompetensi Guru, 

Kemampuan managerial Kepala 

sekolah, sebesar 94,7. Selebihnya 

dijelaskan oleh variable-variabel lain di 

luar penelitian ini, misalnya masa kerja 

guru, tingkat pendidikan, pangkat 

golongan dan lain-lain. 

2. Saran 

a. Bagi Kepala Sekolah: 

Kemampuan Kepala Sekolah Dasar 

Kanisius Surakarta pada meningkatkan 

mutu kegiatan belajar mengajar  memilki  

peranan yang strategis dalam rangka 

meningkatkan kompetensi guru, baik 

sebagai educator ( pendidik), manager 

(pengelola), administrator, supervisor ( 

pengawas), leader (pemimpin), pencipta 

iklim kerja maupun sebagai wira 

usahawan. Hendaknya kepala sekolah 

dapat mengoptimalkan segenap peran 

yang diembannya, secara langsung 

maupun tidak langsung dapat 

memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan kompetensi guru, dan pada 

gilirannya dapat membawa efek 

terhadap peningkatan mutu pendidikan 

di sekolah.      

b. Bagi Guru: 

Agar proses pendidikan dapat berjalan 

efektif dan efisien, maka para guru 

Sekolah Dasar Kanisius Surakarta 

dituntut memiliki kompetensi 

paedagogik, kompetensi personal, 

kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang memadai, seyogyanya 

guru hendaknya dapat melaksanakan 

pekerjaannya, baik berupa kegiatan, dan 

berperilaku sesuai dengan kompetensi 

guru. Sejalan dengan tantangan 

kehidupan global, peran dan tanggung 

jawab guru pada masa mendatang akan 

semakin kompleks, sehingga menuntut 

guru untuk senantiasa melakukan 

berbagai peningkatan dan penyesuaian 

kompetensinya. Guru harus lebih 

dinamis dan kreatif dalam 

mengembangkan proses pembelajaran 

siswa. Guru di masa mendatang tidak 

lagi menjadi satu-satunya orang yang 

paling well informed terhadap berbagai 

informasi dan pengetahuan yang sedang 

berkembang dan berinteraksi dengan 

manusia di jagat raya ini. Di masa depan 

guru bukan satu-satunya orang yang 

lebih pandai di tengah-tengah siswanya.      

c. Bagi Penelitian Berikutnya: 

Bahwa penelitian yang saya lakukan bisa 

dimanfaatkan sebagai salah satu 

referensi penelitian berikutnya yang 

sejenis, serta dapat di replikasi dengan 

temuan baru menggunakan variable 

yang berbeda.                     
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MODEL BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAMI UNTUK 

MEMBENTUK KARAKTER KUAT DAN CERDAS BAGI 

MAHASISWA FKIP UNS 
 

Siti Sutarmi Fadhilah1, dan Fattah Santoso2 

1,2Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 

ABSTRACT 
The final product as an expected goal is an effective model of Islamic guidance and counseling 

to build strong character and intelligence for the students of the Faculty of Education and Teacher 
Training, Sebelas Maret University. The research applies the mixed method design which, according 
to Creswell & Plano Clark (in Creswell, 2008: 552), is a procedure of gathering and analyzing data 
by mixing both methods, qualitative and quantitative, in one research. This design uses an 
exploratory mixed approach, applying the qualitative method to explore the phenomena and then 
gathering quantitative data relating to qualitative ones. This research can be included to R & D 
(research and development, using three plans: survey, evaluation, and experiment. The survey is 
applied as an introductory research to know supported or conducive conditions relating to the object 
of the research. The evaluation is applied to try out the development of product. Moreover, the 
experiment is applied to examine the effectiveness of product to develop. This R & D, then, has three 
steps: introductory study, developing model/product, and validation of model/product. In its first step, 
this research produces: (1) an instrument to explore data on strong character and intelligence of the 
students before and after treating the Islamic guidance and counseling; and (2) a guide book of 
Islamic guidance and counseling being validated by scholars and practitioners. 
Key words:  model of Islamic guidance and counseling, building, strong character and intelligence. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam memperingati Dies Natalis 

Universitas Sebelas Maret (UNS) yang ke 38 

tahun 2014 ini mempunyai misi: “Akselerasi 

Peran UNS dalam Menyongsong Era Asia”. 

Oleh karena itu UNS mempersiapkan 

lulusannya yang mampu berdaya saing tinggi 

baik secara nasional maupun Asia, bahkan 

Internasional. Hal ini searah dengan tujuan 

nasional, yaitu membangun dan 

mengembangkan masyarakat sebagai 

sumber daya manusia (SDM) atau insan yang 

memiliki karakter kuat serta menghargai 

keragaman sebagai perekat integrasi bangsa 

di samping mampu bersaing baik di tingkat 

regional, nasional maupun internasional. 

Karakter adalah suatu kualitas atau kekuatan 

mental atau moral, akhlak atau budi pekerti 

individu yang merupakan kepribadian khusus 

yang membedakan dengan individu lain 

(Hidayatullah, 2009). Karakter bisa diartikan 

sama dengan kepribadian. Karakter yang kuat 

dan cerdas bisa diartikan sebagai kepribadian 

yang kuat dan cerdas. Kepribadian dibentuk 

melalui pendidikan yaitu dengan cara 

mengembangkan sifat-sifat dasar individu. 

Pembentukan kepribadian inilah yang 

menjadi esensi pendidikan (Manulang & 

Melfiyetty, 2005). 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) 

memiliki misi agar lulusan berkarakter kuat 

dan cerdas serta kompetitif. Untuk itu 

mengharapkan mahasiswa dapat mencapai 

Indeks Prestasi (IP) tinggi; cepat lulus atau 

lulus tepat waktu; masa tunggu memperoleh 

pekerjaan pendek; siap dan mampu bersaing 

baik di tingkat regional, nasional, ASEAN, 

maupun internasional. 

Secara keseluruhan, mahasiswa FKIP 

UNS dapat dikatakan sebagai mahasiswa 
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yang berpotensi, karena telah dinyatakan 

lulus dan berhasil mengikuti seleksi 

penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi 

negeri  (SPMBPTN). Namun dalam 

pencapaian keberhasilan belajar masih 

banyak mahasiswa lulus dengan IP tidak 

tinggi, studi tidak tepat waktu, bahkan ada 

yang mengalami kegagalan belajar atau tidak 

menyelesaikan studinya (drop out). Masa 

tunggu untuk memperoleh pekerjaan juga 

masih ada yang lama setelah lulus. Tidak 

tingginya pencapaian IP dan studi tidak tepat 

waktu sebagian besar disebabkan karena 

mahasiswa belum memiliki motivasi 

berprestasi dan keterampilan belajar  kurang 

memadai. Permasalahan lain yang timbul 

adalah, meskipun sebagaian besar 

mahasiswa beragama Islam, namun belum 

semua  melaksanakan kewajibannya 

keagamaannya secara penuh. Mahasiswa 

yang beragama Islam belum semua Islami. 

Artinya, mahasiswa yang beragama Islam 

belum melaksanakan ibadah secara penuh, 

menurut syariah baik dan benar. 

Atas dasar itulah Unit Layanan 

Bimbingan dan Konseling (ULBK) FKIP UNS 

memberikan bantuan kepada mahasiswa 

agar dapat: (1)  mengatasi berbagai problema   

pribadi yang dihadapi secara Islami; (2)  

mengembangkan dirinya secara optimal 

secara Islami; dan (3) sukses dalam 

menyelesaikan studinya maupun 

kehidupanya saat ini dan masa depannya 

juga secara Islami.  Pelaksanaan ULBK  perlu 

didukung oleh hasil penemuan-penemuan 

baru yang dapat memperkuatan pendekatan 

dalam memecahkan permasalahan yang ada. 

Di sini lah diperlukannya pendekatan relegius 

atau keagamaan yang digunakan dalam 

pelaksanaan bimbingan dan konseling, 

sehingga semua mahasiswa yang beragama 

Islam melaksanakan syariat dengan baik dan 

benar. 

Dengan demikian perumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: “ Apakah 

Model Bimbingan dan Konseling Islami layak 

digunakan untuk membentuk karakter kuat 

dan cerdas bagi mahasiswa FKIP UNS”. 

Layanan bimbingan konseling 

merupakan bantuan yang diberikan kepada 

mahasiswa dengan tujuan untuk semakin 

mempribadikan watak pendidikan di 

perguruan tinggi. Layanan bimbingan 

konseling berkembang menjadi student – 

personal service yang memberikan layanan 

yang lebih luas, yaitu yang mencakup bantuan 

berupa orientasi mahasiswa baru dan layanan 

lainnya, seperti di bidang kesehatan mental, 

penempatan kerja, perumahan/pemondokan, 

keuangan dan beasiswa, kegiatan 

ekstrakurikuler, rekreasi dan kehidupan sosial 

pribadi, layanan bimbingan karier, dan  yang 

lain (Munandir, 1995). Dalam perjalanannya, 

karena banyak mahasiwa yang bermasalah 

dalam beragama (Islam), dipandang perlu 

untuk mengembangkan model bimbingan dan 

konseling dengan menggunakan pendekatan 

Islami. 

Menurut hasil Seminar Bimbingan dan 

Konseling Islami di UII Yogyakarta 1985 

(dalam Abdul Khalik D, 2009: 19) Bimbingan 

dan konseling Islami adalah proses 

pemberian bantuan terhadap individu agar 

menyadari kembali eksistensinya sebagai 

makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras 

dengan ketentuan dan petunjuk Allah, 

sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan 

akherat. Berdasarkan pengertian tersebut 

jelaslah bahwa Bimbingan dan konseling 

Islami merupakan proses pemberian bantuan 
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sebagaimana kegiatan bimbingan umumnya, 

tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan 

ajaran Islam. Artinya landasan bimbingan dan 

konseling Islami adalah Al-Qur’an dan Hadist 

(Sunnah Rasul Muhammad Salallahu ‘Alaihi 

Wassalam). 

Bimbingan dan konseling Islami 

merupakan bantuan yang diberikan kepada 

individu terbimbing agar mampu hidup selaras 

dengan ketentuan dan petunjuk Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala, maksudnya: (1) Hidup 

selaras dengan ketentuan Allah. Artinya 

sesuai dengan kodratnya yang ditentukan 

oleh Allah, sesuai dengan sunatullah, sesuai 

dengan hakekatnya sebagai makhluk Allah; 

(2) Hidup selaras dengan petunjuk Allah. 

Artinya sesuai dengan pedoman yang telah 

ditentukan Allah melalui Rosul-Nya  (Ajaran 

Islam); (3) Hidup selaras dengan ketentuan 

dan petunjuk Allah. Artinya, menyadari 

eksistensinya sebagai makhluk Allah yang 

diciptakan untuk mengabdi kepada-Nya. 

Mengabdi dalam arti seluas-luasnya. 

Pandangan Bimbingan dan konseling 

Islami terhadap manusia, bahwa manusia 

dilahirkan dalam keadaan fitrah (bersih). 

Menurut  (Musfir bin Said Az-Zahrani, 2005: 

29-33): (1) Manusia pada dasarnya baik. 

Namun bisa berubah; (2) Manusia adalah 

makhluk yang terbaik (Al-Qur’an Surah QS) 

At-Tin, ayat 4) “ Sesungguhnya Kami telah 

menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya”; Manusia juga sebagai 

khalifah di bumi (Al-Baqarah, ayat 30); 

Manusia diberi kemampuan berpikir (QS. Al-

Alaq, ayat 5; QS. Adz-Dzuriyat, ayat 21; (3) 

Manusia adalah makhluk yang penuh 

kesadaran (QS.Al-Insaan, ayat 3; QS. Ath-

Thuur, ayat 21); (4) Manusia mempunyai titik 

kelemahan dalam dirinya. Hal inilah yang 

membuat manusia harus berusaha melawan 

hawa nahsunya, dan keinginan untuk berbuat 

maksiat (QS. Al-Imran, ayat 14); (5) Motivasi 

manusia yang kuat dan potensinya yang 

besar mampu mengendalikan perilaku dan 

selalu beribadah kepada Allah SWT (QS.Adz-

Dhariyat, ayat 65); (6) Islam telah membagi 

jiwa manusia menjadi tiga keadaan, yaitu: (a) 

An-Nafsul Muthmainnah (Jiwa yang tenang) 

(QS.Al-Fajr, ayat 27-30); (b) An-Nafsul 

Ammaratu Bissu’ (Jiwa yang condong kepada 

keburukan) (QS. Yusuf, ayat 53); (c) An-

Nafsul Lawwamah (Jiwa yang selalu 

menyesali diri sendiri atau jiwa yang penuh 

penyesalan) (QS. Al-Qiyaamah, ayat 1-2); (7) 

Di dalam diri manusia ada pertentangan yang 

selalu berkeinginan melakukan perbuatan 

buruk yang merupakan titik kelemahan 

kepribadiannya (QS.An-Naas, ayat 4-6, dan 

Al-Mujaadilah, ayat 19).  Oleh karen itu,  

manusia diperintahkan untuk melaksanakan 

perintahNya dan menjauhi laranganNya 

(‘Amar ma’ruf nahi mungkar), jika ingin 

selamat di dunia maupun di akherat. 

Tujuan bimbingan dan konseling Islami 

enurut Hamdani Bakran, A.D (2001) adalah: 

(1) Untuk menghasilkan perubahan, 

perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa 

dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan 

damai (muthmainah), bersikap lapang dada 

(radhiyah) dan mendapatkan pencerahan 

taufik dan hidayah Tuhannya (mardhiyah); (2) 

Untuk menghasilkan perubahan, perbaikan 

dan kesopanan tingkah laku yang dapat 

memberikan manfaat baik pada diri sendiri, 

lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan 

atau belajar, maupun lingkungan sosial dan 

alam sekitarnya; (3) Untuk menghasilkan 

kecerdasan rasa (emosi) pada individu 

sehingga muncul dan berkembangan rasa 



48                   Jurnal Profesi Pendidik 
Volume 1, Nomor 1, November 2014, halaman 45-56 

toleransi, kesetikawanan, tolong menolong 

dan rasa kasih sayang; (4) Untuk 

menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri 

individu sehingga muncul dan berkembang 

rasa keinginan untuk berbuat taat kepada 

Tuhannya, ketulusan mematuhi segala 

perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, serta 

ketabahan menerima ujian-Nya; (4) Untuk 

menghasilkan potensi Illahiyah, sehingga 

dengan potensi itu individu dapat melakukan 

tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan 

benar. Ia dapat dengan baik menanggulangi 

berbagai persoalan hidup dan dapat 

memberikan kemanfaatan dan keselamatan 

bagi lingkungannya pada berbagai aspek 

kehidupan. 

Beradasarkan rumusan di atas, jelaslah 

bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islami 

adalah tidak hanya membantu individu 

mengatasi persoalan hidup sekarang dan di 

sini. Namun demikian, bagaimana individu 

memandang kehidupan ini secara 

keseluruhan sebagai sunatullah yang harus 

dijalani agar manusia tidak sombong dalam 

keberhasilannya dan tidak putus asa jika 

mengalami kegagalan. Orientasi pelaksanaan 

bimbingan dan konseling Islami memiliki 

kelebihan, berupa diperhatikannya dimensi 

ukhrawi, di mana aspek ini tidak dibahas 

dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling 

konvensional. Bimbingan dan konseling 

Islami mengajarkan pada individu menjalin 

hubungan baik dengan sesama manusia dan 

lingkungannya, serta pendekatan spiritual 

kepada Allah, agar kembali kepada fitrahnya, 

yaitu kembali kepada kesucian melalui 

silaturahmi, taushiyah, tsaqafah, tasyirihah, 

dan tazkyyah dengan mujahadah 

sebagaimana telah dituntunkan dalam Al-

Qur’an dan Hadist (Sunnah Rasul). Kaitannya 

dengan penelitian ini, bimbingan dan 

konseling Islami bertujuan untuk membentuk 

karakter kuat dan cerdas yang dilandasi oleh 

nilai-nilai agama Islam sebagaimana  tersebut 

di atas. 

Karakter adalah keutuhan seluruh 

perilaku psikis hasil pengaruh faktor endogen 

(genetic) dan faktor eksogen (pengaruh luar) 

yang terpatri dalam diri dan membedakan 

individu yang satu dari yang lainnya, serta 

menjadi determinan perilaku seseorang 

dalam penyesuaiannya dengan lingkungan. 

Karakter yang baik dimanifestasikan dalam 

kebiasaan baik dan kebajikan dalam hidup 

sehari-hari, yang meliputi: pikiran baik, hati 

baik, dan tingkah laku baik (Jati Bangsa dalam 

Semiawan, 2010; Adi priyanto, 2010).  

Karakter bersifat memancar dari dalam 

(inside-out), dalam arti bahwa kebiasaan baik 

dilakukan bukan atas permintaan, atau 

tekanan dari orang lain, namun atas 

kesadaran dan kemauan sendiri ((Jati Bangsa 

dalam Semiawan, 2010).  Karakter adalah 

sesuatu yang terlihat, terdiri dari sifat-sifat 

baik sesuai moral, dan diwujudkan dalam 

bentuk perilaku (Lickona, 2004). Baswardono 

(2010) menjelaskan bahwa ada beberapa 

sifat karakter antara lain: ada karakter baik, 

karakter buruk, karakter kepemimpinan yang 

luar biasa, bahkan ada karakter ilmiah, atau 

karakter kesalehan. Sifat dasar karakter atau 

karakter asali ada 6 (enam) jenis, yaitu: iman, 

integritas, sikap tenang, disiplin diri, daya 

tahan, dan keberanian. Karakter adalah 

keutuhan seluruh perilaku psikis hasil 

pengaruh faktor endogen (genetic) dan faktor 

eksogen (pengaruh luar) yang terpatri dalam 

diri dan membedakan indivi-du atau kelompok 

individu yang satu dari yang lainnya, serta 
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menjadi determinan perilaku seseorang 

dalam penyesuaiannya dengan lingkungan. 

Bagi orang Islam mempunyai contoh  

karakter atau kepribadian yang dimiliki oleh 

Nabi Muhammad SAW  yang dikutip oleh 

Tahir (1988 ; 195-198) dibagi dua kelompok, 

yaitu sebagai berikut: (a) Sifat utama dari 

kepribadian: (1) Kehormatan kelahirannya, 

(2) Bentku dan potongan tubuh yang 

sempurna, (3) Perkataannya yang fasih dan 

benar, (4) Kecerdasan akal yang sempurna, 

(5) Ketabahan dan keberanian, (6) Tidak 

terpengaruh oleh duniawi, (7) Hormat dan 

respect terhadap dirinya; (b) Sifat-sifat 

utama kemasyarakatannya, yaitu: (1) Murah 

hati dan dermawan, (2) Manis pergaulan, (3) 

Tidak lekas marah atas barang yang tidak 

disenangi dan suka memanfaatkan di waktu 

dia kuat, (4) Arif bijaksana dalam pimpinan, 

(5) Contoh utama dalam memegang 

pimpinan, (6) Teguh dalam pendirian.  Secara 

umum kepribadian menurut pandangan Islam 

(AL-Qur’an) dilihat dari akidahnya, dibagi 

menjadi tiga golongan: (1) golongan kaum 

beriman, yaitu mereka yamg mampu 

mengarahkan perilakunya kepada perilaku 

baik dan benar; (2) golongan kaum kafir, yaitu 

mereka tidak beriman serta mengingkari Al-

Qur;an dan Hadist serta ajaran Islam; dan (3) 

golongan kaum munafik, yaitu mereka yang 

tidak memiliki kepribadian dan tidak bisa 

mengambil posisi yang terus terang. Orang 

munafik adalah mereka yang menampakkan 

keimanan jika berada di tengah-tengah orang 

beriman, dan menampakkan kekufuran jika 

berada ditengan-tengah golongan orang kafir. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa 

karakter bagi orang Islam adalah nilai yang 

melekat dan tercerminkan pada akhlak mulia 

Nabi Muhammad SAW, yaitu (1 Sidik; (2 

Amanah; (3 Fathonah; dan (4) Tablig. Dari 

beberapa pendapat ahli (Dharma Kesuma, 

dkk. 2011; Muklas S, dan Haryanto, 2011; 

Sofyan Sauri, 2013; ) dapat disimpulkan 

sebagai berikut: (a) Nilai yang berkaitan 

dengan diri sendiri, antara lain: (1) Jujur; (2 

Kerja keras; (3) Tegas; (4) Sabar; (5) Ulet; (6) 

Ceria; (7) Teguh Pendirian); (8) Terbuka; (9) 

Visioner; (10) Mandiri; (11) Tegar; (12) 

Pemberani; (13) Reflektif; (14) Tanggung 

Jawab: (15) Disiplin; (16) Ikhlas dalam 

Beramal’.(b) Nilai yang berkaitan dengan 

orang lain, antara lain: (1) Senang 

menolong/membantu; (2) Senang memberi; 

(3) Toleransi; (4) Murah Senyum; (5) Ramah 

kepada siapapun; (6) Pemurah; (7) 

Kooperatif/ senang bekerja sama; (8) 

Komunikatif; (9) Menyeru kebaikan (Amar 

Ma’ruf); (10) Mencegah Kemungkaran (Nahi 

Mungkar); (11) Adil; (15) Peduli.(c) Nilai yang 

Terkait dengan Ketuhanan, adalah: (1) Islam; 

(2) Iman; (3) Ikhsan; (4) Taqwa. 

Allah memberi Sifat-sifat yang terbaik 

kepada Rasulullah, bahkan dikatakan bahwa 

beliau memiliki akhlak mulia. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah Subhanahu wa ta’ala : “ 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar 

berbudi pekerti yang agung” (Q.S. Al-

Qalam:4).Aisyah berkata:” Sesungguhnya 

akhlak Rasulullah adalah Al-Qur’an”. Akhal 

mulia adalah sebaik-baik perhiasan yang 

mampu menghindarkan pemiliknya dari 

bahaya dan segala kemungkinan yang 

membahayakan. 

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, 

maka Bimbingan dan konseling Islami 

merupakan salah satu alternatif yang 

diprediksikan dapat memecahkan 

permasalahan yang ada, termasuk 

membentuk karakter yang kuat dan cerdas 
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bagi mahasiswa FKIP UNS. Untuk itu 

dipandang perlu untuk mencari solusi atau  

pemecahan masalah itu melalui 

pengembangan:  ”Model Bimbingan dan 

Koseling Islami untuk membentuk karakter 

kuat dan cerdas bagi mahasiswa FKIP UNS” 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kualitatif dan kuantitatif (Mixed 

methods design). Menurut pendapat Creswell 

& Plano Clark (dalam Creswell, 2008: 552)  

mixed methods design adalah suatu prosedur 

untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan 

“mixing” kedua metode kualitatif dan 

kuantitatif dalam suatu penelitian tunggal 

untuk memahami masalah penelitian. Disain 

ini termasuk eksploratori mixed yaitu prosedur 

penelitian dilakukan menggunakan kualitatif 

untuk mengeksplorasi suatu gejala, dan 

kemudian mengumpulkan data kuantitatif 

yang berkaitan dengan data kualitatif. 

Penelitian ini termasuk eksperimen (Borg & 

Gall 1989; Burden, at.al, 1996; Bronson, at. al, 

1992; Jackson, Winston, 1995; Sukmadinata 

NS, 2002; Sutrisno Hadi, 1995 ). Metode 

eksperimen digunakan untuk menguji 

keefektifan produk yang akan dikembangkan. 

Disain eksperimen dengan  pretest-posttes 

control group design. 

Tujuan akhir penelitian ini adalah 

menghasilkan model bimbingan dan 

konseling Islami  untuk membentuk karakter 

kuat dan cerdas bagi mahasiswa FKIP UNS. 

Setelah merancang model  hipotetik 

berdasarkan hasil analisis data yang 

diperoleh  melalui uji ahli dan uji praktisi, 

kemudian dilakukan  uji coba  terbatas. Dalam 

uji kelayakan  dilakukan seminar dan 

lokakarya yang melibatkan konselor, dosen, 

dan para pimpinan yang terkait untuk ikut 

berpartisipasi dan bekerjasama dalam 

memberikan sumbang saran demi 

penyempurnaan model hipotetik yang telah 

dirancang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa FKIP Universitas Sebelas Maret 

(UNS), yang terdiri dari enam  Jurusan 

(Jurusan: IP, IPS, P.MIPA, OR, PJTK, Bahasa 

dan Seni). Sebagai sampelnya adalah 

mahasiswa semester satu Tahun Ajaran 

2014/2015, diambil dari masing-masing 

Jurusan satu Program Studi. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan kluster 

sampling. (IP-BK; IPS-Sejarah; P.MIPA-

Biologi; OR-Penjaskesrek; PJTK – PTIK serta 

Bahasa dan Seni-Bahasa Indonesia). 

Konselor  3 orang, 1 orang  ahli Agama Islam, 

dan  6 orang mahasiswa  untuk membantu di 

masing-masing  Jurusan serta mengimput 

data. Instrumen sebagai pengumpul data 

menggunakan wawancara, kuesioner dan alat 

ukur untuk mengungkap karakter kuat dan 

cerdas Observasi untuk mengungkap sikap 

mahasiswa selama proses bimbingan dan 

konseling Islami berlangsung. Dokumentasi 

untuk mengungkap karakter mahasiswa 

sebagai subyek penelitian. 

Pengembangan instrumen tersebut 

adalah sebagai berikut:  

Wawancara. Pedoman wawancara 

sebagai alat pengumpul data digunakan untuk 

mengungkap data tentang (1) pelaksanaan 

bimbingan dan konsling islami (BKI) di FKIP 

UNS; dan (2) penerapan bimbingan dan 

konsling islami (BKI) di FKIP UNS. 

Pengkajian dan pengembangan 

instrumen pengumpul data tentang 

pelaksanaan bimbingan dan konsling islami 

mengacu pada konsep komponen-komponen 
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program bimbingan dan konseling di 

perguruan tinggi. Pedoman wawancara 

disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka-

tertutup, dan jawabannya tidak diskor 

melainkan dirumuskan secara kualitatif yang 

merupakan deskripsi nyata dari implementasi 

layanan bimbingan dan konseling di UNS. 

Pedoman wawancara ini juga digunakan 

untuk mengungkap pelaksanaan pendekatan 

Islam Islamadalam bimbingan yang mengacu 

teori perspektif   Agama Islam  dalam 

pemberian  layanan bimbingan dan konseling.  

Mengembangkan Alat Ukur Karakter 

Kuat dan Cerdas. Alat Ukur Karakter Kuat dan 

Cerdas dikembangkan untuk mengungkap 

data tentang: (1) kebutuhan  mahasiswa 

berkaitan dengan karakter kuat dan cerdas ; 

(2) pentingnya bimbingan dan konseling 

Islami (BKI) di perguruan tinggi         

Pengembangan instrumen pengumpul data 

dilakukan sesuai dengan prosedur  sebagai 

berikut: (a) merumuskan definisi konseptual 

variabel yang akan diukur; (b) merumuskan 

definisi operasional ke dalam komponen-

komponen; (c) menjabarkan komponen-

komponen ke dalam indikator-indikator, (d) 

mengembangkan indikator-indikator ke dalam 

butir-butir instrumen; dan (e) memvalidasi 

instrumen. Validasi instrumen dilaksanakan 

melalui judgement para ahli yang dalam hal ini 

adalah beberapa profesor yang ahli dalam 

bidang instrumentasi, penelitian, serta 

kebahasaan, sekelompok praktisi yaitu 

konselor dan dosen, dan sejumlah 

mahasiswa. 

Mengembangkan Alat Ukur Kehidupan 

Beragama  (AUKB).  AUKB ini merupakan alat 

ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat 

keberagamaan mahasiswa. AUKB ini terdiri 

dari 30 pernyataan/pertanyaan yang 

berkaitan dengan kehidupan beragama 

mahasiswa. Setiap pernyataan/pertanyaan 

ada empat pilihan, yaitu:   Selalu skor Skor 

tertinggi 120 (seratus dua puluh dan skor 

terendah 0 (nol). 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut: Tahap Pertama. Studi 

Awal. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

adalah: (1) Melakukan Pengkajian Teoritis, 

yaitu: a) mengkaji hasil-hasil penelitian yang 

berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan 

dan konseling; (b) Mengkaji konsep-konsep 

bimbingan dan konseling Islami, konsep-

konsep karakter kuat dan cerdas; (c) Mengkaji 

pelaksaan bimbingan dan konseling Islami; 

(2) melakukan asesmen tentang pelaksanaan 

kehidupan beragama mahasiswa sehari- hari. 

Tahap Kedua Merancang Model 

Pengembangan. Kegiatan yang dilakukan 

pada tahap ini adalah menyusunan draft 

model   bimbingan dan konseling Islami. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: (a) merancang Hipotetik 

bimbingan dan konseling Islami yang akan 

dikembangkan berdasarkan kajian teoritik, 

kondisi obyektif lapangan, kajian-kajian hasil-

hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta 

ketentuan-ketentuan formal tentang 

pelaksanaan bimbingan dan konseling di 

perguruan tinggi (di UNS) ; (b) menganalisis 

kesenjangan implementasi bimbingan dan 

konseling Islami secara ideal sesuai 

ketentuan formal dengan implementasi 

layanan bimbingan  di lapangan; (c) 

mendeskripsikan kerangka kerja bimbingan 

dengan mengimplementasikan pendekatan 

Islami untuk perencanaan dan membuat 

pilihan serta keputusan dalam menjalani 

kehidupan mahasiswa secara Islami. 

Pendeskripsiaan dilakukan dengan personel 
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Fakultas yang terlibat dalam menguji 

kelayakan model hipotetik bimbingan dan 

koseling Islami. Diseminasi model bimbingan 

dan koseling Islami kepada konselor yang 

akan menjadi pembimbing pada subyek 

penelitian.    Tahap Ketiga. Melakukan 

Validasi Uji ahli dan praktisi. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini adalah: (a) 

melakukan uji coba terbatas dalam kelas 

dalam jumlah terbatas; (b) melakukan diskusi 

tentang hasil uji coba untuk mengetahui 

hambatan-hambatan yang menyebabkan 

adanya kendala pengembangan model 

bimbingan dan konseling Islami; (c) 

merumuskan upaya-upaya pemecahan dalam 

rangka penyempurnaan model. Tahap 

Keempat. Melakukan Uji Coba. Tahun ke II. 

Kegiatan pada tahap ini adalah: (a) 

melakukan uji coba model dengan melibatkan 

jumlah mahasiswa yang lebih banyak 

dibanding dengan uji coba sebelumnya.; (b) 

merumuskan model bimbingan dan konseling 

Islami hipotetik yang telah direvisi; (d) 

mendeskripsikan hasil implementasi uji coba 

model. Tahap Kelima. Validasi Model. 

Kegiatan yang dilakukan adalah: (a) 

melakukan kegiatan postest setelah 

bimbingan dan konseling Islami 

implementasikan ; (b) melakukan analisis data 

setelah implementasi model, bertujuan untuk 

mengetahui apakah model bimbingan dan 

konseling Islami efektif untuk membentuk 

karakter kuat pada mahasiswa FKIP UNS. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil wawancara dengan petugas unit 

layanan bimbingan dan konseling (ULBK) di  

FKIP UNS mengenai pelaksanaan bimbingan 

dan konseling Islami untuk  mahasiswa ini 

adalah sebagai berikut: (1) Visi Unit Layanan 

Bimbingan dan Konseling (ULBK) FKIP 

adalah menjadi tempat yamg mampu 

memberikan bantuan psikologis kepada 

mahasiswa agar dapat mengembangkan 

potensinya secara optimal dan mencapai 

keberhasilan dalam pengembangan pribadi, 

sosial-kemasyarakatan, belajar, dan karier;  

Misi ULBK adalah membantu mahasiswa 

FKIP UNS agar dapat mengembangkan 

potensinya secara optimal dan mencapai 

keberhasilan dalam pengembangan pribadi, 

sosial - kemasyarakatan, belajar dan karier 

yang maksimal. Akhirnya menjadi Insan yang 

berkarakter kuat dan cerdas serta kompetitif; 

(2) Petugas di ULBK sejumlah 14 orang 

semua dari dosen program studi bimbingan 

dan konseling; (3) pelaksanaan bimbingan 

yang berkaitan dengan pemberian informasi 

belajar efektif dilaksanakan sekali pada awal 

mahasiswa baru; (4) peranan petugas 

bimbingan di ULBK adalah memberikan 

layanan bimbingan apabila ada mahasiswa 

yang mengalami kesulitan belajar, terutama 

bagi mereka yang mendapatkan peringatan 

awal (early warning system); (5)   mengatasi 

berbagai problema  pribadi yang dihadapi 

secara Islam, termasuk kehidupan beragama; 

(6)  mahasiswa dapat mengembangkan 

dirinya secara optimal secara Islam;  (7) 

sukses dalam menyelesaikan studinya 

maupun kehidupannya saat ini dan masa 

depannya juga secara Islam.  Pelaksanaan 

ULBK  perlu didukung oleh hasil penemuan-

penemuan baru yang dapat memperkuatan 

pendekatan dalam memecahkan 

permasalahan yang ada. Di sini lah 

diperlukannya pendekatan relegius atau 

keagamaan yang digunakan dalam 

pelaksanaan bimbingan dan konseling, 

sehingga semua mahasiswa yang beragama 
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Islam melaksanakan syariat dengan baik dan 

benar; (8) masih terbatasnya kerjasama 

dengan fihak lain dalam pemberian informasi 

pribadi yang berkaitan dengan kehidupan 

keberagamaan disebabkan kurangnya  

sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

Hasil wawancara dengan para dosen 

yang beragama Islam, megungkapkan bahwa 

sangat penting dan diperlukan adanya model 

bimbingan dan konseling Islami bagi 

mahasiswa FKIP UNS yang beragama Islam, 

agar memiliki akhlak yang baik (akhlakul 

kharimah) sehingga terbentuk karakter kuat 

dan cerdas. Hasil analisis data berkaitan 

pengembangan model, adalah sebagai 

berikut: 

Tahap penyusunan model, penelitian 

ini telah berhasil mengembangkan model 

bimbingan dan konseling Islami untuk 

membentuk karakter kuat dan cerdas bagi 

mahasiswa FKIP UNS. 

Tahap penilaian ahli dan praktisi, 

berdasarkan hasil penilaian para ahli yang 

juga sebagai praktisi menyatakan bahwa 

model bimbingan dan konseling Islami ini 

layak digunakan. Artinya model yang 

dikembangkan telah memenuhi aspek 

validitas isi, bahasa dan tata tulis, baik 

pedoman yang digunakan oleh konselor 

dalam memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa, bahan atau materi yang 

digunakan konselor dalam memberikan 

bimbingan kepada mahasiswa. Revisi atau 

perbaikan-perbaikan dilakukan atas   saran 

dan balikan para ahli dan praktisi. 

Adapun masukan yang diberikan, antara 

lain sebagai berikut: (1) judul dalam pedoman 

bimbingan dan konseling Islami, ditambah 

dengan implementasi, sehingga judul menjadi 

“Implementasi Model Bimbingan dan 

Konseling Islami untuk Membentuk Karakter 

Kuat dan Cerdas”; (2) pada alat ukur 

kehidupan beragama, yang menggunakan 

kata “Menyenangi” dan “Senang” diganti 

dengan kata lain atau ditiadakan yaitu nomor: 

20, 24, 26, 27, 28 dan 29; (3) pada alat ukur 

karakter kuat dan cerdas jika perlu ditambah 

kata mahasiswa. 

Hasil penelitian model bimbingan dan 

konseling Islami untuk membentuk karakter 

kuat dan cerdas ini berupa: (a) Buku materi 

bimbingan dan konseling Islami untuk 

konselor dan mahasiswa. Buku ini digunakan 

oleh konselor untuk membantu mahasiswa 

dalam membentuk karakter kuat dan cerdas; 

(b) Buku tugas yang diberikan kepada 

mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang 

diberikan selama bimbingan berlangsung; (3) 

Alat ukur kehidupan beragama mahasiswa; 

dan (4) Alat ukur karakter kuat dan cerdas 

bagi mahasiswa. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Bimbingan dan konseling Islami 

merupakan bantuan yang diberikan kepada 

individu terbimbing agar mampu hidup selaras 

dengan ketentuan dan petunjuk Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala, maksudnya: (1) Hidup 

selaras dengan ketentuan Allah. Artinya 

sesuai dengan kodratnya yang ditentukan 

oleh Allah, sesuai dengan sunatullah, sesuai 

dengan hakekatnya sebagai makhluk Allah; 

(2) Hidup selaras dengan petunjuk Allah. 

Artinya sesuai dengan pedoman yang telah 

ditentukan Allah (Al-Qur’an) melalui Rosul-

Nya (Hadist) sesuai ajaran Islam; (3) Hidup 

selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. 

Artinya, menyadari eksistensinya sebagai 
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makhluk Allah yang diciptakan untuk 

mengabdi kepada-Nya. Mengabdi dan ibadah 

dalam arti seluas-luasnya. 

Penelitian ini telah menghasilkan 

prototype model bimbingan dan konseling 

Islami untuk membentuk karakter kuat dan 

cerdas, berupa: (a) Buku materi bimbingan 

dan konseling Islami untuk konselor dan 

mahasiswa. Buku ini digunakan oleh konselor 

dalam membantu mahasiswa untuk 

membentuk karakter kuat dan cerdas; (b) 

Buku tugas yang diberikan kepada 

mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang 

diberikan selama bimbingan berlangsung; (3) 

Alat ukur kehidupan keberagamaan 

mahasiswa; dan (4) Alat ukur karakter kuat 

dan cerdas bagi mahasiswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan di atas, maka dapat dikemukan 

saran-saran sebagai berikut: (1) Kepada 

Lembaga/FKIP UNS: (a) Hendaknya lembaga 

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang 

mutlak diperlukan oleh mahasiswa, apabila 

mereka diharapkan dapat mengembangkan 

potensinya secara optimal. Kebutuhan-

kebutuhan itu berkaitan dengan: peningkatan 

kesehatan fisik maupun psikis, (a) 

kelengkapan buku di perpustakaan yang  

umum dan agama, kelengkapan peralatan 

laboratorium dan pemanfaatnya, serta (c) 

pemberian bimbingan terutama bimbingan 

dan konseling Islami bagi yang beragama 

Islam, agar mereka memiliki karakter kuat dan 

cerdas; (2) Kepada 

Konselor/Dosen/Pembmbing Akademik. 

Dapat berkolaborasi dalam memberikan 

bimbingan secara periodik dalam penerapan 

model bimbingan dan konseling Islami ini 

untuk menguji keefektifan yang akan 

dilakukan pada penelitian berikutnya; (3) 

Kepada mahasiswa.  Agar berusaha belajar 

secara Islami dan menggunakan waktu 

seefektif mungkin, serta meminta bimbingan 

kepada konselor apabila mengalami kesulitan 

dalam mengikuti pembelajaran. Di samping itu 

mahasiswa juga perlu memotivasi diri sendiri 

untuk mengikuti kuliah secara Islami dan 

sungguh-sungguh. Mahasiswa perlu 

menanamkan ketaqwaan dan berupaya 

menjadi insan yang berkarakter kuat dan 

cerdas; (4) Kepada Pimpinan Fakultas dan 

Jurusan/Progra Studi. Diharapkan dapat 

membantu kelancaran dalam penerapan 

model bimbingan dan konseling Islami agar 

mahasiswa memiliki karakter kuat dan cerdas. 
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ABSTRAK 
Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran dan gaya belajar 

mahasiswa. Model pembelajaran terdiri dari: (1) Model pembelajaran Heuristik dan (2) Model 
pembelajaran Algoritmik. Gaya belajar mahasiswa terdiri dari: (1) Gaya Belajar Field Independence 
dan (2) Gaya Belajar Field Dependence. Populasi terjangkau yaitu mahasiswa Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD) Semester II sebanyak 74 orang. Sampel penelitian terdiri dari 20 mahasiswa 
dengan gaya belajar field independence dan 20 mahasiswa dengan gaya belajar field dependence. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes untuk data hasil belajar sesudah perlakuan 
model-model pembelajaran. Teknik angket digunakan untuk memperoleh data tentang gaya belajar. 
Penelitian eksperimen ini menggunakan rancangan Analisis Faktorial 2 x 2 (ANAVA). Hipotesis yang 
diuji adalah: 1). Terdapat perbedaan pengaruh model pembelajaran heuristik dan model 
pembelajaran algoritmik terhadap hasil belajar mahasiswa, 2). Terdapat perbedaan pengaruh gaya 
belajar field independence dan gaya belajar field dependence terhadap hasil belajar mahasiswa dan 
3). Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar secara bersama terhadap hasil 
belajar mata kuliah Perkembangan Individu. Hasil pengujian hipotesis  menunjukkan bahwa: (1) 
Hasil belajar dengan model pembelajaran heuristik  lebih tinggi dibanding model pembelajaran 
algoritmik pada mahasiswa dengan gaya belajar field independence (Fo = 5,20 > Ft = 4,17). (2) Hasil 
belajar dengan gaya belajar field independence lebih tinggi daripada gaya belajar field dependence 
(Fo = 5,55 > Ft = 4,17). (3) Ada interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil 
belajar mahasiswa (Fo = 9,36 > Ft = 4,17) pada mata kuliah Perkembangan Individu. Kesimpulan 
model pembelajaran heuristik tepat digunakan mahasiswa dengan gaya belajar field independence 
dan model pembelajaran algoritmik tepat digunakan untuk mahasiswa dengan gaya belajar field 
dependence. Lebih lanjut proses pembelajaran hendaknya memperhatikan gaya belajar mahasiswa 
dan variasi model pembelajaran. 
Kata Kunci: model pembelajaran algoritmik-heuristik, gaya belajar field dependence, field 

independence 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang dari Penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1). Pembelajaran bukan 

sekedar mencapai kecerdasan intelektual, 

tetapi pengetahuan yang didukung 

pengalaman nyata sehingga hasil belajar 

bermakna. (2). Aktivitas belajar pembelajaran 

belum sesuai dengan gaya belajar  

mahasiswa. (3). Masih banyak mahasiswa 

yang belajar mengikuti nuansa dan gaya 

belajar teman atau orang lain (meniru). (4). 

Masih terdapat dosen yang belum 

menggunakan/ menerapkan model-model 

pembelajaran secara bervariasi. 

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah: 

(1). Apakah dengan penerapan model 

pembelajaran yang variatif dapat memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar 

mahasiswa. (2). Apakah dengan gaya belajar 

mahasiswa berbeda dapat memberikan 
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pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar 

mahasiswa. (3). Apakah dengan gaya belajar 

yang berbeda melalui model pembelajaran 

yang bervariasi dapat memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap hasil belajar pada 

mata kuliah Perkembanagn Individu. 

Tujuan Penelitian adalah : (1). Untuk 

mengetahui perbedaan pengaruh model 

pembelajaran Algoritmik–Heuristik terhadap 

hasil belajar mata kuliah Perkembangan 

Individu. (2). Untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar 

mata kuliah Perkembangan Individu. (3). 

Untuk membuktikan apakah terdapat interaksi 

gaya belajar dengan model pembelajaran 

Algoritmik – Heuristik terhadap hasil belajar 

mata kuliah Perkembangan Individu. 

Penelitian ini mempunyai Manfaat 

sebagai berikut: (1). Mahasiswa : Lebih 

mengenali potensi diri, karakteristik dan 

kebiasaan belajar yang dilakukan secara rutin 

sebagai gaya belajar yang dominan. (2). 

Dosen : Dengan mengenali gaya belajar 

mahasiswa, maka dosen mampu 

menggunakan model pembelajaran yang 

tepat sesuai dengan kompetensi yang akan 

dicapai. Dengan pemilihan model 

pembelajaran yang tepat memungkinkan 

peningkatan hasil belajar pada mata kuliah 

yang dipelajari. (3). Lembaga : Hasil penelitian 

ini memiliki manfaat pragmatis dalam 

peningkatan kemampuan dosen sebagai 

Sumber Daya Manusia yang Inovatif. 

Hasil Belajar Mata Kuliah 

Perkembangan Individu adalah: Kegiatan 

pembelajaran merupakan suatu proses yang 

dilakukan dosen dan mahasiswa dalam 

kondisi belajar tertentu untuk pencapaian 

kompetensi. Proses akan menjadi efektif 

manakala diciptakan atmosfer kegiatan 

belajar yang kondusif dan menyenangkan. 

(Joyce Weil: 2006, 15). 

Suasana belajar yang menyenangkan 

akan menumbuhkan aktivitas belajar yang 

wajar,  tidak terpaksa serta mahasiswa 

mampu mengekspresikan potensi secara 

maksimal. Kegiatan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan belajar 

menumbuhkan tanggung jawab menuju 

kemandirian belajar. Tanggung jawab dalam 

belajar yang terwujud dalam perbuatan dan 

tindakan belajar yang berproses menjadikan 

potensi belajar yang kuat. Secara psikologis 

prinsip-prinsip belajar yang diterapkan 

dengan baik akan mampu mengembangkan 

pola pikir, skill, dan sikap lebih nyata dan 

fungsional. Dengan kondisi belajar yang 

aman, nyaman, menyenangkan mahasiswa 

berpeluang memperoleh informasi dan 

pengetahuan yang lengkap. Proses 

pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa 

dan memberi peluang keterlibatan mahasiswa 

mengindikasikan hasil belajar yang optimal. 

(Arends: 2008, 35). Hasil belajar mahasiswa 

berupa dampak instruksional maupun 

dampak pengiring. Mata kuliah 

Perkembangan Individu membahas tentang 

masa-masa-masa perkembangan individu 

manusia mulai masa kelahiran sampai 

meninggal secara rinci dibahas karakteristik 

perkembangan, tugas-tugas perkembangan; 

perkembangan tiap aspek: kognitif, sosio 

emosional, fisik-motorik, aspek bahasa, nilai 

moral dan lingkungan yang diciptakan secara 

kondusif. Hasil belajar mahasiswa dalam 

pembelajaran, ditentukan proses dan produk 

belajar dan pembelajaran yang diikuti serta 

hasil evaluasi yang ditentukan. Hasil belajar 

mahasiswa akan optimal apabila mahasiswa 
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menunjukkan kemampuan untuk mencapai 

kompetensi. 

Pembelajaran mata kuliah 

Perkembangan Individu membahas tentang 

perkembangan individu manusia sejak lahir 

sampai meninggal. Mata kuliah 

Perkembangan Individu manusia terbagi atas 

8 masa, yaitu: (1) masa bayi (lahir s.d umur 1 

tahun); (2). Masa anak (1 tahun s.d 5 tahun); 

(3). Masa Anak Sekolah (6 tahun s.d 12 

tahun); (4). Masa Remaja (13 tahun s.d 18 

tahun); (5). Masa Dewasa Awal (18 tahun s.d 

30 tahun); (6). Masa Dewasa Akhir (31 tahun 

s.d 40 tahun); (7). Masa Tua (41 tahun s.d 60 

tahun); (8). Masa Lanjut Usia ( > 60 tahun). 

Mata kuliah Perkembangan Individu tidak 

terlepas dari hakekat perkembangan dan 

kehidupan seseorang yang berimplikasi pada 

tanggung jawab individu pada diri sendiri, 

orangtua, guru, maupun pada masyarakat. 

Untuk itu keberhasilan belajar dan 

pembelajaran mata kuliah Perkembangan 

Individu akan diwarnai dari metode, model 

pembelajaran yang dilalui dari pengalaman 

dan wawasan kehidupannya. Model 

pembelajaran yang bersifat transformatif perlu 

divariasikan dengan model pembelajaran 

yang memberi peluang mahasiswa 

memperoleh pengalaman nyata melalui 

pengamatan dan belajar melalui lingkungan. 

Hasil belajar mata kuliah Perkembangan 

Individu diperoleh dari evaluasi secara 

simultan, maju berkelanjutan dengan 

berbagai teknik: nilai tugas terstruktur, nilai 

tugas mandiri, nilai ujian tengah semester, 

dan nilai ujian akhir semester. Dengan 

demikian hasil belajar mata kuliah 

Perkembangan Individu yang digunakan 

sebagai data penelitian adalah: hasil belajar 

yang diperoleh melalui tes setelah perlakuan 

dengan model pembelajaran, yang berupa 

skor hasil belajar. 

Model Pembelajaran Algoritmik 

adalah: suatu model mengajar yang 

menggunakan proses algoritmik. Proses 

algoritmik adalah suatu proses konsisten dari 

suatu seri operasinal elementer yang relatif 

disusun secara uniform dalam kondisi 

terbatas. Proses algoritmik banyak digunakan 

untuk pemecahan masalah dalam ilmu hitung. 

Proses pemecahan masalah dengan 

operasional algoritmik disebut preskripsi 

algoritmik (Reigeluth, 2003). Menurut Fields 

dalam Jonassen (2002) bahwa suatu pola 

hubungan yang menangani problem solving 

secara rutin dan prosedural membentuk 

pengetahuan algoritmik yang terstruktur. 

Preskripsi algoritmik sebagai operasional 

dan pemecahan masalah yang dikemukakan 

oleh Landa didukung oleh Gropper (2003) 

yang tersirat dalam pernyataannya bahwa 

pembelajaran untuk pemecahan masalah 

tergantung dari tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan pembelajaran dikemukakan sebagai 

penggugah timbulnya dampak penyerta 

(nurturant effects) misalnya: kedisiplinan, 

kecakapan, kemantapan pribadi, 

pengendalian diri. Landa (2004) cenderung 

menekankan pada strategi makro, karena 

sebenarnya Landa lebih mengutamakan 

langkah seleksi dan sekuensi isi materi 

pengajaran. Mengutamakan seleksi berarti 

mementingkan pemecahan atau operasi isi 

materi instruksional yang kompleks, 

sedangkan perhatian terhadap sekuensi lebih 

mementingkan urutan dan mata rantai kaitan 

materi satu dengan yang lain. Dari selseksi 

operasi isi materi satu dengan yang lain. Dari 

seleksi operasi isi materi instruksional diurai 

secara detail dengan satuan kecil-kecil, 



60                   Jurnal Profesi Pendidik 
Volume 1, Nomor 1, November 2014, halaman 57-63 

sedangkan materi yang kompleks disusun 

dengan urutan yang sistematis. Dari seleksi 

dan sekuensi materi yang diperoleh, perlu 

disusun, disajikan melalui kegiatan 

pembelajaran dan metode pembelajaran yang 

relevan. Penyajian pembelajaran mengikuti 

prosedur algoritmik secara urut, sistematis 

dan bertahap yang berarti dilaksanakan 

strategi mikro. Metode yang digunakan 

adalah snowball methods yakni metode bola 

bergulir, semakin hari materi yang disajikan 

lengkap. Metode yang digunakan bervariasi 

meliputi: informasi, diskusi, problem solving, 

latihan dan tugas. Model algoritmik dan 

heuristik merupakan dua pendekatan atau 

dua model untuk mencapai penguasaan yang 

berbeda pula (Reigeluth, 2003). 

Landa (2004) menegaskan bahwa model 

algoritmik dikenal sebagai suatu pendekatan 

dan metode yang mendasari aktivitas belajar 

prosedural, dan bukan hanya aktivitas 

intelektual, melainkan juga aktivitas melalui 

operasional fisik. Romiszowski (2006) 

menegaskan bahwa prosedur yang tepat 

digunakan dalam pemecahan masalah 

adalah: (a) berantai, (b) pemisahan, (c) 

algoritmik. Algoritmik merupakan prosedur 

yang lebih rumit dengan didahului rangkaian 

berantai yang berupa resep prosedural untuk 

mengambil kesimpulan. Ini berarti suatu 

model algoritmik bersifat prosedural, 

konsisten, operasional elementer, dalam 

kondisi terbatas. 

Landa menegaskan bahwa suatu 

masalah dalam mata kuliah tertentu, yang 

membutuhkan cara pemecahan secara 

selektif dan sekuensional akan lebih tepat 

menggunakan model algoritmik. 

Model Pembelajaran Heuristik dalam 

pengembangan instruksional menekankan 

pada “proses” sehingga terbentuk formasi 

operasional mental dan pengetahuan yang 

efektif. Pencapaian tujuan dalam proses yang 

efektif terletak pada cara seseorang 

melibatkan diri dalam proses itu baik secara 

mental, emosional dan rasionalnya. Apakah 

seseorang peka dalam menghadapi masalah 

dan tugas yang dihadapi atau tidak? Para ahli 

memandang bahwa suatu deskripsi yang 

mampu untuk mengaktualisasi proses belajar 

dengan operasional mental yang tinggi adalah 

model heuristik. Deskripsi demikian ini 

menunjukkan bahwa model heuristik 

berorientasi sebagai teori belajar. Sedangkan 

sebagai suatu teori instruksional model 

heuristik  merupakan preskripsi instruksional 

yang spesifik untuk pengembangan dan 

akselerasi proses pemecahan masalah 

secara independen (bebas). 

Menurut Polya (2002) dan Good (2000) 

model heuristik dilaksanakan dengan strategi 

pemecahan masalah sebagai berikut: (a). 

Pemahaman masalah yang meliputi jenis 

informasi apakah yang dibutuhkan, aspek 

manakah yang dibahas, apa yang tidak 

diketahui, bagaimana kondisi dan 

gambarannya secara skema. (b). 

Penyusunan perencanaan untuk menemukan 

hubungan antara data yang diketahui dengan 

yang tidak diketahui, hubungan data yang 

diamati dengan aspek-aspek masalah pada 

kondisi tertentu. (c). Penentuan cara 

pemecahan masalah untuk membuktikan dan 

memeriksa kebenaran berdasarkan suatu 

teori, rumus, diskusi. (d). Pemeriksaan hasil 

dengan membahas setiap hasil dengan 

diskusi kecil, argumentasi menunjukkan 

perbandingan dan perbedaan hasil, 

bagaimana langkah/teknik yang mendukung 

pemecahan, dan dari hasil pemecahan 
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akhirnya dapat disusun keputusan-keputusan 

pemecahan masalah sesuai dengan kondisi. 

Landa (2004) mempertegas bahwa 

proses heuristik merupakan proses konsisten 

dari suatu seri operasional non elementer 

artinya melalui proses heuristik akan 

diperoleh suatu hasil tertentu yang 

sebelumnya tidak diketahui (inquiry). Hasil 

dari proses heuristik tidak harus disusun 

secara rinci, tetapi sebagai penentuan awal 

bersifat general (umum) dalam kondisi 

tertentu. (Reigeluth, 2003). 

Polya (2002) menyarankan bahwa pada 

tahap awal penggunaan model heuristik 

dalam pembelajaran adalah generalisasi ide-

ide sebanyak mungkin dalam bentuk 

brainstorming. Pada tahap brainstorming itu 

mahasiswa berkesempatan 

mempertentangkan ide yang mengawali 

pemecahan masalah secara aktif serta 

didemonstasikan secara natural dan wajar. 

Prosedur pemecahan masalah dengan model 

heuristik disebut juga prosedur heuristik. 

Melalui prosedur heuristik suatu pemecahan 

masalah dilaksanakan dengan langkah-

langkah umum dan dapat diubah-ubah sesuai 

dengan kondisi. Bukan urutan yang tetap 

tanpa perubahan, bahkan menemukan 

jawaban yang berkembang dan dengan cara 

yang tidak tetap. 

Model heuristik berorientasi pada 

peningkatan kemampuan berfikir sistematis, 

diagramatik dan berfikir lateral. 

Gaya Belajar Seseorang dengan gaya 

belajar field dependence menunjukkan sikap 

belajar mahasiswa yang ketergantungan 

pada lingkungan kuat, sehingga mahasiswa 

dengan gaya belajar field dependence selalu 

tergantung pada kebijakan tugas dari dosen, 

tergantung keputusan dari kelompok, tanpa 

ada keberanian melangkah. 

Seseorang dengan gaya belajar field 

independence menunjukkan sikap belajar 

yang berani melakukan pemecahan masalah, 

mencari materi di berbagai media, berusaha 

menyusun grafik, bagan, diagram, 

rangkuman, bertanya, dan  berperilaku tegas 

menghadapi tantangan dan mandiri. 

Kemampuan mahasiswa dalam berfikir 

melalui prosedur heuristik bersifat kritis, 

kreatif, devergen, dan lateral. (Arends, 2008). 

Gaya belajar menunjukkan karakteristik 

individu dalam belajar yang ditunjukkan atau 

berupa kebiasaan belajar rutin: ada orang 

yang melakukan kebiasaaan belajar dengan 

“visual,” melihat atau memandang suatu 

obyek, sementara orang lain melakukan 

dengan “auditif,” mendengarkan suatu obyek 

(musik) dan ada yang melakukan belajar 

dengan keterampilan, gerakan, menulis, 

membuat bagan, gambar (Supriadie, 

2012:59). 

Kerangka Berfikir dari Penelitian ini 

adalah: (1). Hasil belajar ditentukan oleh 

beberapa faktor (faktor kemampuan, 

kebiasaan belajar, gaya belajar, proses dan 

kegiatan belajar, pengalaman belajar). Gaya 

Belajar Mahasiswa berbeda-beda (field 

independence & field dependence). (2). 

Model Pembelajaran Algoritmik menyajikan 

materi pembelajaran secara urut/sistematis 

dan konsisten. Model Pembelajaran Heuristik 

menyajikan materi pembelajaran rencana 

keseluruhan berdasarkan topik atau masalah 

yang akan dibahas. Penyajian materi melalui 

pembelajaran algoritmik yang konsisten 

diduga memberikan persepsi dan resisitensi 

pada ingatan lebih kuat. 
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Penyajian materi heuristik diduga 

mendorong/memberikan tantangan kepada 

mahasiswa untuk mencari dan menemukan 

data, melakukan pemecahan maslaah secara 

bebas dan mandiri.      (3). Dengan gaya 

belajar dan model pembelajaran yang 

berbeda diduga akan memajukan interaksi 

pengaruh pada hasil belajar mata kuliah 

Perkembangan Individu pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan 

Populasi sebanyak 74 Responden dengan 

Sampel sebanyak  40 Mahasiswa dan 

menggunakan Tehnik Sampling: Proporsional 

Random Sampling. Jenis Penelitian 

menggunakan Eksperimen. Variabel 

Penelitian terdiri dari: Variabel Utama (1) 

Model Pembelajaran Algoritmik dan Heuristik 

dan Variabel Atribut (2) Gaya Belajar Field 

Dependence dan Field Independence. 

Variabel terikat : Hasil belajar Mata Kuliah 

Perkembangan Individu. Pengumpulan Data 

menggunakan  Instrumen Tes untuk 

pengumpulan data variabel model 

pembelajaran dan Instrumen Angket untuk 

pengumpulan data gaya belajar. Analisis Data 

menggunakan tehnik ANAVA 2 x 2. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 

(1). Hasil belajar mahasiswa dengan model 

pembelajaran heuristik lebih tinggi daripada 

hasil belajar mahasiswa dengan model 

pembelajaran algoritmik. (2). Hasil belajar 

dengan gaya belajar field independence lebih 

tinggi daripada dengan gaya belajar field 

dependence. (3). Model pembelajaran 

heuristik dengan gaya belajar field 

independence menunjukkan hasil belajar 

lebih tinggi dibanding model pembelajaran 

algoritmik dengan gaya belajar field 

dependence. (4). Secara bersama-sama hasil 

belajar mata kuliah Perkembangan Individu 

menunjukkan adanya interaksi antara model 

pembelajaran dan gaya belajar. 

Dengan demikian model pembelajaran 

Algoritmik – Heuristik keduanya dapat 

digunakan sesuai dengan karakteristik materi 

ajar maupun gaya belajar. 

Pembahasan Hasil Penelitian ini 

adalah: (1). Bahwa model pembelajaran 

heuristik lebih tepat digunakan pada 

mahasiswa dengan gaya belajar Field 

Independence yang lebih memiliki jiwa 

kebebasan dalam belajar di lapangan yaitu 

mampu menentukan waktu, materi yang 

dipelajari, dan tidak menunggu petunjuk. (b). 

Bahwa model pembelajaran algoritmik lebih 

tepat digunakan pada mahasiswa dengan 

gaya belajar Field Dependence yang memiliki 

tipe atau sifat tergantung pada lingkungan, 

guru/ orang lain, menanti pendapat / petunjuk 

dari orang lain, serta kurang banyak 

berinisiatif. 

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa 

Keterbatasan yaitu: (1). Waktu penelitian 

yang terbatas. (2). Gaya belajar mahasiswa 

Field Independence dengan  Field 

Dependence memiliki perbedaan tipis. (3). 

Pembelajaran heuristik tidak bisa 

dilaksanakan secara leluasa karena terikat 

waktu, ruang, dan kemampuan. (4). 

Pembelajaran Algoritmik terbatas pada materi 

yang bersifat urutan/terstruktur dan konsisten. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
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Dari hasil dan pembahasan penelitian di 

atas maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai 

berikut: (1). Pembelajaran melalui model 

pembelajaran heuristik menunjukkan hasil 

yang lebih tinggi daripada hasil pembelajaran 

model algoritmik. (2). Bagi mahasiswa dengan 

gaya belajar field independence prestasi 

belajarnya lebih tinggi daripada dengan gaya 

belajar field dependence. (3). Terdapat 

interaksi antara model pembelajaran dan 

gaya belajar secara bersama terhadap hasil 

belajar pada mata kuliah Perkembangan 

Individu. 

Implikasi: (1). Model pembelajaran 

algoritmik dapat digunakan dalam 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik 

materi ajar, sebaliknya model pembelajaran 

heuristik dapat digunakan untuk 

pembelajaran yang memanfaatkan sumber 

belajar dalam lingkungan. (2). Gaya belajar 

mahasiswa menjadi salah satu aspek yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan proses 

belajar. (3). Dengan model pembelajaran dan 

memperhatikan gaya belajar akan 

meningkatkan hasil belajar. 

Saran untuk Penelitian ini adalah: (1). 

Dosen hendaknya menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik si pebelajar dengan tepat. (2). 

Kemampuan mahasiswa denhan gaya belajar 

tertentu perlu mendapatkan perhatian untuk 

menyesuaikan materi dan penyajian. (3). 

Penelitian bisa dimanfaatkan untuk 

peningkatan kemampuan dosen dalam 

menggunakan model pembelajaran.  (4). 

Penelitian dapat dikembangkan pada aspek-

aspek psikologis yang lain. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan (Action Research) yang dilakukan selama 2 

siklus. Masing-masing siklus diawali dengan perencanan, tindakan, observasi, refleksi dan revisi. 
Penelitian ini akan diujicobakan kelas X SMAN 3 Klaten. Teknik pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan teknik nontes dan tes. Teknik nontes dilakukan melalui (1) observasi, (2) wawancara 
guru dan siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran, (3) angket, (4) dokumentasi. Teknik tes 
dilakukan dengan menggunakan pretest dan posttest. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah 
kualitatif dan kuantitatif. Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh 
dari hasil nontes. Data yang dianalisis adalah aktivitas siswa berbicara dalam sebuah diskusi. Aspek-
aspek yang dinilai adalah ketepatan struktur, ketepatan kosa kata, kelancaran, kualitas gagasan 
yang dikemukakan, banyaknya gagasan yang dikemukakan, kemampuan/kekritisan menanggapi 
gagasan, kemampuan mempertahankan pendapat, dan gaya pengucapan dengan model kriteria 
baik, cukup baik, dan sangat baik. Sedangkan teknik kuantitatif dengan (1) menghitung hasil belajar 
siswa, (2) menghitung prosentase ketuntasan belajar siswa, (3) menghitung nilai rata-rata tiap siklus. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran berbicara 
dengan menggunakan metode kooperatif teknik Dessi sebesar 26.32%. Hal ini berdasarkan analisis 
data, pada kondisi siklus I 19 siswa aktif dalam pembelajaran (sebesar 54.28% siswa aktif dalam 
pembelajaran), pada siklus II 29 siswa aktif dalam pembelajaran (sebesar 80.6% siswa aktif dalam 
pembelajaran). Hal ini menunjukkan bahwa siswa berani bertanya, menjawab pertanyaan, aktif 
dalam kerja kelompok, aktif dalam kerja individu, memecahkan masalah, dan aktif dalam proses 
pembelajaran lainnya. Dengan adanya pembelajaran berbicara menggunakan metode kooperatif 
teknik Dessi suasana pembelajaran di kelas menjadi hidup dan kerjasama dalam kelompok dapat 
terjalin dengan baik. Selanjutnya berdasarkan analisis data, nilai rata-rata tes kemampuan berbicara 
juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 11.71%. Siklus I sebesar 69.87%, dan siklus II sebesar 
81.58%. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar berbicara siswa tercapai dengan 
menggunakan metode kooperatif teknik Dessi. Keluaran yang dicapai adalah pengayaan bahan ajar 
pembelajaran bicara dengan metode kooperatif dengan teknik Dessi dan dipublikasikan ilmiah dalam 
jurnal dan diseminasi.  
Kata kunci: penelitian tindakan, metode kooperatif, teknik dessi, model peningkatan kualitas 

pembelajaran bicara. 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Dewasa ini, media memegang peranan 

penting dalam membantu tercapainya proses 

belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar 

telah bergerak menuju dikuranginya sistem 

penyampaian dengan ceramah yang 

berpindah ke arah digunakannya banyak 

media (Gafur, 1986). Di sinilah peran dan 

fungsi guru diutamakan. Guru hendaknya aktif 

dan kreatif dalam memilih media yang tepat 

bagi pembelajaran. Perlunya pertimbangan 

khusus dalam pemilihan media akan 

menciptakan suasana pembelajaran yang 

mailto:ummuhany@unwidha.ac.id
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efektif dan efisien sehingga tujuan 

pembelajaran pun dapat terlaksana secara 

terprogram dan komprehensif. 

“Memilih media terbaik untuk kegiatan 

belajar mengajar bukanlah pekerjaan yang 

mudah” (Gafur, 1987). Ada berbagai macam 

hal yang perlu kita perhatikan agar media 

yang kita gunakan sesuai dengan apa yang 

kita harapkan. Penggunaan media yang tepat 

hendaknya disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran, bahan pembelajaran, metode 

pembelajaran, fasilitas, minat dan 

kemampuan siswa, penilaian, situasi, dan 

proses belajar mengajar di sekolah. 

Fungsi media dalam pendidikan 

sangatlah vital guna tercapainya tujuan 

pembelajaran. Munadhi (2008) menyatakan 

bahwa penggunaan media atau alat bantu 

disadari oleh banyak praktisi pendidikan 

sangat membantu proses pembelajaran baik 

di dalam maupun di luar kelas, terutama 

membantu peningkatan prestasi belajar 

siswa. Namun, dalam implementasinya tidak 

banyak guru yang memanfaatkannya, bahkan 

penggunaan media ceramah (lecture method) 

masih cukup popular di kalangan guru dalam 

proses pembelajarannya. 

Pengajaran Bahasa Indonesia pada 

hakekatnya adalah pengajaran keterampilan 

berbahasa. Berbicara merupakan bagian 

terpadu dari kemampuan berbahasa. Dalam 

penelitian ini, kemampuan berbicara menjadi 

target utama yang akan ditingkatkan agar 

kualitas pembelajaran bahasa Indonesia 

menjadi lebih optimal untuk menggali potensi 

siswa dari ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan serta menyampaikan pikiran, 

gagasan, dan perasaan (Tarigan, 1984). 

Apabila dihubungkan dengan siswa SMA, 

berarti tujuan pembelajaran berbicara adalah 

agar siswa memiliki keterampilan berinteraksi 

antara individu satu dengan individu lainnya 

lewat bahasa dan dapat saling bertukar 

pendapat, gagasan, perasaan, keinginan, 

dengan bantuan yang disebut kata-kata. 

Belajar berbicara merupakan usaha yang 

terus-menerus dilakukan oleh siswa. Bagi 

siswa yang rajin berlatih berbicara maka akan 

semakin cakap dalam berkomunikasi dengan 

orang lain dibandingkan dengan siswa yang 

kurang berlatih berbicara. 

Berbicara seharusnya mempunyai tujuan 

yang jelas, karena seseorang yang berbicara 

dengan mempunyai tujuan cenderung lebih 

mudah dipahami dengan seseorang yang 

berbicara tetapi tidak mempunyai tujuan. 

Siswa seharusnya dapat membedakan antara 

pendapat dan pecipta/pembuat pendapat 

(Tarigan, 1984). Dalam kegiatan berbicara di 

kelas hendaknya guru memberikan sebuah 

rangsang berupa media atau alat peraga agar 

siswa dapat berbicara dengan baik. Apabila 

dimungkinkan guru juga dapat menggunakan 

metode pembelajaran yang menarik, agar 

pembelajaran tidak membosankan. 

Namun pada kenyataannya, 

kemampuan siswa dalam berbicara di kelas X 

di Klaten belum sesuai dengan harapan. 

Masih banyak siswa yang pasif dalam 

pembelajaran berbicara di dalam kelas. Hal ini 

disebabkan karena metode pembelajaran 

yang digunakan guru kurang bervariasi. 

Penelitian ini berdasarkan KTSP, 

mengingat kurikulum yang dipakai di sekolah-

sekolah sudah menggunakan KTSP. KTSP 

dapat diterapkan pada setiap jenis dan 
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jenjang pendidikan, kurikulum ini tidak dapat 

digunakan untuk memecahkan seluruh 

permasalahan pendidikan, namun memberi 

makna yang lebih signifikan kepada 

perbaikan pendidikan (Susilo, 2007). 

Khususnya pada penelitian ini yakni dapat 

memperbaiki metode pembelajaran 

berbicara. 

Alasan peneliti melakukan penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran berbicara dengan 

menggunakan metode kooperatif dengan 

teknik Dessi agar pembelajaran lebih 

bervariasi dan tidak membosankan. 

Penelitian ini juga dimaksudkan agar dapat 

dijadikan salah satu sumber/acuan oleh guru 

dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) Bahasa Indonesia. Standar 

kompetensi berbicara yang harus dikuasai 

oleh siswa kelas X adalah mengungkapkan 

komentar terhadap informasi dari berbagai 

sumber. Adapun kompetensi dasarnya yaitu: 

(1) memberikan kritik terhadap informasi dari 

media cetak dan atau elektronik (berdasarkan 

KTSP).   

2. Identifikasi Masalah dan Rumusan 

Permasalahan 

Berdasarkan pada latar belakang di atas 

maka identifikasi masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimanakah peningkatan kualitas 

pembelajaran berbicara dengan 

menggunakan metode kooperatif teknik Dessi 

(Diskusi, Ekspresi, Serang balik. Dan 

Simpulan) di kelas X SMAN  Klaten?  

3. Kerangka Teori  

3.1  Keterampilan Berbicara 

3.1.1 Pengertian Berbicara 

Berbicara merupakan salah satu dari 

empat aspek kebahasaan. Berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan (Tarigan, 1984). Berbicara 

merupakan suatu sistem tanda-tanda yang 

dapat didengar (audible) dan yang kelihatan 

(visible) yang memanfaatkan sejumlah otot 

dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud 

dan tujuan-tujuan gagasan-gagasan atau ide-

ide yang dikombinasikan. Dalam modul materi 

pokok keterampilan berbicara, disampaikan 

bahwa pendengar menerima informasi 

melalui rangkaian nada, tekanan, dan 

persendian. Apabila komunikasi berlangsung 

secara tatap muka, maka disertai dengan 

mimik dan pantomimik (Tjahyono, 2000). 

3.1.2  Macam-Macam Keterampilan 

Berbicara 

Keterampilan berbicara dapat 

diklasifikasikan berdasarkan berbagai macam 

kriteria. Dilihat dari arah pembicaraannya, 

Dori (1991) membagi keterampilan berbicara 

menjadi dua yaitu (1) dialogika dan (2) 

monologika. Monologika adalah ilmu tentang 

seni berbicara secara monolog. Dalam 

monologika hanya ada satu orang yang 

berbicara kepada seorang lain atau 

sekelompok orang (Dori, 1991). Bentuk-

bentuk yang tergolong monologika adalah 

pidato, kuliah, makalah, dan ceramah. 

Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara, 

dimana ada dua orang atau lebih berbicara 

atau mengambil bagian dalam suatu proses 

pembicaraan (Dori, 1991). Bentuk dialogika 

yang terkenal adalah diskusi, tanya jawab, 

dan debat.   

3.1.3 Unsur-Unsur Pokok Berbicara  

Berbicara merupakan suatu sistem. 

Untuk itu sebagai sebuah sistem komunikasi, 
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khususnya berbicara mempunyai komponen-

komponen atau unsur-unsur pokok yang 

membentuknya. Tjahyono (2000) 

mengungkapkan bahwa ada 5 unsur 

pembentuk komunikasi yaitu (1) komunikator, 

(2) pesan, (3) komunikan, (4) media, (5) afek 

atau pengaruh. Berikut adalah penjelasan dari 

masing-masing unsur. Pertama, komunikator. 

Komunikator ialah orang atau sekelompok 

orang yang menyampaikan pikiran, perasaan, 

atau kehendak kepada orang lain. 

Komunikator tersebut dapat bertindak 

sebagai individual ataupun secara kolektif 

yang melembaga. Sekelompok orang yang 

kolektif melembaga adalah para pekerja 

media massa. Kedua, pesan. Pesan ialah 

lambang bermakna yang membawakan 

pikiran atau perasaan komunikator. 

Komunikasi khususnya berbicara 

berlangsung menggunakan bahasa. Hal itu 

disebabkan karena hanya bahasa yang 

mampu menyampaikan pikiran atau perasaan 

seseorang, lambang-lambang yang tidak 

mampu untuk itu. Ketiga, komunikan. 

Komunikan ialah seseorang atau sejumlah 

orang yang menjadi sasaran komunikator 

ketika ia menyampaikan pesannya.  Sejumlah 

orang yang dijadikan sasaran tersebut dapat 

berupa sekelompok kecil atau sekelompok 

besar. Komunikan dapat juga terdiri dari 

orang-orang terikat oleh organisasi yang 

secara relatif mempunyai kesamaan usia, 

pendidikan, status sosial, dan lain-lain.  

Keempat, media. Media ialah sarana 

untuk menyalurkan pesan-pesan yang 

disampaikan oleh komunikator kepada 

komunikan. Media digunakan apabila 

komunikan berada di tempat yang tidak 

terjangkau oleh komunikator. Digunakan atau 

tidaknya media juga bergantung kepada 

situasi dan keadaan saat komunikan 

menyampaikan pesannya. Kelima, efek atau 

pengaruh. Efek atau pengaruh adalah respon 

atau reaksi dari komunikan ketika menerima 

pesan dari komunikator. Efek dibedakan atas 

tiga yaitu efek kognitif apabila menyangkut 

pikiran; misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

efek efektif yaitu apabila menyangkut 

perasaan misalnya; dari tidak senang menjadi 

senang, dan yang ketiga yaitu efek konatif 

atau behavioral berkaitan dengan tingkah laku 

misalnya dari malas menjadi rajin (Tjahyono, 

2000). 

3.2 Artikel  

3.2.1 Pengertian Artikel 

Artikel adalah tulisan lepas berisi opini 

seseorang yang mengupas tuntas suatu 

masalah yang sifatnya aktual dan 

kontroversial dengan tujuan memberitahu 

(informatif), mempengaruhi, menyakinkan 

(persuasif-argumentasi), atau menghibur 

khalayak biasa (rekreatif) disebut lepas, 

karena siapapun boleh menulis artikel dengan 

topik bebas sesuai dengan minat dan 

keahliannya masing-masing (Sumadina, 

2005).  

3.2.2 Jenis Artikel  

 Secara umum artikel dapat dibedakan 

menurut jenis serta tingkat kesulitan yang 

dihadapinya, antara lain: artikel praktis, artikel 

ringan, artikel halaman opini, dan artikel 

analisis ahli.  

3.3 Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD)   

Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) merupakan kriteria 

penting dalam pelaksanaan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP). Hal ini tertuang 

dalam Permendiknas  No. 22/2006 tentang 

Standar Isi. SK dan KD menjadi dasar dan 
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pegangan bagi guru ketika menyusun silabus, 

merancang dan menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Uraian SK dan 

KD mata pelajaran bahasa Indonesia untuk 

jenjang pendidikan SMA kelas X semester 1 

dipetakan sebagai berikut. Standar 

kompetensi (SK) dan kompetensi Dasar (KD)  

yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas X 

 

3.4 Daya Serap dan Komponen 

Pembelajaran 

Salah satu tolak ukur meningkatnya 

kualitas pembelajaran adalah semakin 

tingginya daya serap siswa terhadap materi 

pembelajaran yang dipelajari siswa. Semakin 

tinggi daya serap siswa berarti akan semakin 

tinggi tingkat kompetensi siswa yang dicapai. 

Hal ini dapat dicapai jika pengalaman belajar 

siswa memperoleh peluang seluas-luasnya 

untuk melakukan aktivitas belajar agar daya 

serap siswa semakin baik. Ada beberapa kiat 

pembelajaran yang dapat meningkatkan daya 

serap siswa. Hasil penelitian Peter Sheal, 

1989 (dalam Pranowo, 2010) menyimpulkan 

bahwa kita belajar 10% dari apa yang kita 

baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% 

dari apa yang kita lihat, 50 % dari apa yang 

kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita 

katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan 

dan lakukan. Komponen pembelajaran pada 

dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

(a) komponen pokok meliputi guru, materi, 

dan siswa, dan (b) komponen penunjang 

meliputi metode, teknik, strategi, dan media 

pembelajaran. Hubungan masing-masing 

komponen tersebut mengarah ke pencapaian 

kompetensi belajar siswa. Bila digambarkan 

secara skematis, hubungan komponen 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

Gambar 1. Hubungan komponen secara skematis 

 

Peran guru penting dalam proses 

belajar-mengajar. Pembelajaran yang 

berfokus kepada siswa adalah pembelajaran 

atas nama siswa tetapi dilakukan oleh guru 

untuk memberi peran lebih besar kepada 

siswa. Kegiatan inovatif, kreatif, eksploratif 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Berbicara 
Mengungkapkan komentar terhadap 

informasi dari berbagai sumber    

 

10.1  Memberikan kritik terhadap informasi dari media 
cetak dan atau elektronik 

10.2 Memberikan persetujuan/dukungan terhadap 

artikel yang terdapat dalam media cetak dan atau 

elektronik    
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yang dilakukan oleh siswa adalah kegiatan 

yang diciptakan oleh guru agar dilakukan oleh 

siswa. Bila seluruh kompetensi dasar dapat 

dikembangkan dengan baik, berarti setelah 

siswa selesai belajar akan memiliki standar 

kompetensi tertentu. Agar mudah dipahami, 

perhatikan skema di bawah ini. 

 

 

Gambar 2. Bagan Skema Pembelajaran 

 

3.5  Metode Kooperatif 

3.5.1 Pengertian Metode Kooperatif 

Metode kooperatif dimaknai sebagai 

serangkaian aktivitas pembelajaran yang 

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga 

pembelajaran tersebut difokuskan pada 

pertukaran informasi terstruktur antar 

pembelajar dalam grup yang bersifat sosial 

dan masing-masing pembelajar bertanggung 

jawab penuh atas pembelajaran yang mereka 

jalani (Kagan, 1992 dalam Widharyanto, dkk, 

2003). 

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis 

akan menggunakan metode kooperatf 

khususnya teknik yang peneliti variasi yaitu 

teknik Dessi (Diskusi, Ekspresi, Serang balik, 

dan Simpulan) sebagai pembelajaran 

berbicara. Mengingat pembelajaran berbicara 

tidak hanya sekedar mengucapkan bunyi-

bunyi atau kata-kata tetapi juga sebagai suatu 

alat untuk mengkomunikasikan gagasan-

gagasan yang ingin disampaikan kepada 

pendengar.  

3.5.2 Prinsip-prinsip Metode Kooperatif 

Metode ini lebih menekankan pada 

adanya “pertukaran informasi antarsiswa 

yang bersifat sosial dan kemandirian siswa 

dalam proses pembelajaran”. Ada lima prinsip 

yang harus diperhatikan dalam penerapan 

metode kooperatif, yaitu: (1) saling 

ketergantungan positif, (2) tanggung jawab 

perseorangan, (3) tatap muka, (4) komunikasi 

antaranggota, (5) keberagaman 

pengelompokan (Lie, 2000).  

3.5.3  Teknik-teknik dalam Metode 

Kooperatif  

 Ada empat teknik yang dapat 

dikembangkan dari metode kooperatif ini, 

yakni (1) mencari pasangan, (2) bertukar 

pasangan, (3) jigsaw, (4) paired storytelling. 

a. Mencari pasangan 

 Teknik ini digunakan untuk memahami 

suatu konsep kebahasaan tertentu atau 

informasi tertentu yang harus diungkapkan 

oleh pembelajar.  

b. Bertukar pasangan 

 Teknik ini memungkinkan siswa untuk 

dapat bekerjasama dengan pembelajar lain 

dalam memberi dan menerima informasi. 

Teknik ini diterapkan untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara dan menulis 

(meringkas).  

c. Jigsaw 

 Teknik ini dapat dipergunakan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca, 

menulis, menyimak, dan berbicara dengan 

menggabungkan informasi lintas ilmu. 

  

 

 



70                   Jurnal Profesi Pendidik 
Volume 1, Nomor 1, November 2014, halaman 64-87 

d. Paired Storytelling 

 Teknik ini menggabungkan kegiatan 

membaca, menulis, mendengarkan, dan 

berbicara. Bahan pembelajaran yang cocok 

untuk teknik ini adalah bahan/teks yang 

bersifat narasi dan deskripsi.  

3.6  Teknik Pembelajaran Dessi (Diskusi, 

Ekspresi, Serang Balik, dan Simpulan)  

3.6.1 Pengertian Teknik Pembelajaran 

Dessi 

(a) Diskusi  

Diskusi yang digunakan dalam teknik ini 

adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok 

adalah suatu percakapan yang terarah pada 

suatu pertimbangan dari suatu permasalahan, 

di bawah bimbingan seorang pemimpin yang 

terlatih (Sukiat, 1979). Diskusi kelompok 

merupakan tempat pertukaran pendapat, 

pandangan-pandangan, dan pengalaman-

pengalaman terhadapa suatu permasalahan, 

di mana pendapat yang berbeda-beda itu 

dapat berpadu menjadi satu menuju pada 

pemecahan yang dihadapi. 

(b) Ekspresi  

Dalam teknik ini yang dimaksud dengan 

ekspresi adalah gerakan mulut, wajah, dan 

anggota tubuh pada saat berbicara. Alat 

utama seorang pembicara adalah mulut, 

wajah, dan anggota tubuhnya (Sukadi, 1993). 

Yang paling utama dari ketiganya adalah 

mulut. Mengingat pentingnya peranan mulut, 

wajah, dan anggota tubuh sebagai alat 

ekspresi dalam berbicara di depan publik, 

maka seorang pembicara perlu memahami 

dan menguasai alat-alat tersebut secara 

optimal.  

(c) Serang Balik  

Serang balik yang dimaksud ialah ketika 

seseorang merespon pembicaraan lawan. 

Serang balik ini bisa berupa persetujuan atau 

sanggahan. Dalam serang balik hendaknya 

memiliki kemampuan untuk menilai pendapat-

pendapat orang lain, sanggup menunjukkan 

kelemahan pendapat lawannya dan kemudian 

dapat pula menunjukkan jalan keluar sebaik-

baiknya (Keraf, 2003). Serang balik (umpan 

balik) adalah reaksi publik terhadap 

pembicaraan kita (Sukadi, 1993). Gunanya 

untuk menduga seberapa jauh ide yang kita 

sampaikan dapat diterima oleh publik. Selain 

itu, untuk mengetahui apakah ide kita 

dimengerti atau tidak dimengerti, ditolak, atau 

diterima. 

(d) Simpulan 

Simpulan adalah intisari bacaan yang 

tersembunyi. Menurut Pusat Bahasa 

definisi dari simpulan adalah sesuatu yang 

disimpulkan atau diikatkan, hasil 

menyimpulkan; kesimpulan. Kesimpulan 

adalah suatu proposisi yang diambil dari 

beberapa premis dengan aturan-aturan 

inferensi (Surajiyo, 2008). Kesimpulan 

merupakan sebuah gagasan yang tercapai 

pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, 

kesimpulan adalah hasil dari suatu 

pembicaraan. 

 3.6.2 Model Pembelajaran Berbicara 

dengan Menggunakan Teknik Dessi 

Teknik ini memungkinkan siswa untuk 

siswa dapat bekerjasama kepada pembelajar 

lain. Teknik ini didasarkan kepada kerjasama 

dalam kelompok yang kompak sehingga 

dapat berinteraksi satu sama lain. Teknik ini 

diterapkan untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara dan dapat diterapkan di semua 

kelas dengan variasi tingkat kesulitannya. 

Prosedurnya sebagai berikut:  

1) Pembelajar dibagi dalam kelompok 4-6 

siswa. 

2) Pembelajar berdiskusi dalam kelompok.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Proposisi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Premis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Inferensi&action=edit&redlink=1
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3) Setelah berdiskusi dalam kelompok, 

kelompok maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi.  

4) Kelompok yang tidak maju akan 

memberikan serang balik berupa 

tanggapan saran atau masukan.  

5) Pada setiap akhir presentasi, kelompok 

memberikan simpulan.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan (Action Research). Penelitian 

tindakan ini dilakukan di kelas (PTK). PTK 

adalah penelitian yang dilakukan guru di kelas 

atau di sekolah tempat mengajar, dengan 

penekanan pada penyempurnaan atau 

peningkatan praktik dan proses dalam 

pembelajaran (Susilo, 2007). Penelitian ini 

termasuk penelitian tindakan yang bertujuan 

untuk memperoleh pengetahuan untuk 

diterapkan langsung dalam pemecahan 

masalah atau perbaikan program. Penelitian 

ini memaparkan pengembangan metode 

kooperatif dengan teknik Dessi untuk 

pembelajaran berbicara di kelas X semester 1 

SMAN 3 Klaten.  

4.2 Subjek Penelitian  

 Subjek penelitian digunakan untuk 

mendapatkan data tentang kemampuan 

siswa dalam berbicara. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas X.5 Semester 1 SMAN 3 

Klaten sebanyak 36 siswa.  

4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu 

teknik tes dan teknik non tes. Ada dua jenis 

teknik tes yang akan dilaksanakan yaitu 

pretes dan postes. Pretes berkenaan dengan 

materi hal ihwal mengenai memberikan kritik. 

Postes dilaksanakan ketika semua materi 

pembelajaran telah disampaikan, hal ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

keaktifan siswa berbicara memberikan kritik 

terhadap artikel yang diberikan. Teknik non 

tes menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

4.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

berbentuk siklus, setiap siklus terdiri dari 1 

pertemuan (2 jam pelajaran). Pada akhir 

pertemuan diharapkan tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai dengan baik. Dalam penelitian 

tindakan kelas ini, peneliti menggunakan 

model Spiral Kemmis dan MC Taggart (dalam 

Kusumah, 2009) secara berulang-ulang, 

semakin lama, diharapkan semakin 

meningkat perubahannya atau pencapaian 

hasilnya. Dalam perencanaan Kemmis 

menggunakan sistem spiral yang dimulai 

dengan rencana, tindakan, observasi, refleksi, 

dan revisi.  

a. Perencanaan 

 Perencanaan dimulai dengan melakukan 

observasi kelas, diagnosis kondisi 

pembelajaran, menyusun rancangan 

pembelajaran dengan memberikan 

penekanan pada komponen pembelajaran 

yang diperbaiki. 

b. Tindakan 

 Atas dasar rancangan pembelajaran, guru 

melaksanakan pembelajaran di kelas 

dengan memberikan penekanan pada 

komponen pembelajaran yang ingin 

diperbaiki untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran agar berdampak pada 

meningkatnya prestasi belajar siswa. 
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c. Observasi 

Selama pelaksanaan pembelajaran, 

peneliti melakukan observasi terhadap 

proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Hal-hal yang perlu 

diobservasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Lembar Observasi 

No Aspek yang Diobservasi SB B S K Total 

1. Penguasaan materi pembelajaran      

2. Sistematika penyajian materi pembelajaran      

3. Ketepatan pemilihan metode pembelajaran      

4. Efektivitas penerapan metode pembelajaran      

5. Ketepatan pemilihan media pembelajaran      

6. Efektifitas penerapan media pembelajaran      

7. Aktivitas pembelajaran siswa      

8. Pengaturan alokasi waktu      

9. Suasana kelas      

10. Penilaian proses belajar siswa      

SB: sangat baik, B: baik, S: sedang, dan K: kurang. 

b. Evaluasi dan refleksi 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti 

bersama guru melakukan evaluasi 

mengenai proses belajar-mengajar atas 

dasar hasil observasi peneliti. Berdasarkan 

hasil evaluasi, peneliti bersama guru  

melakukan interpretasi dan refleksi, 

apakah yang dilakukan oleh guru sudah 

sesuai dengan perencanaan yang telah 

disusun. Jika kurang berhasil, aspek apa 

yang harus diperbaiki, dan sebagainya. 

 

e. Revisi 

 Jika hasil interpretasi dan refleksi ternyata 

ditemukan kekurangan, peneliti harus 

memperbaiki rancangan pembelajaran. 

Hasil perbaikan kemudian dilaksanakan 

pembelajaran lagi pada siklus berikutnya. 

 Untuk memperjelas gambaran tindakan 

masing-masing siklus, peneliti memaparkan 

masing-masing tindakan yang akan 

dilaksanakan pada setiap siklusnya yaitu: 

  

Siklus I 

a. Perencanaan  

Dalam penelitian ini, kegiatan 

perencanaan meliputi: 

1. Mengadakan penelitian awal untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang 

perlu segera  diatasi. Pada tahap ini 

peneliti melakukan observasi proses 

pembelajaran, wawancara  terhadap 

siswa dan guru kelas X.  

2. Membuat lembar observasi bagi guru 

dan siswa untuk melihat proses 

pembelajaran berbicara. Lembar 

observasi tentang kinerja guru dan 

aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Selain itu 

membuat pedoman wawancara bagi 

siswa tentang kesan-kesannya selama 

proses pembelajaran. 

3. Membuat instrumen pengumpul data 

untuk mengetahui karakteristik siswa 

dan analisis kebutuhan. 

4. Membuat silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran.  

5. Membuat alat evaluasi untuk melihat 

peningkatan hasil belajar siswa 

setelah menggunakan metode 

kooperatif teknik Dessi dalam kegiatan 

pembelajaran berbicara di kelas. 
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b. Tindakan (acting) 

Pada tahap ini guru melakukan tindakan 

dalam proses pembelajaran. Tindakan yang 

dilakukan dalam tahap ini terdiri atas 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

1) Pendahuluan 

 Pada tahap pendahuluan ini siswa 

diberikan penjelasan mengenai materi 

yang akan diajarkan dan manfaatnya. 

Siswa diberi gambaran tentang 

memberikan kritik yang baik. Dengan 

teknik tanya jawab, guru bertanya jawab 

tentang tata cara memberikan kritik yang 

baik kepada siswa. Hal ini dilakukan agar 

siswa terkondisi sebelum diberi artikel 

kemudian diminta mengkritisi isi artikel 

tersebut. 

2) Inti 

 Tahap inti merupakan tahap 

melaksanakan kegiatan berbicara 

memberikan kritik terhadap sebuah artikel 

yang berbeda. Siswa akan dibagi menjadi 

5-6 kelompok. Setiap kelompok 

mendapatkan sebuah artikel, kemudian 

kelompok akan menemukan informasi-

informasi yang terdapat artikel sebagai 

bahan pertimbangan untuk memberikan 

kritik. Dalam kelompok tersebut terdapat 

kegiatan diskusi. Setelah kelompok 

selesai berdiskusi kemudian kelompok 

maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dan 

memberikan kritik. Kelompok yang lain 

tidak maju memberikan tanggapan 

berupa saran, kritik, atau sanggahan. Di 

akhir presentasi, kelompok akan 

memberikan simpulan dengan 

menggunakan bahasa mereka sendiri.  

 

 

3) Penutup 

Pada tahap ini peneliti bersama siswa 

mengadakan refleksi terhadap 

pembelajaran yang berlangsung dan 

membuat simpulan terhadap 

pembelajaran keterampilan berbicara 

memberikan kritik terhadap artikel. Siswa 

diminta untuk mengisi lembar jurnal yang 

telah dipersiapkan oleh peneliti, yang 

berisi mengenai tanggapan, kesan, dan 

saran terhadap pembelajaran hari itu. 

c. Observasi  

Observasi  dilakukan  bersama  dengan  

dilaksanakannya  tindakan. Observasi  

dilakukan  untuk mengumpulkan  data  yaitu  

kegiatan  guru  dan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Adapun 

aspek yang diamati adalah perilaku siswa baik 

yang positif maupun negatif. Aspek yang 

positif terdiri dari: (1) memperhatikan materi 

pelajaran; (2) keseriusan siswa dalam 

memberikan kritik terhadapa artikel; (3) 

keterlibatan siswa dalam berbicara; (4) 

keaktifan siswa di dalam kelas; (5) siswa 

bersemangat dalam mengerjakan tes/tugas; 

sedangkan aspek negatif terdiri dari: (6) siswa 

meremehkan kegiatan berbicara; (7) siswa 

berbicara sendiri atau dengan temannya saat 

proses belajar mengajar berlangsung; (8) 

siswa mengganggu teman; (9) siswa 

terganggu oleh lingkungan; (10) siswa tidak 

bersemangat dalam mengerjakan tes/tugas. 

Observasi dilakukan dengan 

menggunakan lembar pedoman observasi 

siswa yang berisi pertanyaan mengenai 

perilaku siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Peneliti dibantu salah seorang 

rekannya dan tim kolaborasi dalam 

mengobservasi, yaitu untuk mencatat hal-hal 

yang dilakukan siswa baik yang positif 
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maupun yang negatif selama pembelajaran 

dilaksanakan. 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, 

peneliti mendata hasil observasi melalui 

beberapa cara antara lain (1) alat evaluasi 

yang digunakan untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan berbicara siswa; 

(2) lembar pedoman observasi tingkah laku 

siswa selama pembelajaran berlangsung; (3) 

wawancara yang dilakukan di luar jam 

pelajaran. Wawancara dilakukan terhadap 

siswa yang memperoleh nilai tinggi, sedang, 

dan rendah. Hal ini untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran berbicara dan untuk 

mendapatkan data yang lebih lengkap karena 

masing-masing telah terwakili. (5) 

dokumentasi foto sebagai laporan yang 

berupa gambar aktivitas siswa selama 

penelitian. Dokumentasi ini digunakan 

sebagai penguat data-data yang lain. 

d. Refleksi  

Setelah pelaksanaan tindakan, peneliti 

melakukan analisis terhadap hasil tes, hasil 

observasi, dan hasil wawancara yang telah 

dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui: (a) kelebihan dan kekurangan 

metode kooperatif teknik Dessi yang 

digunakan oleh peneliti dalam proses 

pembelajaran siklus I; (b) kelebihan dan 

kekurangan materi; (c) tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh siswa selama proses 

pembelajaran; (d) tindakan-tindakan yang 

dilakukan peneliti selama proses 

pembelajaran. Refleksi pada siklus I dilakukan 

untuk memperbaiki strategi pembelajaran 

pada siklus II. 

e. Revisi 

Jika hasil interpretasi dan refleksi 

ternyata ditemukan kekurangan, peneliti 

harus memperbaiki rancangan pembelajaran. 

Hasil perbaikan kemudian dilaksanakan 

pembelajaran lagi pada siklus II. 

 

Siklus II 

Siklus II dilakukan jika pada siklus I 

pencapaian nilai siswa masih ada yang di 

bawah KKM. Pada siklus II akan ada 

perbaikan pada tahap yang dianggap kurang 

di siklus I. Tahap-tahap pada siklus II pada 

dasarnya sama dengan tahap pada siklus I. 

Yang membedakan antara kedua siklus 

tersebut adalah pada tahap tindakan (siswa 

akan diberi artikel yang berbeda, tidak sama 

dengan artikel pada siklus pertama). Tindakan 

pada siklus II dilakukan berdasarkan hasil 

refleksi pelaksanaan siklus I. Adapun 

tahapannya adalah sebagai berikut. 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan dalam siklus ini 

dimanfaatkan untuk menyusun RPP dan 

instrumen pengumpul data. Peneliti bersama 

dengan tim kolaborasi mempersiapkan 

rencana tindakan berdasarkan evaluasi pada 

siklus I agar tujuan pembelajaran pada siklus 

II dapat tercapai. 

b. Tindakan 

Pada awal pembelajaran, guru 

menanyakan kepada siswa hambatan atau 

kesulitan dalam memberikan kritik terhadapa 

artikel. Setelah itu, siswa dibagi menjadi 6 

kelompok dan mulai simulasi seperti pada 

siklus I. Tetapi sebelum simulasi 

dilaksanakan, guru menjelaskan tugas 

masing-masing kelompok. Setelah simulasi 

dilaksanakan dan siswa sudah selesai 

mempresentasikan dengan teman kelompok, 

perwakilan kelompok memaparkan hasil 

kritikan dalam kelompok. Pembelajaran 
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ditutup dengan kesimpulan mengenai 

kegiatan yang telah berlangsung. 

c. Observasi 

Observasi  dilakukan bersama dengan  

dilaksanakannya  tindakan. Observasi  

dilakukan  untuk mengumpulkan data yaitu 

kegiatan guru dan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Pedoman 

analisis yang digunakan sama seperti yang 

digunakan pada siklus I. 

a. d.  Refleksi 

Tahap refleksi digunakan untuk 

mengevaluasi tindakan siklus II. Pada tahap 

ini, peneliti dan guru mendiskusikan hasil 

temuan selama proses pembelajaran. Proses 

penyimpulan apakah indikator keberhasilan 

sudah tercapai atau belum juga dilakukan 

pada tahap ini. Apabila indikator keberhasilan 

belum tercapai, maka guru dan peneliti akan 

merencanakan siklus III tetapi apabila pada 

siklus II dirasa sudah dapat memenuhi 

standar keberhasilan, maka peneliti tidak 

akan mengadakan siklus III.  

4.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan dua teknik yaitu teknik non tes 

dan teknik tes. 

a. Teknik Non Tes 

Teknik kualitatif digunakan untuk 

menganalisis data kualitatif yang diperoleh 

dari hasil nontes. Data yang dianalisis adalah 

aktivitas siswa berbicara dalam sebuah 

diskusi. 

Aspek-aspek yang dinilai adalah 

ketepatan struktur, ketepatan kosa kata, 

kelancaran, kualitas gagasan yang 

dikemukakan, banyaknya gagasan yang 

dikemukakan, kemampuan/kekritisan 

menanggapi gagasan, kemampuan 

mempertahankan pendapat, dan gaya 

pengucapan dengan model kriteria baik, 

cukup baik, dan sangat baik.  

Tabel 3. Pedoman Penilaian Keterampilan Berbicara Siswa 

 

b. Teknik Tes  

Data yang dikumpulkan dengan teknik 

tes dilakukan pada setiap akhir siklus. Analisis 

data tes di hitung dengan cara: (1) 

menghitung hasil belajar siswa; (2) 

menghitung prosentase ketuntasan belajar 

siswa; dan (3) menghitung nilai rata-rata pada 

masing-masing siklus. 

(1) Rumus menghitung hasil belajar siswa  

Ket: 

B = jumlah soal 

yang dijawab benar  

N = jumlah seluruh butir soal.  

 

(2) Rumus menghitung prosentase 

ketuntasan belajar siswa 

 

    𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Jumlah siswa yang tuntas

jumlah seluruh siswa
X 100% 

 

 

(Sudjana, 2005)  

 

(3) Rumus mengetahui nilai rata-rata tiap 

siklus  

No Aspek yang dinilai SB B CB KB Total 

1. Ketepatan struktur dan kosa kata       

2. 
Kelancaran kualitas gagasan yang 

dikemukakan  

     

3. Kemampuan/kekritisan menanggapi gagasan      

4. Gaya pengucapan       

𝑆𝑘𝑜𝑟 =
B

N
 X 100 

(Yamin, 2005) 
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𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

=
Σ nilai semua siswa

Σ siswa
 

           

(Arikunto, 2002) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 3 

Klaten. Suasana sekolah tersebut kurang 

kondusif dikarenakan lagi masa 

pembangunan gedung baru, namun hal 

tersebut tidak menghalangi ataupun 

mengganggu proses penelitian kami. 

Pelaksanaan tindakan kelas ini dilaksanakan 

selama dua siklus, siklus 1 dilaksanakan pada 

hari Sabtu, 23 Agustus 2014 dan siklus II 

dilaksanakan pada hari Senin, 25 Agustus 

2014. Kelas yang menjadi subjek penelitian 

tindakan kelas ini adalah kelas X-5 dengan 

jumlah siswa 36 yang terdiri dari 22 siswa putri 

dan 14 siswa putra. Namun, pada penelitian 

siklus I salah satu siswa perempuan tidak 

masuk sekolah karena sakit sehingga hanya 

ada 35 siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Sedangkan pada siklus II subyek penelitian 

hadir semua saat mengikuti proses penelitian. 

Penelitian yang akan dilakukan berbentuk 

kolaboratif dan partisipatif. Penelitian tidak 

dilakukan oleh peneliti sendiri tetapi 

berkolaborasi atau bekerja sama dengan 

seorang rekan sejawat dan enam mahasiswa 

Universitas Widya Dharma Klaten. Peneliti 

dan tim kolaboratif akan bekerjasama secara 

partisipatif melaksanakan tiap fase 

pengumpulan data selama penelitian 

berlangsung. Di samping itu, masalah 

pembelajaran yang ada di sekolah yang 

dijadikan subjek penelitian juga akan 

dipecahkan bersama berdasarkan fakta-fakta 

di lapangan agar kualitas pembelajaran di 

sekolah tersebut dapat meningkat. Selama 

tindakan dilaksanakan, peneliti bertindak 

sebagai guru berdasarkan kesepakatan 

bersama dengan mitra peneliti yang 

kesehariannya mengajar di kelas tersebut. 

Penelitian tindakan kelas ini dalam 

mengembangkan kompetensi dasar 

“memberikan kritik terhadap informasi 

dari media cetak dan atau elektronik”, 

pembelajaran berbicara dilakukan 

menggunakan metode kooperatif teknik 

Dessi (Diskusi, Ekspresi, Serang balik, dan 

Simpulan). Diskusi yang digunakan dalam 

teknik ini adalah diskusi kelompok. Diskusi 

kelompok merupakan tempat pertukaran 

pendapat, pandangan-pandangan, dan 

pengalaman-pengalaman terhadap suatu 

permasalahan, di mana pendapat yang 

berbeda-beda itu dapat berpadu menjadi satu 

menuju pada pemecahan yang dihadapi. 

Teknik ekspresi adalah gerakan mulut, 

wajah, dan anggota tubuh pada saat 

berbicara. Serang balik yang dimaksud ialah 

ketika seseorang merespon pembicaraan 

lawan. Serang balik ini berupa persetujuan 

atau sanggahan. Dalam serang balik 

pembicara harus memiliki kemampuan untuk 

menilai pendapat-pendapat orang lain, 

sanggup menunjukkan kelemahan pendapat 

lawannya dan kemudian dapat pula 

menunjukkan jalan keluar sebaik-baiknya. 

Simpulan merupakan sebuah gagasan yang 

tercapai pada akhir pembicaraan. Evaluasi 

dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung untuk mengetahui keaktifan 

siswa dan kemampuan siswa dalam 

berdiskusi dengan teknik Dessi.  
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2. Hasil Penelitian 

Pembelajaran berbicara dengan metode 

kooperatif dengan teknik Dessi dilaksanakan 

sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri atas 

4 tahap, yaitu (a) perencanaan, (b) 

pelaksanaan, (c) observasi, dan (d) refleksi. 

Siklus I 

a. Perencanaan  

Sebelum siklus pertama dilakukan, 

peneliti menggunakan nilai presentasi berita, 

sama-sama aspek berbicara sebagai kondisi 

awal. Siklus pertama dilaksanakan sebanyak 

satu kali pertemuan. Pada tahap ini peneliti 

mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari Rencana, Pelaksanaan 

Pembelajaran, (RPP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS), media cetak yang berupa artikel, dan 

peralatan lainnya yang mendukung. Pada 

pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika 

siswa diminta untuk berbicara, cenderung 

siswa kurang aktif dikarenakan guru 

memberikan sebuah artikel kemudian 

langsung siswa diminta untuk memberikan 

kritik dan menyampaikan di depan kelas. 

Siswa yang tidak maju tetap diminta untuk 

memberikan tanggapan balik, tetapi pada 

kenyataannya siswa hanya diam saja. 

Berdasarkan fakta tersebut, pada siklus 1 

pembelajaran akan diawali dengan kegiatan 

menganalisis pokok permasalahan yang 

terdapat pada artikel, dikerjakan dalam 

kelompok, satu kelompok terdiri dari 5-6 

siswa. Kegiatan selanjutnya setiap kelompok 

diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi 

di depan kelas. Setiap siswa dalam kelompok 

mendapat tugas sebagai moderator sekaligus 

menyimpulkan hasil presentasi pada akhir 

presentasi, penyaji 1 menyajikan topik yang 

terdapat dalam artikel, penyaji 2 menyajikan 

siapa yang memunculkan, penyaji 3 

menyajikan sejak kapan masalah yang 

muncul dalam artikel itu dibahas, penyaji 4 

menyajikan apa yang menjadi latar belakang 

permasalahan yang timbul, dan penyaji 5 

memberikan kritik terhadap artikel. Hal ini 

bertujuan agar siswa dalam kelompok dapat 

berbicara mengemukakan pendapat mereka. 

Kelompok lain yang tidak maju dimintai untuk 

memberikan tanggapan, sanggahan atau pun 

saran. Artikel yang dipilih adalah artikel yang 

membahas permasalahan yang dekat dengan 

anak atau siswa. Hal ini bertujuan agar siswa 

senang dan antusias dalam mengikuti 

pelajaran. Sehingga siswa dapat memberikan 

kritik sesuai dengan pendapatnya sekaligus 

dapat memberikan saran sebagai solusi 

pemecahan masalah.  

b. Pelaksanaan Kegiatan  

Sebelum pembelajaran dimulai, guru 

mengemukakan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai yakni siswa dapat 

memberikan kritik terhadap informasi dari 

media cetak. Setelah menjelaskan tujuan 

pembelajaran guru melakukan tanya jawab 

berkenaan dengan artikel dan tata cara dalam 

memberikan kritik. Beberapa pertanyaan 

yang ditanyakan misalnya, apa itu artikel, 

informasi-informasi apa saja dapat ditemukan 

dalam sebuah artikel, bagaimanakah 

tanggapan Anda mengenai permasalahan 

yang ada pada artikel, dan bagaimanakah tata 

cara memberikan kritik yang baik. Hal ini 

dilakukan agar siswa dapat mengingat materi 

tentang memberikan kritik terhadap artikel 

sehingga dapat mempermudah dalam 

mencapai tujuan pembelajaran.  

 Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

oleh guru dapat dijawab dengan baik dan 

benar oleh siswa. Ada yang dapat menjawab 

definisi artikel, ada yang dapat menyebutkan 
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informasi-informasi yang ditemukan, 

diantaranya, latar belakang masalah, kapan 

terjadi masalah, dan bagaimana masalah itu 

dapat terjadi. Ada juga yang menjawab 

setelah menemukan informasi kemudian 

mereka dapat memberikan kritik beserta 

solusinya. Namun, ada juga yang menjawab 

tetap saja tidak memberikan kritik namun 

cukup diketahui permasalahannya saja. 

Setelah melakukan tanya-jawab, siswa 

menganalisis sebuah artikel yang berjudul 

“Fenomena Kenakalan Remaja” untuk 

menemukan informasi-informasi yang 

terdapat pada artikel tersebut, sehingga siswa 

nantinya dapat memberikan kritik dengan baik 

beserta solusinya. Setelah siswa menemukan 

informasi-informasi yang terdapat dalam 

artikel kemudian siswa memberikan kritik 

sesuai dengan informasi yang diperoleh pada 

artikel tersebut.  

 Langkah berikutnya, siswa dibagi 

menjadi 6 kelompok. Satu kelompok terdiri 

dari 5-6 siswa dan setiap kelompok mendapat 

satu buah artikel, panduan pertanyaan, nama 

kelompok, dan lembar penilaian untuk setiap 

individu. Nama kelompok bertujuan untuk 

memudahkan kelompok lain dalam proses 

penilaian. Tugas masing-masing kelompok 

yakni mendiskusikan dan mencari 

permasalahan yang terdapat pada artikel. 

Setiap kelompok juga mendapat panduan 

pertanyaan sebagai bahan diskusi. Setelah 

itu, mereka akan membagi tugas yang akan 

disampaikan ketika presentasi nanti, setiap 

siswa mendapat tugas satu-satu. Setelah 

diskusi kelompok selesai, maka tiap kelompok 

maju ke depan untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. Kelompok yang tidak maju, 

diminta untuk memberikan serang balik 

berupa tanggapan, saran atau pun 

sanggahan. Setiap individu dari kelompok 

yang tidak maju memberikan penilaian 

kepada invidu kelompok yang maju. Begitu 

terus sampai dengan kelompok keenam maju. 

Sebelum pembelajaran di akhiri, guru 

memberikan tanggapan terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

Memberikan motivasi kepada siswa yang 

masih kurang aktif dan memberikan pujian 

terhadap siswa yang sudah aktif. Hal ini 

bertujuan agar proses pembelajaran 

berikutnya (siklus II) menjadi lebih baik lagi 

dengan hasil yang optimal. Dalam 

pelaksanaannya di dapati keaktifan siswa 

pada siklus I belum mencapai hasil yang 

optimal. Berdasarkan proses pembelajaran 

berlangsung di dalam kelas hanya beberapa 

siswa saja yang aktif. Dari jumlah 36 siswa, 

yang hadir mengikuti pelajaran berjumlah 35 

siswa. 35 siswa ini yang dapat dikategorikan 

aktif hanya 19 siswa yang aktif, sedangkan 16 

siswa masih tergolong dalam siswa yang 

pasif. Berikut tabel dan diagram keaktifan 

siswa. 

Tabel 4. Hasil Penghitungan Kategori Siswa 

Siklus I 

No Kategori Frekuensi Prosentase  

1. 
Siswa 

aktif 
19 54.28 % 

2. 
Siswa 

pasif 
16 45.72 % 

Jumlah 35 100  % 

 

 

Gambar 3. Diagram Data Tingkat Keaktifan 
Siswa pada Siklus I 

54,28
45,72

Data Tingkat Keaktifan Siswa pada 
Siklus 1

Siswa Aktif

Siswa Pasif
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c. Observasi  

Tahap observasi oleh peneliti 

dipergunakan untuk mengamati pembelajaran 

yang sedang berlangsung.  Adapun yang 

menjadi observer selain peneliti yaitu tim 

kolaborator. Pada tahap ini diperoleh 

beberapa fakta yang menunjukkan bahwa 

dalam proses pembelajaran guru 

berpedoman pada RPP yang telah disusun. 

Selain itu, siswa dengan antusias mengikuti 

pembelajaran. Hal ini terlihat saat 

pembentukan kelompok dimulai dan 

mendiskusikan artikel untuk memberikan 

kritik. Akan tetapi, tidak semua kelompok 

menjalankan tugasnya dengan baik. Ada satu 

kelompok yang masih terlihat ramai dan 

mengerjakan tidak sungguh-sungguh, hal ini 

terlihat ketika kelompok tersebut diminta 

menjawab pertanyaan dan memberikan kritik 

hasilnya kurang maksimal. Kelompok hanya 

menjawab pertanyaan tanpa dijabarkan. 

Fakta lain yang berhasil diamati oleh peneliti 

yakni dalam umpan balik dan simpulan. 

Umpan balik yang dihasilkan pada siklus 1 

yaitu umpan balik berdasarkan waktu 

terjadinya yaitu umpan balik yang diperoleh 

sesudah pembicaraan berakhir dan dilihat 

dari wujudnya termasuk umpan balik berupa 

kata-kata (verbal feedback). Pengamatan ini 

dihasilkan pada poin serang balik. Sedangkan 

simpulan yang dihasilkan yaitu simpulan 

particular. Simpulan particular adalah 

kesimpulan yang terbatas untuk sebagian 

lingkungan dari suatu subjek. Subjek yang 

dimaksud yakni tema yang terdapat dalam 

artikel yang dibahas.  

 Selain itu pada tahap observasi ini juga 

ditemukan fakta baru berupa ketepatan guru 

dalam memilih topik atau tema yang terdapat 

dalam artikel. Hal ini nampak pada 

antusiasme siswa dalam mendiskusikan 

artikel. Mengapa artikel ini menarik? Karena 

guru sengaja memilih topik atau tema yang 

dekat dengan lingkungan siswa dan siswa 

juga mengenal topik atau tema yang dibahas. 

Disamping itu, pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif dalam 

memberikan kritik terhadap artikel khususnya 

pada teknik Dessi dirasa efektif. Berikut hasil 

observasi yang dilakukan oleh observer (tim 

kolaborator) pada saat peneliti mengajar.  

 

Tabel 5. Data Observasi Proses Belajar Mengajar dalam Siklus I 

No Unsur yang Diobservasi 
Kualifikasi 

K S B SB Total 

1. Penguasaan materi pembelajaran - - 3 4 7 

2. Sistematika penyajian materi pembelajaran - - 2 5 7 

3. Ketepatan pemilihan metode pembelajaran - - 4 3 7 

4. Efektivitas penerapan metode pembelajaran - - 4 3 7 

5. Ketepatan pemilihan media pembelajaran - - 1 6 7 

6. Efektifitas penerapan media pembelajaran - - 4 3 7 

7. Aktivitas pembelajaran siswa - 1 4 2 7 

8. Pengaturan alokasi waktu - - 5 2 7 

9. Suasana kelas - 2 3 2 7 

10. Penilaian proses belajar siswa - - 4 3 7 
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d. Refleksi  

 Tahap refleksi dipergunakan peneliti 

untuk berdiskusi dengan tim kolaborator. 

Refleksi dilaksanakan setelah pembelajaran 

siklus I selesai. Dari hasil diskusi yang 

dilaksanakan, diketahui bahwa penggunaan 

metode kooperatif dengan teknik Dessi dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

berbicara siswa. Hal ini terlihat dengan 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Penggunaan metode kooperatif 

dengan teknik Dessi ini, memberi peluang 

siswa untuk bertukar pendapat dalam 

kegiatan diskusi dan lewat teknik serang balik 

juga siswa dapat belajar menilai, memberi 

masukan, dan memberi kritik. Hal ini juga 

sekaligus melatih siswa untuk berfikir secara 

kritis.  Akan tetapi, pada siklus I ekspresi 

serang balik masih dirasa kurang nampak dan 

masih ada satu kelompok yang belum 

maksimal mengerjakan baik tugas secara 

kelompok maupun ketika maju di depan kelas. 

Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti dan tim 

kolaborator bersepakat untuk mengadakan 

siklus II. Pada siklus II guru akan memperjelas 

instruksi untuk serang balik dan akan 

mewajibkan penanggap utama pada setiap 

kelompok yang tidak maju untuk menanggapi 

kelompok yang maju. Guru akan memberikan 

motivasi kepada siswa yang masih kurang 

aktif.  

Ada beberapa hal yang menyebabkan 

nilai siswa tidak mencapai KKM. Diantaranya 

pelafalan siswa yang kurang jelas dan 

ekspresi yang masih nampak kurang percaya 

diri. Selain itu, keaktifan atau kekritisan siswa 

dalam menanggapi gagasan juga merupakan 

bahan pertimbangan bagi peneliti untuk 

melakukan siklus II. Untuk itu peneliti (guru) 

berupaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran berbicara dengan 

memvariasikan soal yang digunakan sebagai 

pedoman berdiskusi untuk memberikan kritik. 

Kemudian peneliti (guru) juga berupaya 

dalam keaktifan siswa, dimana dalam 

penelitian ini termasuk dalam teknik poin 

serang balik, maka peneliti (guru) membuat 

kebijakan penanggap utama di setiap 

kelompok yang tidak maju. Hal ini dirasa akan 

sangat efektif membantu siswa menjadi aktif. 

Kekurangan-kerurangan yang telah 

ditemukan pada proses pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dapat dilihat dari aspek siswa 

maupun guru. Kekurangan tersebut akan 

diperbaiki dalam proses pembelajaran 

selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik. Langkah guru untuk memperbaiki 

hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:  

1) Memberi penjelasan dan membimbing 

secara menyeluruh kepada siswa agar 

mampu berbicara dengan baik. Guru 

akan memberikan motivasi dan 

membantu siswa agar siswa dapat 

mengerjakan tugas sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan.  

2) Guru akan memberikan motivasi kepada 

siswa agar mau bekerjasama dan aktif 

dalam diskusi kelompok.  

3) Guru akan memperjelas instruksi-

instruksi yang diberikan kepada siswa 

agar siswa memahami hal-hal apa saja 

yang harus dilakukan.  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 

pertama, pembelajaran belum dikatakan 

berhasil. Oleh karena itu, penelitian 

dilanjutkan dengan mengadakan siklus II.  

 

Siklus II 

Siklus kedua terdiri atas empat tahap 

yaitu: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) 
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observasi, dan (d) refleksi. Setiap tahapan 

akan diuraikan secara terperinci. 

a. Perencanaan  

Siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 

25 Agustus 2014 selama dua jam pelajaran 

(90 menit) di SMAN 3 Klaten. Tujuan yang 

hendak dicapai pada siklus II ini yakni 

memantapkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran memberikan kritik terhadap 

artikel dengan menggunakan metode 

kooperatif teknik Dessi (Diskusi, Ekspresi, 

Serang Balik, dan Simpulan). Pada siklus II ini 

lebih ditekankan pada teknik serang balik. 

Secara teknis siklus II hampir sama dengan 

siklus 1, hanya saja pada siklus II serang balik 

lebih ditekankan. Peneliti menambahkan 

siaran berita sebagai stimulus siswa dalam 

memberikan serang balik terhadap kritik yang 

diungkapkan oleh teman. Selain itu, guna 

memantapkan siswa dalam hal memberikan 

kritik, peneliti mencoba memberikan stimulus 

juga berupa puzzle kata/istilah. Kata/insitilah 

yang dipakai yakni kata/istilah yang 

berhubungan dengan istilah kritik seperti, 

data, fakta, grafik, argumen, dan lain 

sebagainya. Adapun media yang digunakan 

masih tetap sama yaitu media cetak yang 

berupa artikel berjudul “Siswa Berprestasi”.  

 Teknis pembagian kelompok pada siklus 

II berbeda dengan siklus I. Siklus I kelompok 

dibagi secara acak, sedangkan pada siklus II 

kelompok dibagi berdasarkan warna pita 

kesukaan, sebelumnya guru sudah 

menyiapkan pita dengan enam jenis warna. 

Kemudian siswa diminta untuk mengambil 

pita sesuai dengan warna kesukaan. Pita 

dengan warna yang sama akan menjadi 

dalam satu kelompok. Setiap kelompoknya 

terdiri dari 5-6 siswa.  

 

b. Pelaksanaan 

Sebelum pembelajaran dimulai, guru 

mengemukakan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai. Kemudian guru sedikit 

mengulas pembelajaran yang kemarin sudah 

dilaksanakan yaitu memberikan kritik 

terhadap informasi yang teradapat dalam 

media cetak atau elektronik. Tidak lupa guru 

memberikan stimulus kepada siswa 

mengenai kata kunci yang biasa dipakai 

dalam memberikan kritik. Kegiatan 

selanjutnya, siswa dibagi dalam enam 

kelompok.  Setiap kelompok terdiri dari 5-6 

siswa. Dalam setiap kelompok akan 

mendapatkan lembar panduan pertanyaan, 

lembar penilaian dan sebuah artikel. Lembar 

penilaian digunakan untuk menilai teman 

yang sedang maju. Artikel yang sudah 

dibagikan akan di diskusikan dalam setiap 

kelompok. Setiap kelompok memberi tugas 

kepada anggotanya untuk tugas presentasi di 

depan. Kemudian guru akan menunjuk setiap 

kelompok yang tidak maju sebagai 

penanggap utama untuk menanggapi 

kelompok yang sedang maju. Setelah 

kelompok selesai mendiskusikan, kelompok 

diminta maju ke depan untuk 

mempresentasikan dan kelompok yang lain 

diminta untuk menanggapi, terutama 

penanggap utama yang telah ditunjuk. Setiap 

siswa juga diberikan kesempatan untuk 

berpendapat memberikan saran, kritik, 

ataupun menyanggah. Ternyata efek dari 

ditunjuknya penanggap utama menjadikan 

suasana kelas menjadi hidup. Siswa banyak 

yang aktif, baik memberikan kritik, 

sanggahan, maupun saran atau masukan. 

Pembelajaran diakhiri dengan penarikan 

kesimpulan materi dan dinamika kelompok 

yang telah berlangsung.  
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 Dalam pelaksanaannya keaktifan siswa 

mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan siklus I. Siklus I hanya 19 siswa yang 

aktif dari 35 siswa, sedangkan pada siklus II 

sebanyak 29 siswa yang aktif. Hal ini 

dipengaruhi oleh perbaikan teknik serang 

balik pada proses pembelajaran yang 

berlangsung. Berikut tabel dan diagramnya, 

keaktifan siswa siklus II.  

Tabel 6. Hasil Penghitungan Kategori Siswa 

Siklus II 

No Kategori Frekuensi Prosentase 

1. Siswa 

aktif 

29 80.6 % 

2. Siswa 

pasif 

7 19.4% 

Jumlah 36 100 % 

 

 

Gambar 4. Diagram Data Tingkat Keaktifan 

Siswa pada Siklus II 

 

c. Observasi 

Tahap observasi, peneliti mengamati 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Adapun yang menjadi observer selain peneliti 

juga tim kolaboratif. Pada tahap ini diperoleh 

beberapa informasi yang menunjukkan 

bahwa dalam proses pembelajaran guru 

berpedoman pada RPP yang telah disusun. 

Selain itu, siswa dengan antusias mengikuti 

pembelajaran. Hal ini terlihat saat 

pembentukan kelompok dimulai dan 

mendiskusikan artikel untuk memberikan 

kritik. Dinamika kelompok lebih terlihat aktif di 

bandingkan dengan siklus I. Berdasarkan 

pengamatan, siswa semakin aktif berbicara 

baik memberikan kritik maupun tanggapan 

yang berupa saran atau sanggahan. 

Fakta lain yang ditemukan dalam serang 

balik terdapat penambahan dari siklus I. Kalau 

pada siklus 1 hanya ada 2 jenis umpan balik 

yang dihasilkan yaitu umpan balik yang 

diperoleh setelah pembicaraan berakhir dan 

umpan balik yang berupa kata-kata. Pada 

siklus II ini terdapat peningkatan satu jenis 

umpan balik yaitu umpan balik berdasarkan 

maknanya, yakni umpan balik yang 

menunjukkan bahwa publik menerima atau 

menolak ide kita (pro dan kontra). Dari 

pengamatan tersebut dapat dikatakan 

kegiatan serang balik dalam memberikan 

kritik terhadap artikel mengalami peningkatan. 

Sedangkan pada simpulan, simpulan yang 

diperoleh yaitu simpulan particular yakni 

kesimpulan yang terbatas untuk sebagian 

lingkungan dari suatu subjek. Subjek yang 

dimaksud yakni tema yang terdapat dalam 

artikel yang dibahas. Antusias siswa pada 

siklus II dirasa sangat tinggi, banyak siswa 

yang berlomba-lomba ingin menjawab 

pertanyaan, memberikan masukan, dan 

memberikan tanggapan. Hal ini disebabkan 

karena tema yang diangkat sangat dekat 

dengan lingkungan siswa dan siswa sudah 

tidak asing lagi. Keaktifan siswa semakin 

tinggi, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya 

tanggapan dari para siswa. Oleh sebab itu, 

banyak siswa yang memberikan tanggapan 

hingga proses pembelajaran diperpanjang 

menjadi 5 menit. Hal tersebut ternyata tidak 

menjadi masalah bagi siswa, siswa masih 

saja antusias mengikutinya hingga akhir 

pelajaran.  

80,6

19,4

Data Tingkat Keaktifan Siswa pada
Siklus 2

Siswa Aktif

Siswa Pasif
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Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan oleh tim kolaborator, juga 

didapatkan bahwa kepaduan antara kegiatan 

diskusi yang dipadukan dengan ekspresi, 

serang balik, dan simpulan yang biasa disebut 

oleh peneliti dengan teknik Dessi sangat 

cocok digunakan untuk standar kompetensi 

berbicara memberikan kritik terhadap 

informasi dari media cetak atau elektronik. 

Fakta ini juga didukung dengan hasil 

monitoring siswa terhadap proses 

pembelajaran yang ada. Berikut paparan data 

yang didapatkan oleh peneliti. Pengisi lembar 

montoring terdiri dari 36 siswa kelas X.5, 

enam tim kolaborator, dan 1 rekan sejawat.  

Tabel 7. Data Hasil Penghitungan Lembar Monitoring 

N

o 
Aspek yang Diamati 

Persepsi Pengamat 
Total 

SB B S K 

1. Kesiapan guru dalam mengajar 28 15 - - 43 

2. Penguasaan materi oleh guru 19 24 - - 43 

3. Penerapan metode pembelajaran 18 25 - - 43 

4. 
Kreativitas dan inovasi pengembangan media 

pembelajaran 
25 18 - - 43 

5. Penguasaan media pembelajaran 16 27 - - 43 

6. Fokus pembelajaran pada siswa 29 14 - - 43 

7. Usaha guru untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran 20 23 - - 43 

8. Usaha guru untuk membangkitkan motivasi belajar 21 22 - - 43 

9. 
Perhatian guru terhadap siswa yang kurang paham 

terhadap isi pembelajaran 
25 18 - - 43 

10 Proses evaluasi pembelajaran 8 36 - - 43 

Keterangan: SB: Sangat Baik, B: Baik, S: Sedang, K: Kurang 

 

d. Refleksi  

Tahap refleksi dipergunakan peneliti 

untuk berdiskusi dengan tim kolaborator. 

Refleksi dilaksanakan setelah pembelajaran 

siklus II selesai dan proses analisis data juga 

sudah selesai. Melalui diskusi diperoleh 

beberapa informasi sebagai berikut.  

1) Kemampuan nilai berbicara siswa 

mengalami peningkatan. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan 

prosentase kelulusan siswa di atas KKM. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunakan metode 

kooperatif dengan menggunakan teknik 

Dessi (Diskusi, Rkspresi, serang Balik, 

dan Simpulan) dapat meningkatkan 

pembelajaran berbicara, khususnya 

dalam memberikan kritik terhadap 

informasi yang terdapat pada media cetak 

berupa artikel.  

2) Keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dapat meningkat dari siklus 

sebelumnya, hal ini dapat dilihat dengan 

adanya peningkatan jumlah prosentase 

keaktifan siswa.  

3) Simpulan yang disimpulkan oleh siswa 

merupakan kesimpulan yang sifatnya 

terbatas untuk sebagian lingkungan dari 

suatu subjek. Tentunya dalam hal ini yaitu 

lingkungan sebatas pada permasalahan 

pada artikel yang dibahas. Simpulan jenis 

ini biasa disebut dengan simpulan 

particular.  

4) Siswa yang belum berani untuk 

menanggapi pertanyaan-pertanyaan 

tersebut menjadi berani untuk 
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mengungkapkan pendapat atau 

tanggapannya.  

5) Bimbingan guru yang diberikan kepada 

siswa mulai menyeluruh.  

6) Instruksi dari guru dapat diterima dengan 

baik oleh siswa, sehingga siswa dapat 

jelas apa yang harus dikerjakan.  

Kekurangan-kekurangan yang 

ditemukan pada proses pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran pada siklus I, baik aspek guru 

maupun siswa dapat diperbaiki pada siklus II. 

Dengan adanya perbaikan dari kekurangan 

tersebut, tujuan untuk mengupayakan proses 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang 

lebih baik sudah tercapai. Melalui diskusi 

diputuskan tidak perlu diadakan siklus III 

karena target yang diinginkan sudah tercapai.  

3. Pembahasan  

Teknik Dessi bertolak dari kegiatan 

diskusi. Diskusi memang sudah biasa 

digunakan dalam pembelajaran di kelas, akan 

tetapi peneliti mencoba mengkombinasi 

dengan kegiatan lain seperti ekspresi, serang 

balik, dan simpulan. Teknik ini ternyata sangat 

cocok untuk pembelajaran berbicara, 

khususnya dalam berbicara memberikan 

kritik. Aspek yang dinilai pada pembelajaran 

berbicara yaitu ketepatan kosakata atau 

pilihan kata, kelancaran kualitas gagasan 

yang dikemukakan, kemampuan/kekritisan 

menanggapi gagasan, dan gaya pengucapan. 

Sedangkan aspek yang dinilai dari keaktifan 

siswa yaitu keberanian menjawab 

pertanyaan, keberanian mengajukan 

pertanyaan, keaktifan memberikan 

tanggapan, kerjasama dalam kelompok, 

mengerjakan tugas individu, serta 

memecahkan masalah. Untuk mengukur 

keaktifan siswa, peneliti berpedoman pada 

student active learning. Siswa dikatakan aktif 

apabila para siswa banyak melakukan 

aktivitas, mendiskusikan apa yang mereka 

pelajari, menulis tentangnya, terlibat aktif 

dalam dinamika kerja tim, kerja kelompok 

kecil, aktif berbicara, membaca, dan menulis, 

role play, acting, percobaan dan lain 

sebagainya (Widharyanto, dkk, 2003). Dalam 

kegiatan keterlibatan siswa ini peneliti 

mencoba membuat indikator keaktifan siswa. 

Dalam hal ini, peneliti akan membaginya 

menjadi dua bagian yaitu aktif dan pasif. 

Siswa dikatakan aktif jika (1) menjawab 

pertanyaan baik dari guru maupun siswa lain, 

(2) mengajukan pertanyaan yang sesuai 

dengan materi/hal yang sedang dipelajari, (3) 

memberikan tanggapan berupa saran atau 

pun sanggahan, (4) mengerjakan tugas 

kelompok dan individu, (5) memecahkan 

masalah. Sedangkan siswa dikatakan pasif 

jika (1) tidak menjawab pertanyaan baik dari 

guru maupun siswa lain, (2) mengerjakan 

tugas individu.  

Pada siklus I, dinamika kelompok 

berjalan dengan baik. Banyak siswa yang 

langsung berdiskusi ketika kelompok 

dibentuk. Tetapi ada beberapa kelompok 

yang kurang kompak dalam kelompok, dalam 

artian hanya satu anak yang mengerjakan. 

Namun hal itu dapat diatasi oleh guru, dengan 

cara mendekati kelompok tesebut kemudian 

memberikan motivasi untuk mengikuti diskusi 

dalam kelompok. Akhirnya siswa yang tidak 

ikut bergabung pun kemudian ikut terlibat 

dalam diskusi kelompok. Akan tetapi, masing-

masing kelompok masih malu-malu dalam 

menyampaikan kritik yang telah mereka 

bahas. Meskipun demikian, pada sikus I ini 

dinamika kelompok berjalan lancar dan sesuai 

dengan rencana. Dinamika kelompok pada 

siklus I dapat berjalan lancar dan selesai tepat 
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waktu. Data kemampuan berbicara pada 

siklus II mengalami peningkatan pada rata-

rata kelas. Pada siklus 1 sebesar 69.87%. 

Pada siklus II rata-rata kelas mencapai 81.58 

%. berarti pada siklus II ini mengalami 

peningkatan sebesar 11.71%. Dapat dilihat 

diagram di bawah ini.  

 

Gambar 5. Diagram siklus I dan II 

 

Peningkatan keaktifan siswa sangat 

terlihat pada siklus II. Banyak di antara 

mereka yang bertanya maupun menanggapi 

kritikan yang dilontarkan oleh temannya, 

kemudian ada pula yang menambahkan 

dengan saran atau masukan yang bersifat 

membangun. Diskusi pun semakin hidup 

dalam siklus ini. Setelah diprosentasikan 

sungguh nampak jelas mengalami 

peningkatan pada keaktifan siswa. Jumlah 

keaktifan siswa pada siklus II yakni 80.6%. 

Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan siklus 1 yang hanya 54.28%. Jelas 

terlihat peningkatan terjadi sebesar 26.32%. 

Pada siklus II, dinamika kelompok mengalami 

kenaikan, hal ini terlihat saat siswa berdiskusi 

sangat antusias. Pada saat diskusi 

berlangsung banyak siswa menuangkan ide 

dalam kelompoknya. Banyak gagasan-

gagasan para siswa bermunculan, hal ini 

dapat terlihat pada waktu presentasi. 

Keantusiasan siswa ini berdampak adanya 

perpanjangan waktu pada siklus II selama 5 

menit. Namun, hal ini tidak menjadi masalah 

karena telah memperoleh izin dari guru jam 

setelahnya. 

 Refleksi dilaksanakan dengan tujuan 

untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan 

yang ditemui pada setiap siklusnya. Hasil 

refleksi pada siklus I terdapat beberapa 

kekurangan dan kelebihan dalam berbicara 

memberikan kritik dengan menggunakan 

metode kooperatif teknik Dessi. Kelebihannya 

yaitu siswa antusias mengikuti proses 

pembelajaran, hal ini dikarenakan tema yang 

diambil oleh guru dekat dengan lingkungan 

siswa. Pada siklus I tema yang diangkat oleh 

guru yaitu fenomena kenakalan remaja. Tema 

yang dekat dengan siswa ini mempunyai nilai 

plus yaitu siswa dapat aktif memberikan ide 

atau pendapat. Namun demikian belum 

semua siswa ikut aktif dalam memberikan ide 

atau pendapat. Sedangkan kekurangan pada 

siklus 1 yaitu guru kurang menyeluruh dalam 

memberikan bimbingan kepada siswa 

sehingga masih ada beberapa siswa yang 

kurang aktif dan instruksi-instruksi yang 

diberikan guru kurang jelas. Diskusi kelompok 

belum terasa optimal karena masih ada satu 

kelompok yang kurang aktif.  

 Pada pelaksanaan siklus II juga terdapat 

beberapa kekurangan dan kelebihan. 

Kekurangan yang terdapat pada siklus II yaitu 

adanya perpanjangan waktu dari jam 

pelajaran yang telah ditentukan. 

Perpanjangan waktu selama 5 menit namun 

demikian, hal ini tidak menjadi kendala yang 

berarti dikarenakan telah memperoleh izin 

dari guru setelahnya. Siswapun masih 

antusias dalam mengikuti pelajaran. Dibalik 

kekurangan pada siklus II juga terdapat 

beberapa kelebihan yaitu siswa sudah mulai 
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aktif dalam mengikuti pelajaran, hal ini 

dikarenakan tema yang dipakai pada siklus II 

berbeda dengan siklus I, jadi dalam hal ini 

terdapat variasi tema yang disajikan oleh 

guru. Dinamika kelompok sudah terlihat 

optimal, semua kelompok aktif mengikuti 

jalannya proses pembelajaran. Kemudian tes 

kemampuan berbicara juga mengalami 

peningkatan dari siklus I. Berikut tabel beserta 

penjelasan dari setiap poin yang mengalami 

peningkatan. 

Tabel 8. Siklus Pembelajaran Keterampilan Berbicara Menggunakan Metode Kooperatif dengan 

Teknik Dessi 

Siklus 
Suasana Kelas 

Kemampuan Siswa Keaktifan Siswa Refleksi 

I 

Nilai rata-rata kelas 

untuk pembelajaran 

berbicara sebesar 

69.87%. 

 

Siswa aktif sebanyak 

19 siswa (54.28%) 

Siswa pasif 

sebanyak 17 siswa 

(45.72%) 

- Penggunaan metode kooperatif dengan teknik Dessi 
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran berbicara 
siswa 

- Ekspresi serang balik masih dirasa kurang nampak 
dan masih ada satu kelompok yang belum maksimal 

 

 

 

 

𝐈𝐈 

- Siswa tuntas belajar 
sebanyak 24 orang 
(66.66%). 

- Siswa tidak tuntas 
sebanyak 12 siswa 
(33.34%) . 

- Nilai rata-rata kelas 
untuk pembelajaran 
berbicara di atas  
KKM yaitu sebesar 
81.58%. 

Siswa aktif sebanyak 

29 orang (80.6%) 

Siswa pasif 

sebanyak 7 siswa 

(19.4%) 

 
 

- Guru perlu memperjelas instruksi untuk serang balik 
dan mewajibkan penanggap utama pada setiap 
kelompok yang tidak maju menanggapi kelompok lain 
sebelumnya.  

- Guru perlu memotivasi siswa yang masih kurang 
aktif. 

- Metode kooperatif teknik Dessi efektif membantu 
siswa menjadi aktif. 

- Mengalami peningkatan kualitas pembelajaran 
berbicara dilihat dari nilai rata-rata dan nilai keaktifan 
siswa 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Hasil yang diperoleh menunjukkan 

peningkatan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran berbicara dengan 

menggunakan metode kooperatif teknik Dessi 

sebesar 26.32%. Hal ini berdasarkan analisis 

data, pada kondisi siklus I 19 siswa aktif 

dalam pembelajaran (sebesar 54.28% siswa 

aktif dalam pembelajaran), pada siklus II 29 

siswa aktif dalam pembelajaran (sebesar 

80.6% siswa aktif dalam pembelajaran). Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa berani 

bertanya, menjawab pertanyaan, aktif dalam 

kerja kelompok, aktif dalam kerja individu, 

memecahkan masalah, dan aktif dalam 

proses pembelajaran lainnya. Dengan adanya 

pembelajaran berbicara menggunakan 

metode kooperatif teknik Dessi suasana 

pembelajaran di kelas menjadi hidup dan 

kerjasama dalam kelompok dapat terjalin 

dengan baik. Selanjutnya berdasarkan 

analisis data, nilai rata-rata tes kemampuan 

berbicara juga mengalami peningkatan yaitu 

sebesar 11.71%. Siklus I sebesar 69.87%, 

dan siklus II sebesar 81.58%. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

berbicara siswa tercapai dengan 

menggunakan metode kooperatif teknik 

Dessi. 

2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran 

yang perlu disampaikan oleh peneliti yaitu:  
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1) Guru bahasa Indonesia maupun guru 

bidang studi lainnya hendaknya rajin 

melakukan PTK untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran untuk mata 

pelajarannya.  

2) Pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu informasi 

mengenai keaktifan dan kemampuan 

siswa kelas X dalam pembelajaran 

berbicara. Selain itu, penelitian ini juga 

dapat dijadikan salah satu contoh 

penelitian tindakan kelas di SMA N 3 

Klaten dan dapat dijadikan motivasi guru-

guru untuk melakukan penelitian tindakan 

kelas sehingga mutu pembelajaran di 

kelas dapat terus meningkat dan 

memperoleh hasil yang optimal.  
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kebutuhan pengembangan 

diri, pemahaman tentang strategi pembelajaran, dan sikap inovatif dengan kompetensi profesional 
guru di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode survei dan dilakukan di sekolah dasar di 
Surakarta dengan n = 60 dan menggunakan teknik multi stage random sampling. Data dianalisis 
dengan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat hubungan positif antara 
kebutuhan pengembangan diri dan kompetensi profesional guru. (2) terdapat hubungan positif 
antara pemahaman strategi pembelajaran dan kompetensi profesional guru. (3) terdapat hubungan 
positif antara sikap inovatif dan kompetensi profesional guru. (4) terdapat hubungan positif antara 
kebutuhan pengembangan diri, pemahaman strategi pembelajaran dan sikap inovatif dengan 
kompetensi profesional guru. Kesimpulan bahwa kompetensi profesional guru dapat ditingkatkan 
dengan meningkatkan kebutuhan pengembangan diri, pemahaman strategi pembelajaran dan sikap 
inovatif. 
Kata Kunci: kebutuhan pengembangan diri, pemahaman tentang strategi pembelajaran, sikap 

inovatif dan kompetensi profesional guru. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah penelitian ini 

adalah: (1). Kondisi Guru SD di Indonesia 

yaitu Ijazah S.PG dan D2 PGSD → 49,3%; 

Prosentase antara yang layak dengan yang 

tidak layak jumlahnya hampir sama 47,3% 

(584,395) dengan 45,2% (558,675). (2). 

Pemahaman dan Penerapan Strategi 

Pembelajaran pada guru-guru SD masih 

rendah, sehingga guru-guru tidak dapat 

membedakan antara strategi, metode dan 

tehnik dalam pembelajaran. (3). Para guru 

kurang berani mengubah strategi dan 

menentukan strategi yang baru yang bersifat 

kontekstual. (4). Kepedulian dan sikap guru 

terhadap perubahan dan sesuatu yang baru 

terlalu lamban atau menunggu perintah 

atasan. (5). Para guru kurang  tanggap 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sehingga upaya penyesuaian 

pengembangan potensi diri terabaikan. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini 

adalah: (1). Apakah dengan gaya belajar 

mahasiswa berbeda dapat memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar 

mahasiswa? (2). Apakah dengan 

pemanfaatan model pembelajaran yang 

variatif dapat memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap hasil belajar mahasiswa? 

(3). Apakah dengan gaya belajar yang 

berbeda melalui model pembelajaran yang 

bervariasi dapat memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap hasil belajar pada mata 

kuliah Perkembanagn Individu? 

Tujuan Penelitian ini adalah: (1). Untuk 

mengetahui perbedaan pengaruh gaya 

belajar field dependence dan field 

independence terhadap hasil belajar mata 

kuliah Perkembangan Individu. (2). Untuk 
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mengetahui perbedaan pengaruh model 

pembelajaran Algoritmik – Heuristik terhadap 

hasil belajar mata kuliah Perkembangan 

Individu. (3). Untuk membuktikan adakah 

interaksi antara gaya belajar dengan model 

pembelajaran Algoritmik – Heuristik terhadap 

hasil belajar mata kuliah Perkembangan 

Individu. 

Manfaat Penelitian ini memiliki nilai 

ganda yakni: (1). Menjadi dasar kajian 

kemampuan guru-guru SD. (2). Mendapatkan 

data empiris tentang kualitas guru dalam 

mengatur kegiatan dan proses pembelajaran 

di SD. (3). Lembaga memperoleh masukan 

untuk menyusun strategi pengembangan bagi 

guru-guru SD. (4). Membina guru-guru SD 

ntuk bersikap terbuka inovatif dalam 

mengembangkan potensi diri sesuai dengan 

perubahan dan paradigma baru. 

Dengan demikian diharapkan tuntutan 

guru masa depan di era globalisasi dan era 

informasi dapat terpenuhi secara efektif. 

Menurut Sanjaya (2008:145) Kemampuan 

Profesional Guru merupakan kemampuan 

dan perilaku rasional guna mencapai tujuan 

yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 

berupa penampilan atau unjuk kerja yang 

dapat dipertanggung jawabkan. Kompetensi 

yang harus dimiliki seorang guru meliputi 

empat hal yaitu: (a). Kompetensi kepribadian. 

(b) Kompetensi sosial. (c). Kompetensi 

paedagogik. (d). Kompetensi Profesional. 

Kemampuan Profesional Guru Sekolah 

Dasar  adalah kapabilitas seseorang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan 

sesuai tugas-tugas keprofesionalan guru 

Sekolah Dasar. Kemampuan Profesional 

Guru SD Meliputi: penguasaan landasan 

kependidikan, pemahaman dan penguasaan 

materi pelajaran, penguasaan metodologi dan 

strategi pembelajaran, merancang dan 

memanfaatkan berbagai media dan sumber 

belajar, evaluasi pembelajaran, penyusunan 

program pembelajaran, dan kemampuan 

melaksanakan unsur-unsur penunjang 

(administrasi sekolah, bimbingan, dan 

penyuluhan). Kompetensi profesional guru 

Sekolah Dasar  dapat diukur dari indikator-

indikator sebagai berikut: 1) Kesiapan pribadi, 

2) Kesiapan materi, 3) Kesiapan alat/media 

pembelajaran, 4) Melakukan pengelolaan 

kelas, 5) Kejelasan penyajian materi/bahan 

ajar,               6) Ketepatan penggunaan media,        

7) Ketepatan pemilihan strategi/pendekatan, 

8) Ketepatan penerapan metode 

pembelajaran,    9) Memberikan kesempatan 

diskusi, latihan, kerja kelompok dan        10) 

Melakukan penilaian hasil belajar, tindak 

lanjut. 

Kebutuhan Pengembangan Diri dalam 

Penelitian ini adalah persepsi seseorang 

tentang keadaan nyata di sekitarnya yang 

berupa perasaan, pola berfikir, aktivitas fisik 

dan psikis yang mendorong perilaku dan 

bertindak pada guru SD untuk memperkuat 

mental dalam pengembangan dan 

peningkatan diri guru SD. Kebutuhan 

pengembangan diri dapat diukur atas empat 

dimensi sebagai berikut: a) Kebutuhan 

pengembangan diri intelektual, b) Kebutuhan 

pengembangan diri emosional,         c) 

Kebutuhan pengembangan diri sosial , d) 

Kebutuhan pengembangan diri otonomi dan 

mandiri. 

Pemahaman Strategi Pembelajaran 

adalah pengetahuan yang dimiliki secara 

mendalam, teori dan praktek, sehingga 

mampu memberi makna dalam 

mengorganisasi strategi kegiatan dan proses 

pembelajaran. Pemahaman strategi 
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pembelajaran dapat diukur atas empat 

dimensi sebagai berikut : (1) Pemahaman 

strategi pembelajaran aktif (2) Pemahaman 

strategi pembelajaran kognitif  (3) 

Pemahaman strategi pembelajaran 

partisipatif dan (4) Pemahaman strategi 

pembelajaran inovatif.  

Sikap Inovatif Guru adalah sikap guru, 

dalam bentuk kecenderungan bertindak 

secara  kognitif, afektif, dan konatif terhadap 

perubahan dan pembaharuan (inovasi) yang 

berupa respon-respon verbal. Sikap inovatif 

guru dapat diukur atas empat dimensi yaitu : 

(1) Sikap penerimaan. (2) Sikap penolakan  

inovasi. (3) Sikap penerapan inovasi. (4) 

dampak penerapan inovasi. 

Kerangka Berpikir 

1. Hubungan antara Kebutuhan 

Pengembangan Diri dengan Kemampuan 

Profesional Guru 

Kebutuhan pengembangan diri bagi 

seorang guru merupakan kebutuhan guru 

yang memerlukan pemenuhan melalui 

tindakan atau aktivitas bekerja. Bagi seorang 

guru pemenuhan pengembangan diri 

dilakukan dengan upaya mengembangkan 

potensi diri sehingga diperoleh kesuksesan 

dalam bekerja. Pengembangan diri dan 

upaya-upaya yang dilakukan meliputi: 

pengembangan diri intelektual, 

pengembangan diri emosional, 

pengembangan diri sosial, dan 

pengembangan diri otonomi-mandiri. 

Kebutuhan pengembangan diri intelektual 

dilakukan dengan upaya memperdalam 

bahan ajar, mencari pengayaan bahan-bahan 

serta mencari dan belajar strategi 

pembelajaran.  Kebutuhan pengembangan 

diri  dilakukan oleh guru dalam upaya mencari 

keseimbangan fikir dan emosional, 

pengendalian diri, tanggap terhadap situasi 

lingkungan, dan menciptakan iklim 

pembelajaran yang menyenangkan. 

Kebutuhan pengembangan diri sosial 

dilakukan melalui interaksi sosial dengan 

siswa, teman maupun masyarakat. 

Pengembangan diri otonomi dilakukan 

dengan upaya melaksanakan tugas-tugas 

secara mandiri mencari dan menemukan 

sendiri (inovasi dan investigasi). Seorang guru 

yang terpenuhi kebutuhan pengembangan diri 

diharapkan mampu dan bertanggung jawab 

dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran secara profesional. 

Kemampuan profesional guru diukur dari 

kemampuan guru merencanakan, 

melaksanakan pembelajaran serta 

kemampuan personal, dan interaksi sosial.   

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

tanggung jawab akan memberikan hasil yang 

optimal, atau guru-guru menunjukkan kinerja 

yang tinggi. Apabila seorang guru memiliki 

kebutuhan pengembangan diri makin tinggi 

maka kemampuan profesional guru akan 

makin tinggi pula. Dengan demikian 

peningkatan kebutuhan pengembangan diri 

guru memungkinkan terjadi peningkatan 

kemampuan profesional guru, diduga 

terdapat hubungan positif antara kebutuhan 

pengembangan diri dengan kemampuan 

profesional guru Sekolah Dasar. 

2. Hubungan antara Pemahaman Strategi 

Pembelajaran dengan Kemampuan 

Profesional Guru  

Pemahaman strategi pembelajaran 

merupakan pengetahuan  dan pengalaman 

yang komprehensif, tentang strategi 

pembelajaran dan mendalam. Strategi 

pembelajaran sebagai suatu rencana, 

metode, atau serangkaian kegiatan yang 
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dirancang untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Strategi pembelajaran sebagai 

arah dan langkah  kegiatan yang digunakan 

untuk menentukan metode, media, alokasi 

waktu. Banyak jenis strategi pembelajaran 

yang dapat dipilih sesuai dengan tujuannya. 

Strategi pembelajaran meliputi: strategi 

pembelajaran aktif, strategi pembelajaran 

kognitif, strategi pembelajaran partisipatif, dan 

strategi pembelajaran inovatif. Berbagai jenis 

strategi pembelajaran dapat dipilih dalam 

penyusunan perencanaan pembelajaran 

maupun implementasinya. Apabila 

pemahaman strategi pembelajaran makin 

tinggi maka kemampuan profesional guru 

akan makin tinggi pula. Dengan demikian 

peningkatan pemahaman strategi 

pembelajaran memungkinkan terjadi 

peningkatan kemampuan profesional guru, 

diduga terdapat hubungan positif antara 

pemahaman strategi pembelajaran dengan 

kemampuan profesional guru Sekolah Dasar. 

3. Hubungan antara Sikap Inovatif dengan 

Kemampuan Profesional Guru  

Sikap inovatif pada diri seorang guru 

merupakan kecenderungan bertindak secara  

kognitif, afektif, dan konatif. Kecenderungan 

bertindak berupa respon-respon verbal 

terhadap penerimaan inovasi, penolakan 

inovasi, penerapan inovasi, dan dampak 

penerapan inovasi. Seorang guru dengan 

sikap inovatif dalam bekerja akan ada 

kecenderungan berprestasi, berkembang, 

ingin maju, mencari suatu kebaruan, mampu 

menyesuaikan diri terhadap perubahan dan 

pembaharuan, mengejar hasil kerja yang baik. 

Bagi seorang guru sikap inovatif sangat 

dibutuhkan agar hasil kerja memuaskan. 

Kemampuan profesional guru merupakan 

hasil kerja guru yang terwujud dalam 

kemampuan merencanakan program 

pembelajaran, antara lain mengembangkan 

kompetensi, indikator, pengalaman belajar, 

mengembangkan materi pokok, menetapkan 

strategi pembelajaran (kegiatan, metode, 

media, waktu), merencanakan penilaian. 

Kemampuan melaksanakan proses 

pembelajaran secara profesional, meliputi 

aktivitas mempersiapkan alat/media, bahan 

ajar dan kondisi  lingkungan di dalam kelas 

dan di luar kelas memotivasi belajar siswa, 

mendorong diskusi, mencari informasi baru, 

memberi penilaian, menerima umpan balik, 

dan tindak lanjut. Kemampuan interaksi 

personal dan sosial akan terwujud dalam 

upaya guru-murid berinteraksi, guru dan guru 

serta dengan pimpinan saling berinteraksi 

sosial dengan baik. Kemampuan profesional 

guru akan meningkat apabila diikuti dengan 

sikap-sikap positif yang berupa sikap inovatif 

dalam pembelajaran baik sikap penerimaan, 

penolakan, penerapan, maupun sikap 

dampak penerapan. Apabila sikap inovatif 

makin tinggi maka kemampuan profesional 

guru akan makin tinggi pula. Dengan demikian 

peningkatan sikap inovatif memungkinkan 

terjadi peningkatan kemampuan profesional 

guru, diduga terdapat hubungan positif antara 

sikap inovatif dengan kemampuan profesional 

guru Sekolah Dasar. 

4. Hubungan antara Kebutuhan 

Pengembangan Diri, Pemahaman Strategi 

Pembelajaran dan Sikap Inovatif dengan 

Kemampuan Profesional Guru  

Guru-guru SD dapat mencapai 

kesuksesan terhadap tugas profesinya 

apabila memiliki seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus 

dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. Untuk 
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itu seorang guru yang profesional dituntut 

menampilkan kemampuannya secara total 

demi kesuksesan tugas profesi. Kemampuan 

profesional guru dapat dikembangkan melalui 

peningkatan kebutuhan pengembangan diri, 

pemahaman strategi pembelajaran, dan sikap 

inovatif. Melalui peningkatan kebutuhan 

pengembangan diri, guru diharapkan akan 

selalu memberdayakan kemampuannya 

secara total demi pengembangan profesi. 

Melalui peningkatan pemahaman strategi 

pembelajaran, guru diharapkan akan semakin 

memahami dan mengimplementasikan 

berbagai strategi pembelajaran yang efektif. 

Melalui peningkatan sikap inovatif, guru 

diharapkan akan semakin kreatif dan mampu 

merespon perubahan lingkungan yang terjadi 

di dunia pendidikan secara mikro dan makro.  

Peningkatan kemampuan profesional guru 

melalui peningkatan ketiga variebel tersebut 

merupakan upaya dan perwujudan dari 

perilaku  pendidik profesional yaitu guru harus 

memiliki keahlian yang memenuhi standar 

mutu profesi dan untuk mencapainya guru 

harus memiliki seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus 

dihayati, dan dikuasai dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan. Apabila kebutuhan 

pengembangan diri, pemahaman strategi 

pembelajaran, dan sikap inovatif makin tinggi 

maka kemampuan profesional guru akan 

makin tinggi pula. Dengan demikian 

peningkatan kebutuhan pengembangan diri, 

pemahaman strategi pembelajaran, dan sikap 

inovatif memungkinkan terjadi peningkatan 

kemampuan profesional guru, diduga 

terdapat hubungan positif antara kebutuhan 

pengembangan diri, pemahaman strategi 

pembelajaran, dan sikap inovatif dengan 

kemampuan profesional guru Sekolah Dasar. 

Hipotesis Penelitian ini berdasarkan 

kerangka berpikir yang telah dipaparkan di 

atas adalah sebagai berikut: (1). Terdapat 

hubungan positif  antara kebutuhan 

pengembangan diri dengan kemampuan 

profesional guru. (2). Terdapat hubungan 

positif  antara pemahaman strategi 

pembelajaran dengan kemampuan 

profesional guru. (3). Terdapat hubungan 

positif  antara sikap inovatif dengan 

kemampuan profesional guru. (4). Terdapat 

hubungan positif  antara kebutuhan 

pengembangan diri, pemahaman strategi 

pembelajaran, dan sikap inovatif secara 

bersama-sama dengan kemampuan 

profesional guru. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi target adalah guru SD di Kota 

Surakarta Jawa Tengah. Populasi terjangkau 

adalah guru SD Negeri di lima kecamatan 

Kota Surakarta yang telah terpilih sebagai 

sampel. Penelitian ini hanya mengambil 

sebagian dari jumlah populasi yang ada,  

dengan melakukan perhitungan sampel 

secara bertahap dengan menggunakan 

Teknik Multi Stage Random Sampling. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh sampel  

sebanyak 60 responden. Tahap I  melakukan 

sampling terhadap lokasi kecamatan yang 

akan diambil di mana jumlah kecamatan yang 

ada di Kota Surakarta sejumlah 5 kecamatan, 

selanjutnya ditentukan 2 lokasi yang dipilih 

sebagai sampel, yaitu Kecamatan Banjarsari 

dan Kecamatan Laweyan. Tahap II 

melakukan sampling terhadap jumlah SD 

yang berlokasi di 2 kecamatan tersebut dan 

setiap kecamatan diambil 10 SD sehingga 

dari 2 lokasi kecamatan semuanya 20 SD. 

Tahap III melakukan sampling jumlah guru 
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yang akan dipilih sebagai sample di mana 

guru-guru yang akan dijadikan sampel adalah 

guru SD kelas awal (1, 2 dan 3) di mana guru-

guru SD kelas awal menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang sama yaitu 

pendekatan pembelajaran tematik. Pada 

tahap ini jumlah guru yang diambil sebagai 

sampel masing-masing sekolah (SD) 

sebanyak 3 orang guru. Sehingga jumlah 

sampel guru dari 20 SD di 2 Kecamatan 

secara keseluruhan adalah 60 responden. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode 

survei Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner, tes, dan observasi. 

Kuesioner terdiri dari dua instrumen yaitu 

instrumen kebutuhan pengembangan diri dan 

sikap inovatif yang diukur dengan skala Likert 

4 poin.  Teknik tes dilakukan untuk 

memperoleh data tentang pemahaman 

strategi pembelajaran. Sedangkan 

pengukuran lembar observasi kemampuan 

profesional guru dilakukan oleh Kepala 

Sekolah dengan menggunakan skala interval. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini ada empat, yaitu: (1). Kemampuan 

profesional guru (Y). (2). Kebutuhan 

pengembangan diri (X1). (3). Pemahaman 

strategi pembelajaran (X2). (4). Sikap inovatif 

(X3). 

Kemampuan profesional guru (Y): (a). 

Definisi Konseptual Kemampuan Profesional 

Guru  adalah kapabilitas seseorang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan 

secara efektif meliputi pengetahuan, sikap 

dan keterampilan sesuai dengan tugas profesi 

sebagai guru. (b). Definisi Operasional 

Kemampuan Profesional Guru adalah 

kapabilitas seseorang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas-

tugas keprofesionalan guru Sekolah Dasar. 

Kemampuan guru meliputi kemampuan 

paedagogik, kemampuan kepribadian, 

kemampuan sosial dan kemampuan 

profesional. Indikator kemampuan profesional 

guru SD dapat diukur dari: kemampuan 

merancang pembelajaran, kemampuan 

melaksanakan pembelajaran dan 

kemampuan mengevaluasi pembelajaran 

serta kemampuan personal dan interaksi 

sosial.  (c). Variabel Kemampuan Profesional 

Guru (Y) pengukuran dengan pengamatan 

pada dimensi sebagai berikut: (1). Kesiapan 

pribadi; (2). Kesiapan materi; (3). Kesiapan 

alat atau media pembelajaran; (4). Melakukan 

pengelolaan kelas; (5). Kejelasan penyajian 

materi atau bahan ajar; (6). Ketepatan 

penggunaan media; (7). Ketepatan pemilihan 

strategi atau pendekatan; (8). Ketepatan 

penerapan metode pembelajaran; (9). 

Memberikan kesempatan diskusi, latihan, 

kerja kelompok; (10). Melakukan penilaian 

hasil belajar dan tindak lanjut. Lembar 

observasi kemampuan profesional guru 

menggunakan skala interval. Pemberian skor 

untuk masing-masing dimensi kemampuan 

profesional guru dengan rentang skor 1 

sampai dengan 10. Adapun kategori skor 

terdiri dari: Skor 1 - 2 kategori Sangat Kurang; 

Skor 3 - 4  kategori Kurang; Skor 5 - 6 kategori 

Cukup; Skor 7 - 8 kategori Baik; Skor 7 - 8 

kategori Sangat Baik. 

Kebutuhan Pengembangan Diri (X1): (a). 

Definisi Konseptual Kebutuhan 

Pengembangan Diri adalah persepsi 

seseorang tentang keadaan nyata di 

sekitarnya yang berupa perasaan, pola 

berfikir, aktivitas fisik dan psikis yang 

mendorong berperilaku, bertindak, sebagai 

suatu penguatan untuk peningkatan diri. (b). 

Definisi Operasional Kebutuhan 
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Pengembangan Diri adalah persepsi 

seseorang tentang keadaan nyata di 

sekitarnya yang berupa perasaan, pola 

berfikir, aktivitas fisik dan psikis yang 

mendorong perilaku dan bertindak pada guru 

SD untuk memperkuat mental dalam 

pengembangan dan peningkatan diri guru SD. 

Indikator kebutuhan pengembangan diri dapat 

diuur dari munculnya kebutuhan 

pengemabangan diri secara intelektual, 

emosional, sosial, dan otonomi (kemandirian 

diri). (c). Variabel kebutuhan pengemabangan 

diri (X1) diukur atas empat dimensi sebagai 

berikut: 1). Kebutuhan Pengembangan Diri 

Intelektual adalah pengembangan diri dan 

usaha belajar, mencari dan meningkatkan 

pengetahuan, dan kemampuan intelektual. 

Dimensi ini dijabarkan atas tiga sub dimensi: 

a). Berusaha mendalami materi ajar yang 

akan disajikan; b). Berusaha mencari 

pengayaan pengetahuan dan pengalaman 

belajar; c). Meningkatkan diri melalui studi 

lanjut. 2) Kebutuhan Pengembangan Diri 

Emosional adalah pengembangan diri  

melalui upaya mencari  keseimbangan emosi 

berfikir, pengendalian diri, dan semangat 

kerja. Dimensi ini dijabarkan atas tiga sub 

dimensi yaitu: a). Upaya mencari 

keseimbangan emosi dan fikir; b). Upaya 

meningkatkan pengendalian diri; c). Upaya 

meningkatkan semangat kerja. 3). Kebutuhan 

Pengembangan Diri Sosial adalah 

pengembangan diri melalui hubungan sosial,  

interpersonal, dan kerja sama. Dimensi ini 

dijabarkan atas tiga sub dimensi yaitu: a). 

Menjalin hubungan sosial yang sehat; b). 

Meningkatkan kemampuan interpersonal; c). 

Membangun kerjasama dengan pimpinan, 

teman, dan siswa. 4).Kebutuhan 

Pengembangan Diri Otonomi Dan Mandiri 

adalah pengembangan diri melalui bekerja 

secara otonomi atau independen atau 

mandiri. Dimensi ini dijabarkan atas empat 

sub dimensi yaitu: a). Mengembangkan 

kegiatan pembelajaran atas prakarsa sendiri; 

b). Mengembangkan kemandirian dalam 

bekerja; c). Memperoleh kepuasan dalam 

bekerja; d). Memperoleh kepercayaan dalam 

melaksanakan tugas. Instrumen variabel 

kebutuhan pengembangan diri disusun dalam 

kuesioner sebanyak 40 soal. Setiap 

pertanyaan disertai dengan jawaban 

bertingkat 1, 2, 3, 4. Jawaban 1 = tidak setuju; 

Jawaban 2 = kurang setuju; Jawaban 3 = 

setuju; Jawaban 4 = sangat setuju. Setelah 

Kuesioner diuji cobakan diperoleh hasil 

pengujian validitas butir sebanyak 37 butir 

dinyatakan valid dan 3 butir dinyatakan drop 

yaitu nomor 14, 22, 33. Rentang skor yang 

ditetapkan adalah skor maksimum 37x4 = 148 

dan skor minimum 37x1 = 37. Kategori skor 

untuk variabel kemampuan pengembangan 

diri  adalah sebagai berikut: Skor 37 = tidak 

setuju; Skor 74 = kurang setuju; Skor 111

 = setuju; Skor 148 = sangat setuju. 

Pemahaman Strategi Pembelajaran (X2): 

a). Definisi Konseptual Pemahaman Strategi 

Pembelajaran adalah pengetahuan yang 

dimiliki secara mendalam, teori dan praktek, 

sehingga mampu memberi makna dalam 

mengorganisasi strategi, kegiatan, dan 

proses pembelajaran.     b). Definisi 

Operasional Pemahaman Strategi 

Pembelajaran adalah pengetahuan yang 

dimiliki secara mendalam, teori dan praktek, 

sehingga mampu memberi makna dalam 

mengorganisasi strategi, kegiatan, dan 

proses pembelajaran. Indikator pemahaman 

strategi pembelajaran dapat diukur dari 

dimensi-dimensi: identifikasi, klasifikasi, 
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mengemukakan kembali dan komprehensif 

tentang strategi pembelajaran. c). Variabel 

Pemahaman Strategi Pembelajaran (X2) 

diukur atas empat dimensi sebagai berikut: 1). 

Identifikasi adalah pengetahuan mendalam 

yang dimiliki guru dalam mengidentifikasi 

strategi pembelajaran meliputi: karakteristik 

strategi pembelajaran, pendekatan, metode 

dan teknik. b).Klasifikasi adalah pengetahuan 

mendalam yang dimiliki guru dalam 

mengklasifikasikan jenis-jenis strategi 

pembelajaran meliputi  8 jenis strategi 

pembelajaran :  srategi pembelajaran  

langsung (direct instruction), strategi 

pembelajaran tak langsung (non-direct 

instruction)  strategi discovery-inquiry, strategi 

deduktif strategi induktif dan strategi heuristik-

algoritmik. c). Mengemukakan kembali adalah 

pengetahuan mendalam yang dimiliki guru 

dalam mengemukakan kembali atau 

menjelaskan strategi pembelajaran yakni: 

menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenis strategi 

pembelajaran.  d). Komprehensif adalah 

pengetahuan mendalam yang dimiliki guru 

tentang karakteristik strategi pembelajaran 

dan prosedur pelaksanaan jenis strategi 

pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Variabel pemahaman strategi 

pembelajaran (X2) diukur dengan 

menggunakan instrumen tes. Jumlah soal tes 

sebanyak 40 soal. Bentuk soal adalah pilihan 

ganda. Setiap item/soal terdapat empat (4) 

pilihan jawaban dengan satu (1) pilihan 

jawaban yang paling benar. Skor untuk 

jawaban benar adalah satu (1) dan jawaban 

salah adalah nol (0). Dengan demikian jumlah 

skor terendah nol (0) dan tertinggi adalah 

empat puluh (40). Dari skor tersebut dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 0 – 10 = 

Rendah; 11 – 20 = Sedang; 21 – 30 = Cukup; 

31 – 40 = Tinggi. 

Sikap Inovatif (X3): a). Definisi 

Konseptual Sikap Inovatif adalah 

kecenderungan bertindak secara kognitif, 

afektif dan konatif terhadap perubahan dan 

pembaharuan (inovasi) dalam proses 

pembelajaran. b). Definisi Operasional Sikap 

Inovatif adalah sikap guru, dalam bentuk 

kecenderungan bertindak secara  kognitif, 

afektif, dan konatif terhadap perubahan dan 

pembaharuan (inovasi) yang berupa respon-

respon verbal. Indikator sikap inovatif dapat 

diukur dari respon-respon verbal dari sikap 

penerimaan inovasi, sikap penolakan inovasi, 

sikap penerapan inovasi, dan sikap dampak 

penerapan inovasi. c). Variabel Sikap Inovatif 

(X3) diukur atas empat dimensi yaitu: 1). 

Sikap penerimaan adalah respon-respon 

verbal terhadap penerimaan perubahan dan 

inovasi. Dimensi ini dijabarkan atas tiga sub 

dimensi yaitu: a). Respon verbal kognitif 

terhadap penerimaan inovasi; b). Respon 

verbal afektif terhadap penerimaan inovasi; c). 

Respon verbal konatif terhadap penerimaan 

inovasi. 2). Sikap penolakan  inovasi adalah  

respon-respon verbal terhadap perubahan 

inovasi. Dimensi ini dijabarkan atas tiga sub 

dimensi yaitu: a). Respon verbal kognitif 

terhadap penolakan inovasi; b). Respon 

verbal afektif terhadap penolakan inovasi; c). 

Respon verbal konatif terhadap penolakan  

inovasi.     3). Sikap penerapan inovasi adalah 

respon-respon verbal terhadap penerapan 

inovasi. Dimensi ini dijabarkan atas tiga sub 

dimensi yaitu: a). Respon verbal kognitif 

terhadap penerapan inovasi; b). Respon 

verbal afektif terhadap penerapan inovasi; c). 

Respon verbal konatif terhadap penerapan 

inovasi. 4). Sikap dampak penerapan  inovasi 
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adalah respon-respon verbal koginitif, afektif, 

dan konatif terhadap dampak penerapan 

inovasi. Dimensi ini dijabarkan atas tiga sub 

dimensi yaitu: a). Respon verbal kognitif 

terhadap dampak penerapan inovasi; b). 

Respon verbal afektif terhadap dampak 

penerapan inovasi; c). Respon verbal konatif 

terhadap dampak penerapan inovasi. 

Instrumen variabel sikap inovatif disusun 

dalam kuesioner sebanyak 40 soal. Setiap 

pertanyaan disertai dengan jawaban 

bertingkat sebagai berikut: Sangat Tidak 

Setuju = skor 1; Tidak Setuju = skor 2; Setuju 

= skor 3; Sangat Setuju = skor 4. Setelah 

Kuesioner diuji cobakan diperoleh hasil 

pengujian validitas butir sebanyak 36 butir 

dinyatakan valid dan 4 butir dinyatakan drop 

yaitu nomor 3, 10, 26, 30. Rentang skor yang 

ditetapkan adalah skor maksimum 36x4 = 144 

dan skor minimum 36x1 = 36. Kategori skor 

untuk variabel sikap inovatif adalah sebagai 

berikut: Skor 36 = sangat tidak setuju; Skor 72 

= kurang setuju; Skor 108 = setuju; Skor 144 

= sangat setuju. Pengujian validitas instrumen 

dalam penelitian ini dilakukan dengan dua 

pengujian yaitu uji validitas Konstruk 

(construct validity)  dan uji validitas butir (item 

validity). Untuk memperoleh Konstruk 

(construct) yang valid sebelumnya instrumen 

angket dalam penelitian ini telah diujicobakan 

terlebih dahulu dan dilakukan uji validitas butir 

dengan menggunakan sampel sebanyak 20 

responden untuk setiap instrumen. Hasil 

pengujian instrumen menunjukkan bahwa 

nilai t hitung > t tabel sehingga terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok 

guru SD yang memiliki ciri-ciri positif/tinggi 

dan ciri-ciri negatif/rendah. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa instrumen kebutuhan 

pengembangan diri dan sikap inovatif tersebut 

telah memenuhi pengujian validitas konstruk 

(valid). Hasil pengujian validitas butir 

instrumen kebutuhan pengembangan diri dan 

sikap inovatif  dengan analisis Korelasi 

Pearson menunjukkan bahwa dari 40 butir 

instrumen kebutuhan pengembangan diri 

terdapat 37 butir dinyataan valid dan dari 40 

butir instrumen sikap inovatif terdapat 36 butir 

dinyataan valid. Sedangkan dari 40 butir 

konstruk instrumen tes pemahaman strategi 

pembelajaran yang diujicobakan terdapat 36 

butir dinyatakan valid. Selanjutnya pengujian 

hipotesis penelitian dilakukan dengan dua 

cara yaitu analisis deskriptif dan analisis 

inferensial. Langkah-langkah  yang ditempuh 

dalam rangka analisis data dengan metode 

statistik, baik deskriptif maupun inferensial 

adalah sebagai berikut: (1) Data 

dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk 

harga rata-rata, median, modul, rentangan 

data, simpangan baku, varians, dan tabel 

distribusi frekuensi, histogram poligon dari 

skor hasil pengukuran; (2) Pengujian 

persyaratan normalitas data dengan 

menggunakan uji Lilliefors, sedangkan uji 

homogenitas varians digunakan uji Bartlett; 

(3)  Melakukan uji keberartian dan uji 

kelineran persamaan regresi dengan uji F; (4) 

Menghitung koefisien korelasi sederhana 

antar variabel, diteruskan dengan uji hipotesis 

koefisien korelasi sederhana; (5) Menentukan 

persamaan regresi ganda dan uji linearitas  

serta keberartian regresi ganda; (6) 

Menghitung korelasi ganda dan uji 

keberartian koefisien korelasi ganda; (7) 

Menghitung koefisien korelasi parsial dan 

pengujian keberartian koefisien korelasi. 

Setelah persyaratan analisis dipenuhi 

dilanjutkan dengan regresi dan korelasi. 

Pengujian hipotesis pertama, kedua, dan 
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ketiga  dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis regresi dan korelasi sederhana 

dengan rumus product moment dari Pearson. 

Sedangkan pengujian hipotesis keempat 

dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis regresi dan korelasi ganda (multiple 

regression and correlation). 

Hipotesis statistik: 

Hipotesis 1 H0 : y1 ≤ 0 

    H1  : y1 > 0 

Hipotesis 2 H0 : y2 ≤ 0 

    H1  : y2 > 0 

Hipotesis 3 H0 : y3 ≤ 0 

    H1  : y3 > 0 

Hipotesis 4 H0 : y123 ≤ 0 

    H1  : y123 > 0 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hubungan antara Kebutuhan 

Pengembangan Diri dengan Kemampuan 

Profesional Guru 

Besarnya koefisien korelasi sederhana 

sebesar  0,321 dan koefisien determinasi 

sebesar 10,3% dapat dikatakan bahwa sekitar  

10,3% varians kemampuan profesional guru 

dapat dijelaskan diperkuat oleh kebutuhan 

pengembangan diri. Dengan kata lain 

kebutuhan pengembangan diri  memberikan 

kontribusi sekitar  10,3% terhadap 

kemampuan profesional guru.  

2.  Hubungan antara Pemahaman Strategi 

Pembelajaran dengan Kemampuan 

Profesional Guru 

Besarnya koefisien korelasi sederhana 

sebesar 0,550 dan koefisien determinasi 

sebesar 30,3% dapat dikatakan bahwa sekitar  

30,3% varians kemampuan profesional guru 

dapat dijelaskan diperkuat oleh pemahaman 

strategi pembelajaran  sekitar 30,3% terhadap 

kemampuan profesional.  

3. Hubungan antara Sikap Inovatif   dengan 

Kemampuan Profesional Guru 

Besarnya koefisien korelasi sederhana 

sebesar 0,342 dan koefisien determinasi 

sebesar 11,7% dapat dikatakan bahwa sekitar  

11,7% varians kemampuan profesional guru 

dapat dijelaskan diperkuat oleh sikap inovatif 

sekitar 11,7% terhadap kemampuan 

profesional.  

4. Hubungan antara Kebutuhan 

Pengembangan Diri, Pemahaman Strategi 

Pembelajaran  dan Sikap Inovatif dengan 

Kemampuan Profesional Guru  

Besarnya sumbangan kebutuhan 

pengembangan diri  pemahaman, strategi 

pembelajaran, dan sikap inovatif secara 

bersama-sama terhadap kemampuan 

profesional guru diketahui melalui besaran 

r2
y.123 sebesar 0,590 menunjukkan bahwa 

terdapat  59% variasi perubahan kemampuan 

profesional guru  yang dijelaskan oleh 

kebutuhan pengembangan diri,  pemahaman 

strategi pembelajaran, dan sikap inovatif 

secara bersama-sama. 

Keterbatasan Penelitian sebagai berikut: 

(1). Keterbatasan kemampuan peneliti dalam 

mengungkap gagasan, perubahan dan 

analisis, yang dirasakan masih banyak 

kekurangan sehingga mempengaruhi dalam 

hasil penelitian disertasi ini. (2). Responden 

dalam penelitian ini terbatas guru-guru di 

sekolah dasar di lingkungan Kota Surakarta. 

Penelitian ini kemungkinan akan 

menunjukkan hasil yang berbeda jika 

diterapkan pada jenjang pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. Untuk itu 

peneliti lain dapat melakukan pengembangan 

dengan menggunakan obyek penelitian lain di 
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SMP, SMA, SMK atau perguruan tinggi. (3). 

Pemilihan variabel independen dalam 

penelitian ini terbatas pada kebutuhan 

pengembangan diri (X1), pemahaman strategi 

pembelajaran (X2),  dan sikap inovatif (X3). 

Untuk itu penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkannya dengan menggunakan 

variabel lain misalnya pendekatan-

pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, budaya mutu, atau 

kesejahteraan guru. (4). Untuk memperoleh 

informasi mengenai perkembangan dan mutu 

pendidikan dasar, penelitian yang 

mengungkap kinerja guru khususnya guru-

guru di sekolah dasar masih sangat 

diperlukan.  Bagi calon peneliti yang akan 

datang disarankan untuk melakukan 

penelitian secara lebih mendalam lagi dengan 

memfokuskan pada faktor eksternal guru 

misalnya kebijakan program, evaluasi 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan  

keefektifan biaya (cost effectiveness). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan data yang terkumpul serta 

hasil analisis data dalam penelitian, maka 

diperoleh Kesimpulan yang berupa temuan 

penelitian sebagai berikut: (1) Terdapat 

hubungan positif antara kebutuhan 

pengembangan diri dengan kemampuan 

profesional guru. Artinya makin tinggi 

kebutuhan pengembangan diri, maka 

kemampuan profesional guru makin tinggi. (2) 

Terdapat hubungan positif antara 

pemahaman strategi pembelajaran dengan 

kemampuan profesional guru. Artinya makin 

tinggi pemahaman strategi pembelajaran, 

maka makin tinggi kemampuan profesional 

guru. (3) Terdapat hubungan positif antara 

sikap inovatif  dengan kemampuan 

profesional guru. Artinya makin tinggi sikap 

inovatif, maka kemampuan profesional guru 

makin tinggi. (4) Terdapat hubungan positif 

antara kebutuhan pengembangan diri,  

pemahaman strategi pembelajaran, dan sikap 

inovatif  secara bersama-sama dengan 

kemampuan profesional guru. Artinya makin 

tinggi kebutuhan pengembangan diri, 

pemahaman strategi pembelajaran, dan sikap 

inovatif secara bersama-sama, maka makin 

tinggi kemampuan profesional guru. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah: (1). 

Peningkatan kebutuhan pengembangan diri 

perlu diupayakan melalui semangat dan 

keinginan terus belajar sesuai perkembangan  

ilmu pengetahuan, mencari dan 

meningkatkan kemampuan intelektual. Upaya 

dan cara yang dapat ditempuh untuk 

meningkatkan kebutuhan pengembangan diri 

adalah: a) guru-guru harus terus berusaha 

belajar, mencari dan meningkatkan 

pengetahuan/ kemampuan intelektual; b) 

Berusaha mendalami materi ajar dan 

peningkatan pengetahuan dan pengalaman 

belajar; c) Melibatkan diri melalui gemar 

membaca, dan studi lanjut; d) Berpartisipasi 

aktif dalam Kelompok Kegiatan Guru (KKG); 

e) Memiliki motivasi tinggi dalam pertemuan 

ilmiah, seminar, workshop dan lokakarya; f) 

Bersemangat tinggi, membangun kerjasama 

serta pengembangan diri mandiri. (2). 

Peningkatan pemahaman strategi 

pembelajaran perlu diupayakan melalui 

pemahaman yang mendalam dan keinginan 

mencoba berbagai strategi pembelajaran 

yang efektif. Strategi pembelajaran aktif  

dapat digunakan sebagai alternatif di dialam 

meningkatkan efektifitas pembelajaran yaitu 

mendorong siswa  beraktivitas secara mental 

dan unjuk kerja dalam proses pembelajaran. 
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Upaya dan cara yang dapat ditempuh oleh 

guru dalam peningktan strategi pembelajaran 

adalah dengan banyak melakukan: a) 

Mengidentifikasi berbagai prinsip dan 

klasifikasi strategi pembelajaran; b) 

Mengubah secara bervariasi perencanaan 

dan pelaksanaan strategi pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi; c) 

Mengklasifikasikan jenis-jenis strategi 

pembelajaran untuk kepentingan 

pembelajaran yang inovatif; d) Menerapkan 

berbagai strategi pembelajaran dengan 

variasi metode dan teknik belajar; e) Secara 

komprehensif mampu mengembangkan 

model-model pembelajaran yang selaras 

dengan strategi pembelajaran aktif, 

partisipatif, dan inovatif. (3). Peningkatan 

sikap inovatif perlu didukung komitmen yang 

tinggi untuk merespon dan menerapkan 

segala perubahan serta inovasi di dalam 

pembelajaran, merancang desain 

pembelajaran yang semakin kreatif dan dapat 

mendukung kemajuan hasil belajar siswa. 

Upaya dan cara yang dapat ditempuh dalam 

peningkatan sikap inovatif guru Sekolah 

Dasar adalah: a) Responsif terhadap 

perubahan dan pembaharuan atas inovasi 

pada proses pembelajaran; b) Mampu 

menerima inovasi pendidikan dan 

pembelajaran yang sekiranya berdampak 

positif menuju pada pembelajaran berkualitas; 

c) Sebaliknya mampu menolak bila sekiranya 

inovasi yang berupa teknologi informasi 

membawa dampak negatif bagi peserta 

didik/murid di Sekolah Dasar; d) Responsif 

dalam penerapan inovasi pembelajaran yang 

bersinergi dalam proses dan hasil 

pembelajaran; e) Meningkatkan wawasan, 

ide, kreativitas melalui komponen 

pembelajaran yang konstruktif dan holistik; f) 

Mengembangkan pembelajaran berbasis 

Student Centered Learning (SCL). 

Berdasarkan implikasi hasil penelitian 

yang telah diuraikan di atas, maka diajukan 

beberapa Saran untuk Penelitian ini sebagai 

berikut: (1). Kepada Kepala Sekolah 

diharapkan untuk dapat mendukung dan 

memfasilitasi guru untuk dapat 

mengembangkan kompetensi kemampuan 

guru dalam menyusun strategi pembelajaran 

yang masih belum memuaskan. Alternatif 

yang dapat ditempuh dengan 

mengikutsertakan guru (khususnya guru-guru 

yang dinilai lemah pada aspek kompetensi 

tertentu) mengikuti workshop, berbagai 

pelatihan yang mendukung efektifitas 

pembelajaran,  atau melakukan sosialisasi 

langung kepada guru.         (2). Kepada Guru 

dalam persaingan di bidang pendidikan saat 

ini sangat ketat, guru-guru di Sekolah Dasar 

harus mendukung perubahan dan inovasi 

pendidikan terutama menyangkut 

pembelajaran di kelas. Untuk itu guru-guru 

harus meninggalkan cara-cara lama (sistem 

konvensional) yang dinilai kurang efektif,  dan 

berani mencoba untuk melakukan reformasi 

pendidikan. Alternatif yang dapat dilakukan 

yaitu dengan mengembangkan potensi diri 

baik melalui jenjang pendidikan formal atau 

non formal, memilih dan mengembangkan 

strategi pembelajaran yang efektif, 

meningkatkan sikap inovatif  terhadap 

pembelajaran, serta memiliki komitmen yang 

tinggi untuk memajukan hasil belajar siswa. 

(3). Kepada Guru-guru Sekolah Dasar 

disarankan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan potensi diri, bersikap 

inovatif terhadap  pembaharuan dan 

perkembangan di dunia pendidikan, serta 

pembelajaran berkualitas yang memberikan 
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kemudahan belajar pada peserta didik.  (4). 

Kepada Organisasi Formal khususnya 

Sekolah Dasar hendaknya terus melakukan 

pengembangan mutu pendidikan secara terus 

menerus. Alternatif yang dapat ditempuh yaitu 

dengan meningkatkan kompetensi 

profesional guru, selaras dengan kompetensi 

lainnya yakni kompetensi paedagogik, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial. 
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