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Sistem Bandongan untuk Pendidikan 

Keterampilan Pertanian  

di Desa Berbasis Pesantren 

Tajur Rizal  

Ach. Fatchan 

Abstract: The present article outlines a study on how Kiai and 

santri operate Bandongan in the teaching of farming around 

Pesantren (Islamic Boarding School). Participants of this 

qualitative research were farmers living around the Pesantren. For 

the purpose of data collection, participatory observations and 

detailed interviews were carried out. Bandongan as a training 

approach functions to switch the ―monoculture‖ farming to the 

―multicropping‖ one the success of which is very much dependent 

upon the charisma of the Kiai, who secures and maintains a 

―spiritual‖ public image and legitimate leadership. 

Key words: vocational education of agriculture, bandongan 

system, and pondok pesantren  

Pembelajaran sistem bandongan (pelaksanaan pembelajaran 

dengan pendekatan kelompok khas pesantren) yang digunakan untuk 

pelatihan keterampilan pertanian merupakan hal baru bagi dunia pen-

didikan, setidaknya untuk pendidikan di kalangan pondok pesantren. Hal 

semacam itu hanya bisa terjadi di desa yang berbasis pondok pesantren. 

Sistem bandongan sudah mentradisi di pesantren khususnya dalam 

mengkaji berbagai ilmu keagamaan (Dhofier, 1983:28). Sistem itu mem-

punyai keunggulan yang dapat menghasilkan individu terampil dan ber-

tindak  jujur  atas  dasar norma, etika, dan agama. Dengan kata lain, dapat 

memproduksi sumberdaya manusia yang ―utuh‖ dalam arti trampil secara 
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Ipteks dan Imtaq, atau ilmu dunia yang diintegrasikan dengan ilmu agama 

yang merupakan cita-cita pesantren (Steenbrink, 1986:227). 

Bandongan merupakan pendekatan yang cukup dominan di pondok 

pesantren yang ada di Jawa. Landasan filosofi yang melatarbelakangi 

diterapkannya pendekatan sistem bandongan adalah bahwa belajar 

merupakan upaya mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. 

Budaya bisu atau suasana diam (silent) merupakan suasana yang 

kondusif. Perkataan yang menyinggung perasaan atau otoritas Kiai akan 

dapat menghambat barokah atau ilmu yang tak dapat bermanfaat. Dalam 

pelaksanaannya Kiai memberikan petunjuk agar pelatihan itu dilakukan 

―sambil menyelam minum air‖ yakni sambil melatih keterampilan 

pertanian juga ndandani akhlaq pesertanya dengan menggunakan sistem 

bandongan (Dhofier, 1983:28; dan Irhamni, 1993:92). 

  Berbagai jenis pelatihan keterampilan pertanian yang dilaksanakan 

dengan sistem bandongan antara lain pertanian campuran (multiple 

cropping), pertanian padi sawah, pertanian tanaman palawija, pertanian 

tanaman sayuran dan hortikultura, peternakan ayam, kambing, dan sapi. 

Pelaksanaan pelatihan keterampilan dilakukan secara tidak formal dan 

tidak menggunakan kurikulum yang baku. Artinya, pelaksanaan pelatihan 

lebih mengacu pada berbagai pengalaman hidup Kiai dan para Ustadz 

serta para santri senior sebagaimana yang telah dilakukan oleh 

pendahulunya. Tujuan penelitian ini adalah ingin memahami tindakan 

Kiai dan santri melakukan pelatihan keterampilan pertanian sistem 

bandongan kepada masyarakat petani di sekitar pesantren dan kondisi 

konteks yang melatarbelakangi tindakan tersebut. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya 

mengungkap proses dan pelaksanaan pelatihan keterampian pertanian 

dengan sistem bandongan oleh Kiai dan santri kepada para petani yang 

ada di sekitarnya. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa santri 

Karangploso Malang sebagai desa kasus yang menunjukkan fenomena 

kompleks sejalan dengan keinginan dan tujuan studi ini. Di desa peneliti-

an sejak lama telah berdiri satu pesantren sebagai simbol identitas masya-

rakat santri, sumber etika agama, dan tempat pengembangan pertanian 



  

bagi masyarakat sekitar. Pengumpulan data atau informasi penelitian 

menggunakan teknik observasi partisipasi, persistent obersvation 

(nginthil = bahasa Jawa), dan wawancara mendalam. Subjek penelitian 

ini adalah Kiai, santri, dan petani yang terlibat langsung dalam pelatihan 

keterampilan pertanian yang ditentukan secara snow ball dengan meng-

gunakan key informant tokoh masyarakat formal dan informal yang 

berkompeten. Untuk mengetahui motif sebab (because motives) dan motif 

tujuan (in order to motives) tindakan individu digunakan pisau analisis 

fenomenologi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif 

seperti yang dianjurkan oleh Miles dan Haberman (1994:10). 

HASIL  

Pendekatan sistem Bandongan berasal dari ―kata‖ bahasa Jawa 

bandong yang mendapatkan akhiran an. Bandong artinya kelompok atau 

mengelompok. Bandongan berarti yang dikelompokkan dalam satu 

ikatan. Istilah lain dari sistem bandongan adalah sistem weton yang 

berarti satu keluaran atau angkatan. Interaksi bandongan merupakan 

interaksi dengan pendekatan secara kelompok (group approach) 

menjadikan interaksinya berlangsung cukup akrab walau tidak cukup 

intim. Dalam pelaksanaannya setiap kelompok santri atau peserta didik 

memperoleh perlakuan yang berbeda-beda dari seorang Kiai atau ustadz 

sesuai dengan kelompok angkatannya. Pendekatan dengan interaksi 

sistem bandongan dilakukan terhadap peserta didik santri senior dan 

bukan santri pemula atau boleh dikatakan sebagai lanjutan dari 

pendekatan sistem sorogan.  

Pelaksanaan Pendekatan Sistem Bandongan 

Sistem bandongan merupakan suatu pendekatan di mana peserta 

didik berupaya menumpuk pengetahuan dan keterampilan sebanyak-

banyaknya. Pola interaksi lebih berjalan satu arah di mana pelatih (Kiai 

dan ustad atau santri senior) yang lebih aktif atau mendominasi kegiatan. 

Akan tetapi, ketika pengetahuan itu telah tertumpuk, para peserta didik 

dalam kelompok tersebut berdiskusi atau berdialog secara kritis sesama 

peserta seangkatan, permasalahan yang dijumpai didialogkan kepada 



 

pelatih (Kiai dan ustad atau santri senior). Dalam praktik diskusi tersebut 

biasanya ditemukan hal-hal baru tentang pemahaman kehidupan 

keagamaan dan pemahaman ilmu pengetahuan serta keterampilan masa 

kini. Pada interaksi sistem bandongan terpupuk nilai-nilai keberanian 

untuk berdialog dan pengembangan pengetahuan dari para peserta didik. 

Hal itu sebagai upaya memperkaya pengetahuan yang diperoleh saat 

mengikuti pelatihan. Pola interaksi ini diberlakukan kepada para santri 

atau peserta didik yang telah senior. Interaksi dilakukan secara berkelom-

pok dimana peserta didik berupaya menyerap pengetahuan keagamaan 

sebanyak-banyaknya. Hal demikian itu juga telah dikemukakan oleh 

Dhofier pada penelitian yang dilakukan pada tahun 1983. Untuk 

memperdalam pengetahuan, para peserta didik sering melakukan dialog 

dengan Kiai atau Ustadz yang dilakukan secara immersing tidak saja 

kepada pelatih, tetapi juga kepada materi yang dikaji. Dengan demikian 

peserta didik mencontoh gaya hidup pelatihnya yang umumnya tampak 

berpola hidup agamis, bersahaja, sederhana, berwibawa dan berkomitmen 

terhadap materi yang dikaji, sehingga secara alamiah dapat lahir sebagai 

kelompok-kelompok kelas tertentu berdasar bidang kajian. Masing-

masing kelompok kelas tersebut mempunyai kemampuan yang relatif 

hampir sama dan dalam bidang kajian yang sama.  

Tujuan Penggunaan Interaksi Sistem Bandongan 

  Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bandongan 

diterapkan untuk melayani pelatihan sesuai dengan kemampuan dan 

kemauan secara kelompok untuk mengkaji kitab kuning. Dengan demi-

kian, diharapkan dapat memacu semangat para peserta didik, mempererat 

hubungan antar pelaku interaksi, dan mencontoh keteladanan Kiai. 

Peserta didik harus mencelup dengan kehidupan sehari-hari para pelatih 

dan materi yang dipelajari sesuai dengan pilihan peserta didik.  

Pendekatan interaksi sistem bandongan merupakan ajang pelatihan bagi 

peserta didik untuk menerapkan kemampuan dan keterampilannya 

terhadap materi yang dipelajari. Peserta didik dapat mengkaji secara ber-

sama-sama dengan kelompok seangkatan dan semateri untuk dapat ber-

dialog dengan pelatih secara langsung tentang perkembangan kehidupan 



  

keagamaan. Dengan berlatih secara ajeg maka peserta didik menjadi 

terbiasa dan terampil dalam mengembangkan wawasannya. 

Pendekatan ini langsung mengarah pada spesifikasi materi yang 

dikaji. Dengan begitu totalitas pengetahuan peserta didik dalam mempe-

lajari materi sangat memungkinkan pelibatan terhadap pengetahuan masa 

lampau (entry behavior), pengetahuan yang sedang dipelajari, dan 

kondisi konteks kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan masa kini. 

Hal itu menunjukkan bahwa para pelaku pelatih dan peserta didik 

melakukan interaksi secara komunikatif untuk bersama-sama menambah 

pengetahuannya. Dengan kata lain, pendekatan ini mengarah pada pema-

haman pengetahuan keagamaan secara komprehensif untuk selanjutnya 

diinternalisasikan sebagai bagian kekayaan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki, yang kemudian diamalkan dalam kehidupan 

di masyarakat. Hal semacam itu senada dengan temuan penelitian 

Steenbrink (1986). 

Ciri Materi dan Evaluasi 

Secara klasik pendekatan sistem bandongan digunakan untuk 

mempelajari berbagai kitab kuning yang berisi ilmu-ilmu keagamaan dari 

sudut pandang berbagai ilmu pengetahuan yang ada di pondok pesantren. 

Pengkajian itu dilakukan secara kelompok sesuai dengan materi yang 

diinginkan masing-masing kelompok. Menurut Dhofier, satu kelompok 

berjumlah 5 sampai 20 orang bahkan sampai 500 orang (Dhofier, 1983: 

28). Sebanyak lima orang jika untuk melatih santri ―dalam‖ dan santri 

―titipan‖, 20 orang jika untuk melatih para santri pondok pada umumnya, 

dan 500 orang jika untuk pengajian umum bagi santri dan masyarkat di 

sekitarnya. Pengajian umum semacam itu di pesantren lokasi penelitian 

ini biasanya dilakukan pada setiap hari Jum’at siang dan minggu pagi 

dengan peserta para santri pondok, para jama’ah tahlil, dan masyarakat 

yang ada di sekitar pondok pesantren. Jumlah pesertanya mencapai 300 

orang atau lebih. 

Sama halnya dengan sistem sorogan, sistem bandongan juga 

mempelajari berbagai kitab kuning baik yang berbentuk ritme sair 

(nadzm) maupun bentuk uraian permasalahan. Bedanya, sorogan lebih 

pada detail pemahaman teks dan konteksnya sedangkan bandongan lebih 



 

pada komprehensif kajian dari sudut pandang berbagai ilmu pengetahuan 

dan pengalaman hidup dengan cara mengumpulkan ilmu sebanyak-

banyaknya. Hal yang sama juga telah diungkap oleh Irhamni (1993). 

Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pelatihan biasanya dilakukan 

pada saat peserta didik melakukan diskusi diantara mereka dan pada saat 

dialog dengan pelatih (Kiai atau Ustadz). Kemampuan menerjemahkan 

kitab dalam hal makna secara tekstual dan kontekstual merupakan acuan 

yang paling urgen dalam menentukan penilaian kemampuan atau keber-

hasilan peserta didik. Di pesantren lokasi penelitian, kemampuan 

penguasaan ilmu yang didapat peserta didik dianggap mumpuni jika Kiai 

telah berani memberikan kepercayaan untuk berceramah di depan umum, 

membimbing suatu pengajian, membimbing diskusi kelompok dintara 

para santri lainnya, dan atau diberi kepercayaan untuk memimpin serta 

mengelola suatu kegiatan tertentu seperti memimpin dan mengelola 

kegiatan pelatihan keterampilan pertanian, contohnya seperti Maksum 

(santri senior yang diserahi untuk mengelola usaha pertanian di pesantren 

yang menjadi subjek penelitian ini). 

Pola Kegiatan Interaksi Sistem Bandongan 

  Dalam interaksi sistem bandongan peserta didik dapat bertatap 

muka secara berkelompok serta berdialog antar peserta dan kadang-

kadang langsung dengan pelatih atau Kiai. Kiai atau ustadz adalah 

narasumber yang diharapkan dapat menstransfer ilmu pengetahuan dan 

keterampilan serta untuk diteladani dalam bentuk mencelup pada kehi-

dupan sehari-hari Kiai atau ustadz (pelatih). Oleh karena itu, pembimbing 

atau pelatih pada pendekatan sistem bandongan merupakan orang-orang 

pilihan atau alim. Setiap kegiatan yang akan dimulai senantiasa diawali 

dengan membaca ―bismillah‖ dan atau ―Al-Fatihah‖ dan kegiatan senan-

tiasa diakhiri dengan bacaan ―alhamdulillah‖. 

  Pelaksanaan pendekatan sistem bandongan prosesnya seperti 

berikut. Pelatih membaca dan menguraikan dengan seksama materi yang 

dilatihkan. Pelatih memberikan penjelasan dengan memberikan berbagai 

komentar tentang makna yang ada dibalik teks yang dikaji dan mengulas 

kaitannya dengan kondisi kontekstual yang ada. Peserta didik secara 

berkelompok menyimak dan menganalisis dengan cara memberi berbagai 



  

tanda atau catatan dalam materi (kitab) yang dibahas, dan begitu 

seterusnya. Walaupun tergabung dalam satu kelompok minat, peserta 

didik dapat memilih keahlian yang akan dikembangkan sesuai dengan 

minat dan kemampuannya. Pemilahan secara alamiah atas dasar minat 

dan kemampuan itu menjadikan peserta didik dapat belajar dan berlatih 

secara leluasa dengan rasa senang dan bukan karena tekanan.  

 Pola seperti tersebut di atas merupakan aplikasi pola pembelajaran 

di mana belajar merupakan proses pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan dengan rasa senang bukan karena tekanan atau rasa takut 

seperti yang dikemukakan oleh Pine and Horn (1987). Dampaknya bagi 

perkembangan individu adalah ia akan menjadi individu yang dengan 

rasa senang berupaya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

sesuai dengan minat serta bakatnya. 

Sistem Bandongan untuk Pelatihan Pertanian 

Sistem interaksi bandongan untuk suatu pelatihan keterampilan 

pertanian di lokasi penelitian dibimbing oleh oleh Kiai, Ustadz, atau 

santri senior sesuai dengan keterampilan pertanian yang dikuasainya. 

Pelatihan dilakukan untuk menerampilkan sekelompok santri pondok 

atau santri ngawulo bahkan para petani di sekitar pondok pesantren yang 

berkeinginan berlatih keterampilan pertanian.  

 Pelatih sesuai dengan keterampilannya melatih sekelompok santri 

atau peserta didik untuk belajar dan bekerja (learning by doing) pada 

berbagai jenis keterampilan pertanian yang miliki oleh pesantren. Jenis 

keterampilan yang ada di pesantren lokasi penelitian meliputi peternakan 

ayam, kambing, penggemukan sapi, pertanian lahan sawah (meliputi: 

tanaman padi, palawija, dan sayuran yang diusahakan secara monokultur 

dan multiplecropping), serta kebun jeruk. Jenis keterampilan yang 

dilatihkan sejalan dengan usaha pertanian yang dimiliki oleh pondok 

pesantren. 

 Pola pelaksanaan pelatihan berbentuk semacam magang kerja 

dalam kurun waktu tertentu. Contoh pelaksanaannya, para santri meng-

ikuti dan mencelupkan diri dalam kegiatan usaha tani yang dilakukan 

atau dicontohkan oleh pelatih. Walaupun tidak tampak dialogis, tetapi 

pada waktu tertentu dilakukan diskusi secara kelompok antara pelatih 



 

dengan peserta latihan. Diskusi itu misalnya di ruang pondokan, ditempat 

kerja atau pelatihan, dan atau pada waktu akan memulai atau akhir 

praktek kerja. Evaluasi pelatihan dilakukan secara inplisit dan kontinyu 

pada saat praktik kerja.  

Pada akhir pelatihan, keberhasilan pelatihan ditandai (dengan indi-

kator) peserta didik mampu melakukan pekerjaan keterampilan dengan 

baik dan benar. Hal ini, sebenarnya mengandung makna bahwa ada ke-

mauan keras untuk mewariskan keterampilan pertanian yang dimiliki 

oleh pondok pesantren (khususnya ustad dan santri senior) kepada santri 

yang berbakat atau yang ingin berlatih keterampilan pertanian. Cara 

mewariskannya, sebelum mereka (khususnya santri senior) keluar, 

terlebih dulu mewariskan keterampilannya itu kepada santri yunior yang 

dianggap memadai, biasanya berdasarkan atas bakat yang dimilikinya. 

Pola pelatihan keterampilan pertanian dengan menggunakan 

pendekatan interaksi badongan di pondok pesantren (lokasi penelitian 

ini) ditunjukkan seperti pada pelaksanaan usaha tani komoditi tanaman 

melon. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan koor-

dinator serta ketua pelaksana usaha tani tanaman melon (jenis tanaman 

ini biasa ditanam pada musim kemarau), diketahui secara jelas bagaimana 

pola bimbingan dan perkembangan unjuk kerja peserta didik yang sedang 

ikut latihan keterampilan memelihara tanaman melon. Secara kronologis 

dapat dilihat seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1  Hasil Unjuk Kerja selama Praktik Menanam Melon dengan Pendekatan 

Sistem Bandongan 

Kerja pada Pelaksanaan Tingkat Penguasaan 

Minggu ke Bimbingan Keterampilan (%) 

 I Selalu dibimbing  10 

 II Kadang-kadang  40 

 III Sesekali  65 

 IV Mulai mandiri  80 

 V Mandiri  85 



  

Unjuk kerja praktik tanam melon menunjukkan bahwa pada saat 

minggu pertama praktik kerja peserta didik masih menghendaki untuk 

selalu dibimbing. Pada minggu ke dua peserta didik sudah mulai 

menguasai keterampilan dan hanya kadang-kadang saja perlu dibimbing, 

semakin lama semakin berkurang pembimbingannya, hingga pada parktik 

kerja minggu ke empat peserta didik sudah mampu bekerja atau praktik 

sendiri. Dengan kata lain, pada waktu pelatihan minggu ke empat peserta 

didik telah mampu menguasai pekerjaan memelihara melon sebesar 80% 

atau lebih. Pada akhirnya pada saat minggu ke lima sampai akhir 

pemeliharaan atau masa panen peserta didik sudah mampu menguasai 

85% keterampilan memelihara tanaman melon. Hal semacam itu diulang 

pada musim tanam tahun berikutnya, sehingga peserta didik semakin 

hafal dan terampil menanam melon. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pola interaksi bandongan 

(pola pelatihan ala tradisi pesantren) yang selama ini menjadi trade mark 

pesantren perlu di-publish. Hal itu, karena pola pembelajaran tersebut 

ternyata bukan merupakan "harga mati" yang hanya dapat dipakai untuk 

pembelajaran materi klasik (seperti kitab kuning) saja, tetapi juga 

ternyata fleksibel dan mempunyai keunggulan tertentu untuk diterapkan 

pada pelatihan keterampilan pertanian.  

Selanjutnya, apabila pola interaksi tersebut diterapkan untuk suatu 

pelatihan keterampilan akan bermakna ganda. Makna ganda tersebut 

adalah lahirnya sumberdaya manusia berkualitas dan terampil yang ber-

tanggungjawab secara moral dan ketuhanan. Artinya, sistem bandongan 

mengandung makna bahwa ilmu dan keterampilan yang diperoleh adalah 

titipan Allah SWT yang harus diamalkan kepada sesamanya sebagai 

suatu ibadah.  

Hal semacam itu dapat terjadi karena adanya proses immersing 

bagi peserta didik selama mengikuti pelatihan. Proses immersing itu 

terjadi pada saat peserta didik meniru keteladanan pelatih Kiai, Ustadz, 

atau santri senior (dalam pola kehidupannya sehari-hari) yang membim-

bingnya selama belajar di pondok pesantren. Selain itu, model interaksi 

"klasik" tersebut merupakan produk indigeneous dari pondok pesantren 

yang telah lama mengakar, di Jawa khususnya dan di seluruh pelasok 

Indonesia pada umumnya.  



 

  Pendekatan sistem bandongan yang dilakukan oleh para 

pembimbing untuk suatu pelatihan keterampilan bertani di pondok 

pesantren merupakan aplikasi (pembaharuan) sistem pendekatan yang 

telah lama mapan di pesantren. Pendekatan tersebut dulunya merupakan 

pendekatan yang hanya untuk mempelajari kitab kuning.  

BAHASAN 

Berdasarkan atas berbagai temuan penelitian yang telah dipaparkan 

di atas, tampak bahwa pola pendekatan sistem bandongan untuk 

keterampilan pertanian semacam itu merupakan pola pendekatan yang 

memanusiakan manusia atau pendekatan yang berkonotasi bagaimana 

membelajarkan orang belajar (learning how to learn) seperti yang pernah 

dicatat oleh Knowles (1986) dan bukan pola pelatihan yang lebih 

bernuansa "pengajaran" (teaching) yang lebih mengarah pada pendidikan 

the art and science of teaching children seperti yang katakan oleh Gagne 

dan Berliner (1977).  

  Pembelajaran dengan pendekatan sistem bandongan merupakan 

aplikasi bahwa belajar bukan merupakan tekanan, tetapi merupakan 

proses kesadaran yang dilakukan dengan senang hati (Pine and Horn, 

1987). Jika dilihat dari sisi pola komunikasi yang diterapkan, maka pola 

pelatihan dengan interaksi sistem bandongan yang dilakukan di pesantren 

tampak menerapkan interaksi dan komunikasi yang menggunakan teknik 

two way traffic of communication (Rogers, 1983). Dengan demikian, pola 

belajar semacam itu akan menghasilkan sikap dan tingkah laku induvidu 

disertai kesadaran yang amat tinggi dan dipertanggungjawabkan secara 

moral seperti yang dijelaskan oleh Maftuh (1997).Oleh karena itu, 

tampak betapa konsisten dan ditekankannya bahwa moral agama 

merupakan pertimbangan yang paling utama di lingkungan pesantren 

dalam penerapan proses belajarnya. 

  Adanya pola pikir Kiai atau santri yang bertindak menerapkan 

pelatihan dengan interaksi sistem bandongan dalam kegiatan usaha tani 

berdasar kondisi lembaga pesantren yang sejak semula telah bergerak di 

bidang pertanian dan sosok Kiai pendiri pesantren yang gemar bertani. 

Sedangkan motif tujuannya adalah agar dapat menerampilkan santri dan 

petani di sekitar pondok pesantren. Agar keterampilan pertanian yang 



  

dimiliki individu diikuti oleh tingkah laku yang agamis dari para indi-

vidu peserta latihan.  

Barangkali sebab yang melandasi tindakan Kiai dan santri melatih 

keterampilan pertanian kondisi masyarakat dewasa ini tampak bahwa 

banyak orang berpengetahuan tinggi atau sangat terampil tetapi kualitas 

ketaqwaannya rendah. Hal ini mengakibatkan ia mudah melakukan 

korupsi. Pelatihan semacam itu disinyalir berbeda dengan berbagai 

pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Kondisi 

yang ikut mewarnai tindakan Kiai dan santri melakukan pelatihan 

keterampilan secara bandongan adalah bahwa pelatihan semacam itu 

akan dapat memproduksi sumberdaya manusia yang pandai serta 

seimbang dari sisi Ipteks dan Imtaq (lihat Zahar dan Marshal, 2001:3-4; 

Toprak,1999:16).  

  Dalam pengembangan sumberdaya manusia lembaga formal Islam 

manapun belum pernah ada yang memberikan materi agama Islam dan 

ilmu pengetahuan umum atau keterampilan secara praktis kepada para 

peserta didiknya, termasuk lembaga perguruan tinggi Islam seperti IAIN 

(Steenbrink,1986:231-232). Pesantren, sebagai salah satu lembaga sosial 

keagamaan yang telah lama mengakar di pedesaan Jawa sejak lama telah 

mencoba menerapkan pola pendidikan yang memformulasikan 

pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum atau keterampilan 

menjadi hal yang bersifat praktis dalam bentuk unjuk kerja atau tindakan 

sehari-hari.  

  Operasionalisasi kehidupan agama dalam bentuk tindakan nyata 

sehari-hari semacam itu menjadikan pesantren merupakan salah satu 

lembaga yang harus diperhitungkan bagi pengembangan sumberdaya 

manusia yang cukup handal di pedesaan, khususnya bagi pengembangan 

sumberdaya pertanian. Kenyataan itu secara empirik dijumpai di pondok 

pesantren lokasi penelitian ini. Hal itu merupakan keharusan bagi umat 

Islam sebab dalam pandangan Islam kehidupan agama dan kehidupan 

masyarakat adalah menyatu bagaikan dua sisi mata uang yang saling 

melengkapi (Steenbrink,1986:223). 

  Kekokohan semangat kehidupan keagamaan dan semangat 

kehidupan keduniawian dalam Islam tersebut juga ditemukan dalam studi 

Geertz (1974:184) di Jawa. Ia mencatat ada hubungan positif antara etika 

agama Islam terhadap semangat kapitalisme pada masyarakat komunitas 



 

pesantren. Dalam kajian agama lebih universal, tesis itu sebenarnya 

sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Weber. ia mencatat 

bahwa etika agama protestan berkorelasi secara positif terhadap semangat 

kapitalisme. Weber (1968) yang dikutip oleh Geertz (1974) menjelaskan 

bahwa seseorang beragama protestan yang bekerja keras untuk 

mengembangkan dan membangun kekayaan selama ia hidup di dunia ini, 

sama halnya ia membangun kekayaan bagi kehidupan di akhiratnya 

kelak. Dengan begitu, manusia selama hidup di dunia tidak seharusnya 

bermalas-malasan, tetapi mereka harus bekerja lebih aktif demi mengejar 

kehidupan lebih baik.  

  Menurut Geertz salah satu simbol kehidupan harmonis dunia-

akhirat dari seseorang antara lain direpresentasikan dalam bentuk ritus 

kehidupan keagamaannya sehari-hari. Di pedesaan Jawa pada komunitas 

petani (peasant society) dijumpai bahwa pola tindakan dan kehidupan 

petani sangat terkait dengan peristiwa keagama-an karena ia merupakan 

pola dan pedoman tindakan bagi para petani itu (Geertz, 1998:31-32). 

Studinya pada tahun 1970 menjelaskan secara rinci keterkaitan antara 

ritus agama dengan berbagai kegiatan pertanian, seperti tentang keter-

kaitannya dengan upacara panen atau tanam, tetapi Geertz tak pernah 

menyinggung motif apa yang melatarbelakangi dan menyebabkan 

tindakannya serta tak pernah menjelaskan untuk apa mereka melakukan 

tindakan semacam itu. Kendati begitu, ia menyinggung tentang 

pemaknaan yang ditekankan pada kebersamaan, karena ia akan lebih 

menolong pada kehidupan keseimbangan yang lebih harmonis secara 

bersama-sama.  

  Geertz mengakui bahwa pemahaman yang dilakukannya pada saat 

ini masih sangat terbuka bagi koreksi terhadap interpretasi yang lebih 

spesifik terhadap ―barang asli‖ sebab secara kultural masing-masing 

dapukan individu memerlukan pemahaman yang lebih akurat sesuai 

dengan fakta mutakhir yang mungkin belum sempat terungkap (Geertz, 

1995:79--81). Geertz kurang memberikan perhatian terhadap aspek 

keberadaan kitab suci, tokoh idola, karakter lembaga yang terkait dengan 

kehidupan agama, serta tradisi masyarakat yang terbukti memberi ―order‖ 

dalam melatarbelakangi tindakan seseorang. Seperti halnya yang dijum-

pai di lokasi penelitian ini, Kiai dalam menerapkan pola pelatihan 

keterampilan pertanian dengan sistem bandongan sangat dilatarbelakangi 



  

oleh pemahamannya atas kitab suci (Al-Qur’an, Al-Hadist, dan berbagai 

kitab kuning) yang dipelajarinya, tokoh idola, karakter lembaga 

pesantren, dan tradisi masyarakat serta berbagai motif tujuan dan sebab. 

  Atas temuan tersebut tampak bahwa perubahan pembelajaran di 

pesantren cenderung mengarah pada suatu perubahan berorientasi masa 

lalu dan masa kini. Hal itu tampak ketika Kiai dan santri bertindak 

melatihkan keterampilan pertanian, dengan sistem bandongan yang 

didasarkan pada pola pembelajaran yang telah lama ada di pesantren. 

Namun demikian, ketika Kiai dan santri menginterpretasi supaya peserta 

didik ber-ipteks dan ber-imtaq, ketika itu pula ia bertindak rasional atas 

orientasi masa depan yang bernuansa agamis. Dengan kata lain, tindakan 

Kiai dan santri tidak saja merupakan realitas tindakan yang memper-

tahankan institusi tradisional pesantren tetapi juga mengembangkannya 

atas dasar pertimbangan rasional. Rasionalitas tersebut didasarkan atas 

pemahaman pelaku atas aspek sosial, budaya, dan terutama norma etika 

agama.  

SIMPULAN 

Pendekatan sistem bandongan merupakan pendekatan dengan 

menggunakan kelompok (group approach) yang berlangsung secara 

intim dan akrab. Pendekatan ini didasarkan atas kemampuan dari bebe-

rapa orang dalam kelompok tertentu. Pendekatan kelompok didasarkan 

atas pemahaman bahwa belajar merupakan upaya mengumpulkan penge-

tahuan sebanyak-banyaknya, suasana diam (silent) merupakan suasana 

yang kondusif, dan perkataan menyinggung pelatih dapat menghambat 

barokah atau ilmu yang tak dapat bermanfaat. 

 Pelaksanaan pembelajaran sistem bandongan berlangsung secara 

menyenangkan yang merupakan awal keberhasilan pelaksanaan proses 

transfer pengetahuan dan keterampilan, penanaman nilai kesabaran dan 

kegigihan serta semangat yang tinggi bagi individu pelaku, pengarahan 

pada gaya hidup yang agamis, bersahaja, sederhana, serta dilakukan 

secara immersing. Dalam bandongan masing-masing individu atau 

kelompok tertentu mendapat perlakuan sama sesuai dengan kemampuan-

nya serta perlakuan yang paling menguntungkan bagi dirinya. Pendekatan 

ini merupakan pola pendekatan yang memanusiakan manusia atas prinsip 



 

learning how to learn bukan atas dasar teaching yang lebih mengarah 

pada pendidikan the art and science of teaching childern. 

Aplikasi interaksi sistem bandongan untuk suatu pelatihan 

keterampilan pertanian ditunjukkan pada saat kiai, ustadz, atau santri 

senior sesuai dengan keterampilannya membimbing kepada sekelompok 

santri dan atau petani di sekitar pondok. Pelatihan dilakukan secara 

learning by doing atau magang kerja dalam kurun waktu tertentu, peserta 

mencelupkan diri dalam kegiatan usaha tani dan kehidupan sehari-hari, 

khususnya kehidupan keagamaan, yang dicontohkan oleh pelatih. 

Misalnya pelatihan keterampilan berusaha tani tanaman melon bagi para 

santri dan petani di sekitar pesantren. 

 Motif tujuan (in order to motives) pelatihan semacam itu adalah 

agar dapat menerampilkan santri dan petani untuk bertani berbasis 

tingkah laku yang agamis, dapat meningkatkan produksi dan penghasilan 

pesantren serta petani di sekitarnya. Motif sebab (because motives) yang 

melandasi adalah karena Kiai bercermin pada kondisi masyarakat dewasa 

ini, yaitu tampak adanya orang banyak yang berpengetahuan tinggi atau 

sangat terampil tetapi kualitas ketaqwaannya rendah yang mengakibatkan 

ia cenderung melakukan korupsi. Kondisi yang melatarbelakangi 

tindakan Kiai dan santri melakukan pelatihan secara bandongan adalah 

pelatihan yang selama ini ada tidak dapat memproduksi sumberdaya 

manusia yang pandai dan terampil secara seimbang antara Ipteks dan 

Imtaq, Kiai dan santri mempunyai potensi dan kemampuan mengembang-

kan keterampilan pertanian ala pesantren, dan lingkungan pesantren yang 

telah terbiasa mengembangkan usaha pertanian. Pada akhirnya pelatihan 

semacam itu merupakan suatu pelatihan rekayasa baru yang digali dari 

tradisi pesantren yang bersifat ilmiah dan alamiah. 
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Pembelajaran Geometri yang Berorientasi 

Pada Teori Van Hiele dalam Upaya 

Meningkatkan Pemahaman 

Konsep Segiempat  

Goenawan Roebyanto 

Sri Harmini 

Abstract: This essay reports on a study carried out to obtain some 

clear and detailed information concerning how fifth graders 

understand the concept of square. This qualitative (classroom 

action) research involved 4 research subjects—2 poor students, 1 

average student, and 1 good student. The application of van 

Hiele’s theory shows some increase of the quality of the students’ 

understanding of squares, from visualization to analytic level. On 

the basis of the research findings, it is recommended that teachers 

open up teaching-learning process with ―inquiry‖, amalgamate 

―directed orientation‖, ―explanation‖, and ―free orientation‖ phases 

in the main part of teaching-learning process, and conclude the 

teaching-learning process with some activities of ―integration.‖  

Key words: van Hiele’s theory, square, elementary school 

 Geometri merupakan pengetahuan dasar yang sudah lama dikenal 

anak-anak sejak usia dini. Anak-anak mengenal geometri melalui benda-

benda yang memuat bentuk dan konsep geometri atau model-model 

geometri yang berada dilingkungannya, misalnya: bentuk lapangan sepak 

bola, bentuk pintu, bentuk cendela, bentuk rumah, bentuk keramik lantai, 

bentuk buku dan sebagainya. Namun demikian, potensi yang dimiliki 

anak-anak tentang benda-benda yang berada di sekitar belum dimanfaat-

kan secara maksimal. Sangat disayangkan hal tersebut hanya dibiarkan 

Goenawan Roebyanto dan Sri Harmini adalah dosen Program PGSD UPP II FIP 

Universitas Negeri Malang Jalan Surabaya 6 Malang 



  

begitu saja. Geometri secara informal telah dikenal oleh anak-anak 

(siswa) melalui obyek-obyek visual dan manipulatif disekitar mereka. Hal 

tersebut dapat dijadikan pijakan guna melayani kebutuhan siswa yang 

menyukai belajar matematika secara konkret dengan obyek-obyek visual 

daripada belajar dengan simbol-simbol. 

Geometri merupakan salah satu cabang matematika di sekolah 

dasar (SD) yang akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan dari para ahli 

pendidikan, terutama mengenai proses pembelajarannya di sekolah. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran geometri masih 

jauh dari yang diharapkan (Soejadi, R:2001). Hal tersebut ditandai 

dengan banyaknya keluhan tentang ketidakmampuan siswa dalam menja-

wab soal-soal yang sederhana atau kesalahan dalam memahami konsep-

konsep geometri tertentu, yang pada akhirnya ditandai dengan rendahnya 

pemahaman siswa. Misalnya, banyak siswa tidak tahu hubungan antara 

persegi dengan persegipanjang, antara persegi panjang dengan jajar-

genjang, antara jajargenjang dengan trapesium (Clements & Battista, 

1992:421; Suwarsono, 2000:5-6). Kesalahan lain yang dialami siswa 

adalah mengenai persepsi visual. Mereka masih bergantung pada suatu 

orientasi semata, sehingga sulit memahami bahwa sifat suatu persegi 

tidak berubah bentuk dan ukurannya meskipun dilihat dari berbagai arah 

(Ashlock, 1994:225; Budiarto, 2000:3-4). 

Berkenaan dengan kesalahan-kesalahan maupun kesulitan siswa 

tentang konsep-konsep geometri, khususnya konsep segiempat, dapat 

dimungkinkan bahwa mereka (siswa) akan mengalami kesulitan dalam 

belajar matematika lebih lanjut, misalnya menghitung keliling dan luas 

suatu bangun segiempat. Pentingnya penguasaan maupun pemahaman 

konsep segiempat bagi siswa, karena aplikasinya banyak dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya: dibidang arsitektur, desain mode, 

perancangan ―furnitur‖, dan pertukangan (kaca, kayu/kusen).  



 

Dilihat dari ciri-cirinya, ihktisar konsep segiempat, seperti pada gambar 1 

berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Ihktisar/hubungan segiempat 

Kurang berhasilnya para siswa dalam belajar matematika, 

khususnya belajar geometri, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik 

dari secara internal maupun eksternal siswa. Dari faktor internal dapat 

disebabkan siswa sering banyak menghafal suatu konsep, tanpa didasari 

dengan pemahaman dan kebermaknaan. Berdasarkan pengamatan 

dilapangan saat penulis membimbing mahasiswa D-II PGSD ber PPL di 

SDN Madyopuro IV kota Malang, yang diawali pengamatan pada guru 

pamongnya (guru kelas) mulai bulan Februari sampai dengan April 2005, 

ditemukan bahwa dalam proses belajar-mengajar matematika, khususnya 

pembelajaran geometri siswa tidak banyak melakukan ―interaksi‖. 

Interaksi maupun aktivitas masih didominiasi guru, sedangkan siswa 

lebih banyak mendengar, mencatat dan mengerjakan soal latihan. Proses 

belajarnya terkesan, guru lebih banyak mentransfer pengetahuan dari 

pikiran guru ke dalam pikiran siswa, sehingga pada akhirnya terjadi 

verbalisme pada diri siswa. Mereka (siswa) cenderung hafal gambar suatu 

bentuk geometri, tanpa dipahami sifat dari bentuk bangun-bangun 

tersebut. 

Hasil penelitian tentang penerapan teori van Hiele memberikan 

dampak positif bagi pembelajaran geometri. Bobango (dalam Khafi, M S, 

2000:2) mengemukakan bahwa pembelajaran yang menerapkan tekanan 

belajar van Hiele terbukti membantu perencanaan pembelajaran dan 

Segi banyak 

(polygon) 

Segi empat 

Jajar genjang 

Trapesium 

Persegi panjang 

Belah ketupat 

Persegi 

(Bj.skr) 
Segi tiga 

Segi lima 

Trap.sama kaki 

Trap.siku-siku 

Segi ... n 



  

memberikan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, hasil penelitian 

Mayberry (1983) menunjukkan konsistensi tingkat berfikir van Hiele, 

bahwa murid yang berada pada satu tingkat dapat menjawab semua 

pertanyaan tingkat di bawahnya dan mengalami kesulitan menjawab per-

tanyaan tingkat berikutnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

pemahaman konsep segiempat pada siswa kelas V SDN Madyopuro IV, 

peneliti menerapkan teori van Hiele. Adapun fase-fase yang ditawarkan 

meliputi: (1) fase inkuiri/informasi, (2) fase orientasi terarah, (3) fase 

uraian (explication), (4) fase orientasi bebas, dan (5) fase integrasi 

(Crowley, ML. 1987: 5 – 6) 

METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Digunakannya pendekatan ini, karena peneliti ingin 

menelusuri dan ingin mendapatkan gambaran secara jelas tentang 

fenomena yang nampak selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu 

situasi kelas dan tingkah laku siswa selama proses pembelajaran. Jenis 

penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 

kolaboratif. Bentuk ini memungkinkan adanya kerja sama antara guru 

kelas/guru bidang studi dengan dosen, dan untuk meningkatkan praktik 

pembelajaran, serta menyumbang perkembangan teori, serta meningkat-

kan karier/kerja guru. Guru dan dosen dari perguruan tinggi memiliki 

hubungan kemitraan, sehingga duduk bersama memikirkan persoalan 

yang akan diteliti (Oja dan Simulyan dalam Suyanto, 1997:17). 

Dalam penelitian ini pemberi tindakan pembelajaran adalah guru 

kelas V dan guru bidang studi matematika, secara bergantian. Sedangkan 

penulis (peneliti) dan teman sejawat (dosen) sebagai pengamat dan 

pewawancara. Selanjutnya, semua hasil pengamatan didiskusikan dan 

dibahas bersama, kemudian dicatat dalam jurnal harian peneliti. Hasil 

pengamatan dan wawancara dengan subjek terteliti akan digunakan untuk 

refleksi kegiatan kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan 

maksud agar dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan fokus 

penelitian. 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

komponen kegiatan yang dilakukan secara berurutan, yaitu: kegiatan 



 

reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi. Untuk 

menjaga keabsahan data, maka akan dilakukan triangulasi sumber, yaitu 

memadukan dan membandingkan data hasil pengamatan dengan jurnal 

harian atau dengan hasil wawancara dengan subjek terteliti. Sedangkan 

untuk menjaga keabsahan terhadap hasil intepretasi/penafsiran data, 

dilakukan diskusi analitik bersama teman sejawat beserta pakar 

pendidikan (dalam hal ini pakar geometri dari Lemlit-UM), sehingga 

diperoleh simpulan yang tepat tentang hasil analisis data yang telah 

dilakukan oleh guru bersama peneliti. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 

madyopuro IV Kota Malang tahun ajaran 2005/2006. Dari 48 siswa yang 

terdaftar di kelas V, ditentukan hanya 4 siswa sebagai subyek penelitian. 

Pemilihan subyek penelitian didasarkan pada hasil tes awal dan prestasi 

akademik siswa, yaitu: 2 orang siswa berprestasi rendah, 1 orang berpres-

tasi sedang dan 1 orang lagi berprestasi tinggi, serta mendapat pertim-

bangan guru kelas. Hal ini dilakukan karena beliau yang tahu persis 

perilaku siswa kelas V, terutama siswa yang mudah diajak wawancara 

dan berkeinginan besar untuk berprestasi. Keempat subjek terteliti, 

selanjutnya diberi kode: MTS, VIC, AW, dan IS. 

Kegiatan pembelajaran dalam upaya meningkatkan konsep segiempat 

pada siswa kelas V ini dilaksanakan secara klasikal dengan fokus pada 

keempat subyek terteliti. Agar supaya tidak ada kesan kecemburuan, 

maka ke empat subyek tersebut disebar di beberapa kelompok belajar 

siswa. 

Penelitian tindakan ini dilakukan sebanyak tiga siklus, yang 

masing-masing siklus meliputi empat tahap, yaitu perencanaan, pelak-

sanaan, observasi dan refleksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kemmis 

dan Mc Taggart (Madya 1996; Kasbolah, K:1998) yang menyatakan 

bahwa model penelitian tindakan adalah berbentuk spiral. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 

0 = Refleksi awal 4 = Refleksi 1 8 = Refleksi 2 12 = Refleksi 3 

1 = Rencana tindakan 5 = Rencana terevisi 1 9 = Rencana terevisi 2 

2 = Tindakan I 6 = Tindakan II 10 = Tindakan III 

3 = Observasi 1 7 = Observasi 2 11 = Observasi 3 

Gambar 2  Proses penelitian Tindakan “Kemmis dan Taggart” (dalam 

Madya, 1994:25) 

Pembelajaran pada siklus I, yaitu pada tindakan I A dan I B adalah 

pembelajaran tentang unsur-unsur bangun datar, pada siklus II adalah 

pembelajaran tentang ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar jajargenjang 

dan trapesium. Sedangkan pada sikus III, yaitu tindakan III A dan III B 

adalah pembelajaran ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar persegipanjang, 

belah ketupat, persegi. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemaham-

an konsep segiempat subjek terteliti, setelah tindakan pembelajaran 

diberikan tes akhir tindakan, yang selanjutnya dinamakan tes formatif.  
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HASIL 

Sebelum dilakukan tindakan pembelajaran dalam upaya 

meningkatkan pemahaman konsep segiempat, terlebih dahulu dilakukan 

pemberian tes awal. Tes awal tersebut bertujuan untuk: (a) mengetahui 

tentang pengetahuan awal siswa dalam memahami konsep segiempat; (b) 

menentukan subjek penelitian atau subjek terteliti; dan (c) untuk 

dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan tindakan yang 

akan dilakukan.  

Hasil analisis dari jawaban siswa setelah mengerjakan tes awal 

dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yakni: (1) pemahaman terhadap 

unsur-unsur geometri datar, misalnya tentang sisi, garis, diagonal, sudut; 

(2) pemahaman tentang ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar jajargenjang 

dan trapesium; (3) pemahaman tentang ciri-ciri dan sifat-sifat bangun 

datar persegipanjang, belahketupat dan persegi. Dari analisis ini diperoleh 

hanya 2% dari 48 siswa yang sudah memahami dengan baik tentang 

unsur-unsur geometri datar; 1,5% dari 48 siswa sudah memahami tentang 

ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar jajargenjang; dan semua siswa belum 

memahami tentang ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar belah ketupat dan 

persegi. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya siswa mengenali 

segiempat yang terbatas pada satu orientasi saja, yaitu secara visualisasi. 

Segiempat sulit dikenali siswa, apabila posisinya berbeda dengan model 

yang dikenalinya.  

Dari hasil wawancara dengan subjek terteliti dan beberapa siswa 

lainnya, diperoleh informasi bahwa mereka belum diajarkan tentang: (1) 

pasangan sisi yang sejajar, diagonal, (2) konsep bangun datar jajar-

genjang, trapesium dan belahketupat. Di samping itu, hasil wawancara 

informal dengan guru matematika diperoleh informasi bahwa materi 

segiempat hanya terbatas pada pengenalan bentuk/gambar bangunnya 

saja, tanpa diikuti dengan penyelidikan (diarahkan untuk menemukan) 

ciri-ciri dan sifat-sifatnya. 

Siklus I terdiri dari dua tindakan pembelajaran, yaitu: tindakan I A 

dan I B. Tindakan pembelajaran yang digunakan adalah penerapan fase 

pembelajaran yang disarankan oleh van Hiele yaitu dimulai dari fase 

inkuiri/informasi sampai fase integrasi. Secara diagram alir uraian fase-

fase dalam model pembelajaran van Hiele disajikan seperti berikut. 

 



  

Hasil observasi, analisis dan refleksi pada tindakan I A diperoleh 

informasi bahwa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, semua 

siswa terlihat aktif, baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

guru maupun dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Hanya saja 

kegiatan diskusi antar kelompok belum menampakkan hasil yang 

diharapkan. Hal ini nampak pada kegiatan (fase) uraian dan fase orientasi 

bebas, karena siswa belum terbiasa dengan kebiasaan berbagi persepsi 

dengan siswa lain untuk mengemukakan pendapat. Berdasarkan hasil tes 

formatif I A dan wawancara dengan subjek terteliti, diperoleh bahwa 

belum semua subjek dapat menunjukkan dengan benar konsep ilmiah 

tentang unsur-unsur geometri datar (garis, sudut, diagonal). Hanya satu 

subyek, yaitu MTS yang sudah memahaminya, tetapi subyek AW, VIC 

dan IS masih mengalami kesulitan. Oleh karena itu, untuk lebih meman-

tapkan pemahaman tentang unsur-unsur bangun datar segiempat perlu 

dilakukan tindakan (pembelajaran) ulang, yaitu tindakan I B. 

Hasil observasi, analisis dan refleksi pada tindakan I B diperoleh 

informasi bahwa selama pembelajaran berlangsung, keempat subjek 

terlihat bersemangat. Hal ini ditunjukkan oleh respon-respon mereka 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru. Kegiatan diskusi 

antara kelompok siswa sudah semakin baik, dan siswa sudah mulai berani 

menanggapi pendapat dari kelompok lain. Berdasarkan hasil tes formatif 

I B, semua subjek penelitian sudah dapat menyebutkan unsur-unsur 

geometri bangun datar. Dengan demikian tujuan pembelajaran siklus I, 

yaitu upaya meningkatkan pemahaman unsur-unsur geometri bangun 

datar telah tercapai. 

Siklus II terdiri dari satu tindakan pembelajaran, dan bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman tentang ciri-ciri dan sifat-sifat bangun 

datar jajargenjang dan trapesium. Hasil observasi, analisis, dan refleksi 

pada tindakan II diperoleh informasi bahwa: (a) pada fase inkuiri/infor-

masi beberapa siswa termasuk subyek terteliti masih belum memahami 

bangun datar segiempat yang ―konkav‖ (cekung), yaitu bangun datar 

(segiempat) yang diagonalnya tidak berpotongan. Setelah melalui 

kegiatan pada fase orientasi terarah, yaitu guru mengarahkan siswa untuk 

menjiplaknya pada kertas, siswa sudah mulai memahami. Seperti gambar 

3 bangun berikut: 

 



 

diagonal tidak berpotongan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3 contoh model bangun segiempat “konkav” 

(b) pada fase uraian dan fase orientasi bebas MTS, VIC dan IS sudah 

dapat membedakan ciri-ciri dan sifat-sifat antara bangun datar 

jajargenjang dan trapesium. Sedangkan AW masih mengalami kesulitan. 

Selanjutnya peneliti memberikan pembelajaran individual, dan hasilnya 

cukup memuaskan, (c) pada fase integrasi adalah membuat rangkuman 

pelajaran. Pada awalnya siswa masih mengalami kendala (bingung) 

membuat rangkuman tentang ciri-ciri dan sifat-sifat jajargenjang dan 

trapesium yang telah mereka pelajari. Namun, setelah guru memberi 

arahan, maka sudah tidak lagi bingung. Kendala yang dialami siswa 

dalam membuat rangkuman pelajaran adalah sesuatu yang wajar, karena 

mereka belum terbiasa dengan kegiatan seperti itu. 

Siklus III terdiri dari dua tindakan pembelajaran, yaitu: tindakan III 

A dan III B. Hasil observasi, analisis dan refleksi pada tindakan III A 

diperoleh informasi: (a) pada fase inkuiri/informasi semua siswa sudah 

mampu mengelompokkan model-model bangun segiempat dan yang 

bukan, (b) siswa sudah dapat membedakan mana bangun segiempat 

―koveks‖ (cembung) dan mana yang ―konkav‖ (cekung), (c) semua 

kelompok siswa belum lengkap dalam menyebutkan ciri-ciri maupun 

sifat-sifat ketiga bangun, yaitu persegipanjang, belahketupat dan persegi. 

Oleh karena itu, untuk lebih memantapan pemahaman tentang ciri-ciri 

maupun sifat-sifat bangun datar persegipanjang, belahketupat dan persegi 

perlu dilakukan tindakan (pembelajaran) ulang, yaitu tindakan III B. 

Hasil observasi, analisis dan refleksi pada tindakan III B diperoleh 

informasi: (a) pada fase inkuiri/informasi semua siswa sudah dapat 

menunjukkan model bangun persegipanjang, belahketupat, dan persegi; 

(b) pada fase orientasi terarah semua siswa sudah dapat mengelompokkan 

di jiplak 



  

model-model bangun datar berdasarkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya; dan (c) 

pada fase uraian dan fase orientasi bebas semua kelompok siswa sudah 

dapat berbagi persepsi dengan dengan kelompok siswa lain untuk 

mengemukakan pendapat. Berdasarkan hasil tes formatif III B dan 

wawancara dengan subjek terteliti, diperoleh bahwa semua subjek dapat 

menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifat bangun persegipanjang, belah 

ketupat, dan persegi. Hanya satu subyek yaitu AW kurang lengkap dalam 

menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar tersebut. 

Setelah berakhir tindakan pembelajaran dari siklus I hingga siklus 

III, diberikan tes akhir. Berdasarkan hasil tes akhir diperoleh informasi 

bahwa dari empat subyek terteliti, hanya satu yaitu AW yang masih 

mengalami kesulitan dalam membedakan ciri-ciri dan sifat-sifat yang 

dimiliki bangun datar belahketupat dan persegi. 

BAHASAN 

Siklus I 

 Konsepsi awal siswa tentang unsur-unsur bangun datar merupakan 

salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini, 

karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil belajar siswa 

selanjutnya. Misalnya, apabila siswa belum paham tentang pengertian 

garis-garis yang sejajar, maka siswa akan sulit mengatakan pasangan sisi 

yang berhadapan sejajar. Berdasarkan temuan penelitian dari tes formatif 

I A, pada umumnya konsepsi awal siswa tentang pasangan garis sejajar 

belum sesuai dengan konsep yang sesungguhnya (ilmiah). Contoh pada 

Gambar 4, mereka (siswa) mau mengatakan bahwa pasangan garis sejajar 

pada nomor (3) apabila posisinya mendatar (horizontal) dan panjangnya 

sama. 
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Gambar 4 Pasangan Garis Sejajar dengan Berbagai Orientasi 



 

Hasil yang diperoleh pada siklus tindakan pembelajaran I (I A dan 

I B), selain siswa sudah dapat membedakan sisi, diagonal, dan sudut pada 

bangun datar, siswa juga dapat menyadari bahwa sisi suatu bangun datar 

adalah terbentuk dari ruas garis yang lurus. Sedangkan sudut suatu 

bangun datar terbentuk dari 2 ruas garis (sisi) yang salah satu ujung dari 

kedua garis itu bertemu. Siswa juga mengatakan bahwa bangun 

segiempat mempunyai ciri-ciri yaitu: 4 sisi, 4 sudut, dan diagonalnya 

berpotongan. Kenyataan ini menunjukkan adanya peningkatan pemaham-

an siswa tentang unsur-unsur yang membentuk bangun geometri datar. 

Proses meningkatnya pemahaman siswa ini sangat dimungkinkan dari 

pengalaman-pengalaman belajar siswa mengamati model-model bangun 

geometri datar yang berupa lempengan benda-benda konkret, dan 

membuat bangun/model pada papan berpaku. Temuan ini, memberikan 

dukungan pada penerapan teori-teori belajar yang mendasarkan pada 

tahap perkembangan berikir siswa pada pembelajaran matematika, 

khususnya geometri. Pengalaman-pengalaman belajar geometri pada 

tahap (level) visualisasi sesuai teori van Hiele pada pembelajaran ini, 

dirancang dengan memperhatikan konsepsi awal siswa. Pengalaman 

belajar yang dirancang seperti itu, sebagai implikasi dari pembelajaran 

matematika dalam pandangan konstruktivisme. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Hudojo (1998:7 ) yang mengemukakan bahwa implikasi 

pembelajaran matematika dalam pandangan konstruktivisme, guru perlu 

menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang 

telah dimiliki siswa, sedemikian rupa sehingga belajar itu, melalui proses 

pembentukan (pengkonstruksian) pengetahuan. 

Pada fase inkuri atau yang dikenal informasi, mempunyai tujuan: 

sebagai bekal guru untuk mendapatkan informasi pengetahuan yang 

sudah dimiliki siswa, sehingga guru lebih mudah untuk mengarahkan ke-

giatan belajarnya, yang pada akhirnya siswa memahami arah pembelajar-

an berikutnya. Pada fase inkuiri ini, guru juga meminta siswa untuk 

memberikan alasan dari suatu jawaban. Alasan suatu jawaban merupakan 

hal yang sangat penting, karena dengan alasan yang dikemukan oleh 

siswa, maka akan terungkap alur pemikiran atau penalaran siswa dalam 

memahami ide/konsep (matematika), apakah dalam memahami konsep 

sudah benar atau belum. Oleh karena itu di dalam pembelajaran 

matematika di sekolah siswa diharapkan dapat mengemukan pendapat 



  

atau alasan dalam setiap kali menjawab suatu soal/pertanyaan. Keteram-

pilan mengemukakan alasan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan di kelas. 

Kegiatan diskusi pada fase uraian siklus tindakan I ini kurang 

optimal. Sebagian kelompok siswa belum berani mengemukakan 

pendapatnya, baik dalam kelompoknya sendiri maupun dengan kelompok 

siswa yang lain. Padahal kegiatan diskusi merupakan salah satu cara 

belajar yang memungkinkan terjadinya dialog antara siswa dengan siswa 

yang berupa kolaboratif maupun kooperatif. Davidson (dalam Hudojo, 

2000: 6) mengatakan bahwa belajar dalam kelompok dapat memperlancar 

komunikasi matematika secara lebih efektif, baik itu metode pemahaman 

konsep/prinsip, problem solving, maupun alsan-alasan logik. Penyebab 

kurang optimalnya pelaksanaan diskusi, dikarenakan tradisi belajar siswa 

masih dipengaruhi oleh cara belajar yang konvensional. Oleh karena itu 

penerapan fase-fase atau langkah-langkah model pembelajaran van Hiele 

ini merupakan hal baru bagi mereka (siswa). 

Hasil tes formatif yang diberikan pada siklus I, menunjukkan 

bahwa semua subyek mengalami miskonsepsi tentang garis sejajar. 

Sebagian siswa menganggap bahwa garis sejajar hanya pada posisi yang 

horizontal dan vertikal saja serta panjangnya sama. Kenyataan ini 

menunjukkan karateristik berpikir siswa pada tahap 0 (nol) atau 

visualisai, yang hanya mampu mengenali suatu obyek berdasarkan satu 

orientasi. Kejadian miskonsepsi pada garis sejajar berakibat pada 

ketidakpahaman siswa akan bangun jajargenjang. 

Siklus II 

Hasil evaluasi (tes formatif) dan wawancara pada siklus II, 

menunjukkan sebagian subyek terteliti hanya mengenal bangun 

jajagenjang, apabila posisinya miring kekiri atau kekanan. Contoh pada 

gambar 5, nomor 1 dan 3, dinyatakan sebagai bangun jajargenjang, 

dengan alasan masih sering menjumpai. 
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Gambar 5 Bangun Jajargenjang dengan Berbagai Orientasi 

Pemahaman siswa tentang bangun datar jajargenjang belum sesuai 

dengan konsep ilmiah. Pada umumnya mereka hanya mengenal bangun 

―jajargenjang‖ berdasarkan bentuknya, persepsi mereka bergantung pada 

satu orientasi yang hanya mengenal suatu bangun jajargenjang jika posisi 

sisinya mendatar. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya, yaitu: Burger & Shaughnessy (dalam Husnaeni, 2001:148) ; 

Fuys, dkk. (1988:137) ; Clement & Battista (1990) menyatakan bahwa 

suatu gambar bangun segiempat sulit dikenali siswa apabila posisinya 

berbeda dengan model yang dikenalinya.  

Siklus III 

Hasil evaluasi pada siklus III, beberapa subyek terteliti belum 

lengkap dalam menentukan ciri dan sifat yang dimiliki bangun 

belahketupat, bahkan ada yang bingung mana sifat-sifat yang dimiliki 

bangun persegi dan mana yang belahketupat. Contoh pada gambar 6; 

subyek AW, IS, dan VIC pada kegiatan ini menyebutkan bahwa bangun 

(2) adalah bukan persegi, tetapi bangun belah ketupat. 
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Gambar 6 Persegi dengan Berbagai Orientasi 



  

Bingkai 

Alasan mereka menyebutkan bahwa gambar no. (2) merupakan 

belahketupat karena posisinya miring. Dari sini masih nampak belum 

adanya pemikiran tentang pemahaman ciri-ciri dan sifat-sifat yang 

merupakan karakterisasi bangun persegi. Setelah melalui pembelajaran 

yang menerapkan pada teori van Hiele, yaitu mulai dari fase inkuiri 

sampai fase orientasi bebas, semua siswa sudah tidak mengalami 

kesulitan lagi dalam menentukan dan menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat 

bangun datar persegi. Menurut teori van Hiele, siswa yang sudah dapat 

mencirikan bentuk bangun geometri berdasarkan sifat-sifatnya, sudah 

memperlihatkan tanda-tanda perkembangan berpikir pada tahap/level 1 

(analisis). Perkembangan tingkat berpikir tersebut diperoleh dari 

pengalaman mereka selama mengikuti serangkaian fase demi fase pada 

kegiatan pembelajaran. Menurut Piaget (Suparno, 2001:111) bahwa pe-

ngalaman dan berbagai macam latihan, dapat menunjang perkembangan 

pemikiran seorang anak. Salah satu contoh bentuk kegiatan menyelidiki 

ciri dan sifat bangun persegi, seperti berikut. (a) siswa diminta 

mengambil model bangun persegi dari lempengan; (b) siswa diminta 

menjiplak, kemudian mengguntingnya; (c) siswa diminta memberi nama 

titik sudut; dan (d) siswa diminta mengukur/menyelidiki keadaan: sisi-

sisi, diagonal, dan sudut-sudutnya, serta kesemetrisannya (lipat & putar). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7 Kegiatan Menyelidiki Ciri dan Sifat Bangun Persegi 

Menurut Sutawidjaja (1997), salah satu aspek penting dalam 

membelajarkan matematika pada siswa SD kita selalu memperhatikan 

tingkat berpikir siswa. Oleh karena itu, untuk menanam dan 

memahamkan suatu ide atau konsep matematika (geometri) perlu adanya 
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penyesuaian dengan tingkat perkembangan berpikirnya siswa, dalam 

suatu rangkaian pembelajaran yang diawali dengan sajian konkret (wujud 

nyata), semi konkret (wujud gambar), dan menuju ke abstrak (simbol). 

Hal ini sejalan dengan rangkaian pembelajaran yang dilakukan pada 

penelitian ini. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada fase uraian, yaitu diskusi 

mengerjakan LKS tindakan pembelajaran III B, hampir semua kelompok 

siswa sudah dapat mengelompokkan model-model bangun datar 

segiempat. Adapun contoh yang dilakukan, seperti berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8 Mengelompokkan Model Bangun Datar Segiempat 

Setelah ketiga tindakan (tindakan I, II dan III) berakhir, siswa 

diberikan tes akhir keseluruhan tindakan, yang mencakup semua materi 

yang telah dibahas, yaitu : unsur-unsur bangun datar, ciri-ciri / sifat-sifat 

jajargenjang dan trapesium, serta ciri-ciri /sifat-sifat persegipanjang, 

belahketupat dan persegi. Dari hasil tes akhir keseluruhan tindakan ini, 

dapat dikatakan bahwa semua siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dan 

Segiempat Trapesium 

Persegi 

Persegi panjang 

Belah ketupat 

Jajargenjang 



  

sifat-sifat bangun datar segiempat: jajargenjang, trapesium, persegi-

panjang, belahketupat, dan persegi. Di samping itu pula, mereka sudah 

dapat menggambar berbagai macam bangun segiempat berdasarkan sifat-

sifat yang dimiliki.  

Berdasarkan hasil tes akhir ini pula, semua siswa sudah menunjuk-

kan peningkatan pemahaman yang cukup berarti, meskipun peningkatan 

ini hanya 1 (satu) tingkat di atasnya, yaitu dari tahap (level) nol menuju 

ke tahap satu, atau dari level visualisasi ke level analisis. Pada awalnya 

siswa belum mengenal apa itu yang dinamakan diagonal, apa itu yang 

dinamakan pasangan garis/sisi yang sejajar, dan seterusnya, hingga sam-

pai pada siswa belum dapat menemukan dan menunjukkan ciri-ciri dan 

sifat-sifat bangun datar segiempat.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini seperti 

berikut. 

1. Pemahaman (konsepsi) awal siswa terhadap unsur-unsur yang terkan-

dung pada bangun segiempat belum sesuai dengan konsep ilmiah 

(kebenaran yang sesungguhnya). Mereka (siswa) hanya bergantung 

pada satu orientasi saja, misalnya, dua garis dikatakan sejajar apabila 

posisi atau letaknya mendatar dan berukuran sama. Penyebab ketidak-

sesuaian dengan konsep ilmiah antara lain, karena pengetahuan awal 

yang diperoleh siswa dari pelajaran sebelumnya, atau penerimaan 

pelajaran ketika duduk di kelas sebelumnya terbiasa dan terbatas pada 

penampakan (visualisasi) saja. 

2. Pemahaman awal siswa terhadap garis-garis diagonal suatu bangun 

datar yang merupakan salah satu unsur bangun datar, sepenuhnya 

belum terpahami dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan banyak-

nya siswa yang menggambar garis diagonal seperti jaring laba-laba 

pada gambar bangun datar, ketika mengerjakan tes awal tindakan. 

Alasan mereka ketika diwawancarai adalah pokoknya ada ruas garis 

yang lebih dari dua, dan selalu ada ―perpotongan‖ di tengah-tengah 

gambar bangun datar. 



 

3. Penerapan teori van Hiele dalam penelitian ini, dapat mengarahkan 

siswa untuk mengubah kosepsi yang tidak tepat dari intuitifnya ke 

arah konsepsi yang sebenarnya. Dengan kata lain, siswa dapat ―meng-

konstruk‖ pengetahuannya yang salah ke pengetahuan yang benar. 

4. Serangkaian penerapan pada fase-fase pembelajaran yang ditawarkan 

van Hiele dalam penelitian ini, dapat meningkatkan taraf berpikir 

siswa dari tahap (level) nol menuju ke tahap satu, atau dari level 

visualisasi ke level analisis.  

5. Kegiatan diskusi kelompok yang berlangsung pada fase uraian (teori 

van Hiele) dalam penelitian ini, dapat menumbuhkan keberanian 

siswa untuk mengkomunikasikan matematika (pernyataan & alasan), 

baik sesama teman kelompoknya maupun dengan kelompok siswa 

yang lain. Diskusi antar kelompok siswa juga dapat memunculkan 

gagasan-gagasan/ide-ide ataupun pendapat yang berbeda, sehingga 

mendorong mereka untuk mengemukakan argumentasinya masing-

masing. Oleh karena itu, rangkaian pembelajaran van Hiele dalam 

penelitian ini memakan waktu yang relatif lama. 

Saran 

(1) Guru 

1. Fase inkuiri/informasi dapat dijadikan atau dimasukkan suatu model 

kegiatan belajar-mengajar (KBM) awal, yaitu kegiatan ―appersepsi‖ 

dalam menyusun rencana pembelajaran. Fase orientasi terarah sampai 

fase orientasi bebas dapat dimasukkan pada KBM inti. Sedangkan, 

fase integrasi dapat dimasukkan pada KBM akhir. 

2. Dalam membelajarkan konsep geometri di Kelas, baik untuk materi 

bangun datar segitiga maupun segiempat, hendaknya memperhatikan 

konsepsi awal siswa, karena pada umumnya konsepsi siswa tidak 

sesuai dengan konsep ilmiah. Untuk mengetahui konsepsi awal siswa 

tentang materi yang akan diajarkan tersebut, dapat dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan di awal pertemuan tindakan 

pembelajaran. Selain itu, juga dapat meminta siswa untuk menyatakan 

apa yang mereka ketahui tentang konsep-konsep yang tercakup/terkait 

di dalam materi tersebut. 



  

3. Untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab siswa 

dalam mengikuti proses fase-fase pembelajaran (KBM), hendaknya 

guru menempatkan diri sebagai mediator, motivator, dan fasilitator . 

(2) Pemerhati Pembelajaran Geometri dan Penentu Kebijakan 

1. Bagi pemerhati perkembangan pembelajaran matematika di SD, 

khususnya materi geometri sangat tepat untuk digali dan diteliti lebih 

mendalam, karena sampai saat ini penguasaan siswa terhadap konsep 

geometri sangat memprihatinkan.  

2. Bagi penentu kebijakan, hendaknya menambah jam studi (Js) siswa, 

misalnya dari 2 Js ke 3 Js. 
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Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dasar-dasar 

Sains dengan Menggunakan Pembelajaran 

Berkelompok (Learning Together) dan 

Pembelajaran Timbal Balik 

(Reciprocal Teaching) 

Srini M. Iskandar 

Abstract: This classroom action research was aimed at improving 

the teaching and learning of Basic Science. The students’ 

difficulties in understanding Basic Science are indicated by their 

inability to accurately answer questions using their own words. 

This problem was identified as due to the students’ low reading 

ability. To improve the students’ reading ability, Reciprocal 

Teaching Model was implemented. The findings show some 

increase in the students’ ability—from the mean score of 51.14 to 

74.93. In addition, 78.58% of the students passed the course. As 

such, it is concluded that Reciprocal Teaching Model can improve 

the teaching-learning quality of Basic Science. 

Key words: learning achievement, Basic Science, Reciprocal 

Teaching 

 Perkuliahan Dasar-dasar Sains (DDS) merupakan kuliah umum 

yang disajikan pada semester dua di semua jurusan di FMIPA Universitas 

Negeri Malang. Tujuan perkuliahan ini adalah setelah mahasiswa me- 

ngikuti perkuliahan ini mereka memahami hakekat matematika dan sains, 

keterkaitan  teknologi  dan  sains  dengan  masyarakat,  tujuan pendidikan 

sains di sekolah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan 

sains. 

Srini M. Iskandar adalah dosen Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri 

Malang Jalan Surabaya 6 Malang 



  

Materi  perkuliahan  DDS  tidak sukar, oleh  karena  itu  

diharapkan semua mahasiswa peserta DDS lulus semua, namun jumlah 

mahasiswa yang tidak lulus cukup signifikan (kurang lebih 23%). 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk memperbaiki hasil 

pembe-lajaran DDS. Oleh karena ditengarai kesulitan mahasiswa dalam 

mengikuti DDS adalah disebabkan pemahaman membaca (reading 

comprehension) yang kurang memadai, yang ditandai dari kurang 

mampunya mereka menjawab pertanyaan dan kurangnya kemampuan 

menggunakan kata-kata sendiri dalam menjawab pertanyaan, maka 

tindakan ditujukan kepada perbaikan masalah tersebut di atas. Ada dua 

siklus tindakan dalam PTK ini. Siklus I meliputi penguasaan membaca 

secara berkelompok dan mempresentasikan hasil bacaannya dalam 

bentuk seminar. Siklus II meliputi penugasan membaca secara berke-

lompok dengan strategi menurut reciprocal teaching dan mempresentasi-

kan hasil bacaannya dalam bentuk seminar.  

 Hasil PTK ini adalah peningkatan jumlah mahasiswa yang lulus 

dalam perkuliahan ini yaitu 78,58% dan kenaikan sekor rerata kelas dari 

51,14 menjadi 74,93, serta peningkatan keaktifan mahasiswa dalam 

proses pembelajaran.  

 Menurut Kurikulum dan Silabi Pendidikan Kimia, matakuliah 

Dasar-dasar Sains (DDS) disajikan pada semester 2 dengan beban 2 sks/2 

js (FMIPA, 2000). Adapun tujuan dari matakuliah ini adalah setelah 

mahasiswa mengikuti perkuliahan diharapkan mereka memahami hakikat 

matematika dan sains, keterkaitan teknologi dan sains dengan masya-

rakat, tujuan pendidikan sains di sekolah, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendidikan sains. Materi perkuliahan DDS tidak sukar 

oleh karena itu diharapkan semua mahasiswa peserta DDS lulus semua, 

namun dari sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 prosentase 

mahasiswa yang tidak lulus cukup signifikan yaitu sekitar 23%. 

 Berdasarkan pengamatan penulis sebagai pengampu matakuliah 

tersebut, kesulitan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ini terletak 

pada pemahaman membaca (reading comprehension) yang kurang 

memadai. Bertolak dari pengamatan tersebut penulis memandang perlu 

untuk merencanakan pemecahannya dengan melakukan penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang ditujukan kepada perbaikan pemahaman 

membaca mahasiswa. Pendekatan yang digunakan adalah Pembelajaran 



 

Berkelompok (Learning Together) dan Pengajaran Timbal Balik 

(Reciprocal Teaching). Menurut beberapa peneliti Pengajaran Timbal 

Balik (Reciprocal Teaching) bermanfaat untuk memperbaiki pemahaman 

membaca (Palincsar, 1986; Jones, 2001; Lysynchuk et al., 1990).  

 Adapun hipotesis yang diajukan untuk PTK ini adalah Pembe-

lajaran Berkelompok (Learning Together) dan Pengajaran Timbal Balik 

(Reciprocal Teaching) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran DDS. 

PTK ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa peserta DDS 

semester pendek tahun akademik 2002/2003, khususnya dalam hal pema-

haman membaca, utamanya dalam meningkatkan hasil belajar.  

 Rangkuman kajian teoretik yang berkaitan dengan masalah pening-

katan pemahaman membaca mencakup Pembelajaran Berkelompok 

(Learning Together) yang diulas oleh David Johnson dan Roger Johnson 

(1984) dalam Slavin (1995), dan Pengajaran Timbal Balik (Reciprocal 

Teaching) yang diuraikan Palincsar (1987), Jones (2001), dan Lysynchuk 

et al. (1990) masing-masing menyangkut definisi, tujuan, unsur-unsur 

penting, dan penelitian terkait, serta implementasinya.  

 Pembelajaran Berkelompok (Learning Together) dikembangkan 

oleh Johnson & Johnson (1984) dalam Slavin (1995). Tujuan dari model 

pembelajaran ini adalah agar para siswa dapat bekerja sama dalam 

kelompok meskipun terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka 

misalnya status sosial, ekonomi, ras, agama dan budaya. Dampak pen-

giring yang diharapkan timbul dari penerapan model pembelajaran ini 

adalah rasa setia kawan, gotong royong dan toleransi.  

 Model ini merupakan model yang paling banyak dipakai oleh para 

pengajar. Ada empat unsur yang ditekankan dalam model Pembelajaran 

Berkelompok (Learning Together) yang juga harus ada dalam Pembe-

lajaran Kooperatif pada umumnya, yaitu: (1) interaksi langsung antar 

siswa, para siswa bekerja dalam kelompok yang beranggotakan empat 

atau lima orang; (2) ketergantungan positif, para siswa bekerja sama dan 

saling membutuhkan untuk mencapai tujuan kelompok; (3) keterandalan 

individu, para siswa harus menunjukkan bahwa mereka masing-masing 

menguasai bahan kajian; dan (4) keterampilan antar personal dan ke-

lompok kecil, para siswa harus dapat bekerja sama dalam kelompok 

secara efektif untuk mencapai tujuan.  



  

 Yang menyebabkan keberhasilan model Pembelajaran Berkelom-

pok (Learning Together) adalah adanya tujuh peraturan yang harus ditaati 

oleh setiap anggota kelompok selama bekerja sama. Peraturan tersebut 

berbunyi sebagai berikut: (1) saya bersifat kritis terhadap pendapat bukan 

terhadap pribadi; (2) saya ingat bahwa kita bersama-sama melakukan 

tugas; (3) saya mendorong setiap anggota untuk berperan serta; (4) saya 

mendengarkan pendapat tiap anggota meskipun saya tidak menyetujui-

nya; (5) saya mengulangi pernyataan anggota yang kurang jelas bagi 

saya; (6) saya mencoba memahami isu-isu dari berbagai sudut pandang; 

dan (7) saya minta semua pendapat dikeluarkan kemudian disimpulkan 

bersama.  

 Pembelajaran Berkelompok (Learning Together) (Johnson & 

Johnson, 1984) mirip dengan model STAD. Perbedaannya terletak pada 

unsur pembentukan tim (team building) dan evaluasi diri kelompok 

(group self-assessment) yang tidak ditekankan pada STAD. Kagan (1992) 

dalam Slavin (1995) mengemukakan contoh kegiatan untuk kekompakan 

dalam rangka team building: menghafal nama anggota kelompok, 

mewawancara bersama anggota kelompok untuk mencari segi positif dari 

sesama anggota kelompok, memikirkan nama/logo/bendera kelompok. 

 Hasil-hasil penelitian penerapan model Pembelajaran Berkelompok 

(Learning Together) yang dikemukakan para pakarnya adalah: terjadinya 

peningkatan prestasi belajar siswa, adanya sikap positif dalam hubungan 

antar ras, serta sikap yang baik dalam menerima perbedaan kemampuan 

akademik pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok 

kontrol yang tidak memakai model ini. Di samping hasil-hasil positif di 

atas, model ini juga meningkatkan retensi informasi pada siswa, dan 

mendorong sikap menghargai orang lain, serta menerima perbedaan/tole-

ransi (Johnson & Johnson, 1984; Johnson, Holubec & Roy, 1984; 

Johnson, 1985 kesemuanya dalam Slavin, 1995).  

 Definisi Pengajaran Timbal Balik: pengajaran Timbal Balik adalah 

suatu kegiatan pengajaran yang berbentuk dialog antar pengajar/guru 

dengan pembelajar/siswa mengenai suatu bacaan. Pengajaran ini dapat 

dimodifikasi menjadi dialog antara siswa-siswa. Dialog terstruktur 

menurut 4 (empat) strategi yaitu memprediksi, mengklarifikasi, memben-

tuk pertanyaan, dan meringkas. Sebaiknya para siswa yang tergabung 



 

dalam satu kelompok mendapat giliran minimal satu kali untuk 

melakukan strategi tersebut, dan bergantian memimpin dialog.  

 Tujuan Pengajaran Timbal Balik: tujuan pengajaran ini adalah 

untuk memfasilitasi usaha kelompok antara siswa-siswa memaknai suatu 

wacana. Tahap-tahap dalam Pengajaran Timbal Balik: (a) memprediksi: 

kegiatan ini memprediksi apa yang dibahas dalam wacana dengan 

memperhatikan judul wacana; (b) mengklarifikasi: kegiatan ini mencari 

kata-kata sulit, konsep-konsep sulit yang membuat bacaan sulit difahami, 

dan mencari pemecahannya; (c) membentuk pertanyaan: proses ini mem-

bantu para siswa untuk terampil meringkas. Bila siswa membentuk 

pertanyaan, maka langkah pertama yang dilakukannya adalah mengiden-

tifikasi informasi yang penting lalu mengajukan informasi tersebut dalam 

bentuk kalimat tanya. Dalam membentuk pertanyaan yang bersangkutan 

harus pula berusaha mendapatkan jawabannya. Membentuk pertanyaan 

adalah suatu strategi yang luwes dalam arti siswa dari berbagai jenjang 

dapat dianjurkan atau diajari untuk mengajukan pertanyaan; dan (d) 

meringkas: strategi ini memberi kesempatan untuk mengidentifikasi dan 

mengintegrasi informasi yang paling penting dalam bacaan. Bacaan dapat 

diringkas dari kalimat demi kalimat, atau alinea demi alinea, dan bila 

siswa telah piawai dalam meringkas mungkin siswa dapat langsung 

meringkas langsung seluruh bacaan.  

 Penelitian Tentang Keefektifan Pengajaran Timbal Balik dilakukan 

oleh Palinscar dan Brown (1985), demikian pula Jones (2001). Penelitian 

dilakukan terhadap siswa SMP (Junior High) yang pemahaman 

membacanya rendah, yaitu 2 tahun di bawah ukuran standar pemahaman. 

Pengajaran ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut. Keefektifan di-

evaluasi dengan cara memberi siswa-siswa subyek penelitian suatu 

bacaan yang terdiri dari 450-500 kata, kemudian diberi 10 pertanyaan 

pemahaman dari ingatan. Ternyata setelah penerapan pengajaran Timbal 

Balik terjadi peningkatan pemahaman sebesar 70%, sedangkan pada 

kelompok kontrol hanya 19%. Lysynchuk, Pressley, Vye (1990) melaku-

kan penelitian tentang keefektifan pendekatan ini di sekolah dasar, 

sedangkan Hart dan Speece (1995) melakukan penelitiannya dengan 

mahasiswa tingkat pertama kesemuanya menunjukkan hasil yang signi-

fikan, sehingga pendekatan ini dapat dipertimbangkan untuk diimplemen-



  

tasikan bila dalam kelas didapatkan siswa yang mempunyai kesulitan 

dalam memahami bacaan.  

 Sebelum mengimplementasikan strategi pengajaran Timbal Balik 

(reciprocal teaching) sebaiknya guru telah membiasakan pembelajaran 

kooperatif, sehingga siswa telah biasa belajar dan bekerja dalam 

kelompok. Perlu penekanan mengenai aturan-aturan yang harus ditaati 

oleh setiap anggota kelompok, demikian pula mengenai hak dan 

kewajiban anggota kelompok perlu ditegaskan kembali oleh guru, sebab 

ke 7 (tujuh) aturan dan ke 4 (empat) unsur dalam pembelajaran berkelom-

pok juga berlaku dalam pengajaran Timbal Balik.  

 Pengajaran Timbal Balik adalah suatu pendekatan yang dapat 

digunakan oleh guru bila memfokuskan pada materi pelajaran yang 

memerlukan keempat kegiatan pemahaman: memprediksi, mengklarifika-

si, membentuk/menyusun per-tanyaan, dan meringkas. Bagaimana 

pengajaran Timbal Balik diimplementasikan? Ada 7 (tujuh) langkah yang 

dapat diambil dalam melaksanakan pendekatan tersebut.  

1. Pengajaran perlu membagi pembelajar dalam kelompok belajar, yang 

beranggotakan empat orang atau kelipatannya. Masing-masing 

pembelajar diberi tugas sesuai dengan ke empat langkah Pengajaran 

Timbal Balik dengan catatan setiap pembelajar harus mendapat 

giliran untuk melakukan ke empat tugas tersebut, yaitu memprediksi, 

mengklarifikasi, membentuk pertanyaan, dan meringkas.  

2. Pengajar membagikan bahan bacaan, menjelaskan tugas untuk tiap-

tiap pembelajar dan memberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal 

yang kurang jelas.  

3. Kelompok belajar bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pengajar berkeliling memonitor seluruh kegiatan, memberi bantuan 

kalau diperlukan.  

4. Pengajar perlu mengecek bagaimana para pembelajar menginter-

pretasikan informasi yang diberikan kepada mereka.  

5. Setelah setiap kelompok selesai mengerjakan tugas yang diberikan, 

masing-masing kelompok dipersilahkan mempresentasikan hasil 

diskusinya.  

6. Pengajar memberi kesempatan kepada kelompok yang lain untuk 

memberikan tanggapan atas presentasi kelompok rekannya.  

 



 

7. Pengajar bersama-sama dengan pembelajar menarik kesimpulan.  

(Ministry of Education, Wellington, 1998).  

Langkah-langkah di atas dapat dimodifikasi, misalnya tugas 

memprediksi jika dianggap terlalu mudah dapat dirangkap oleh satu 

pembelajar sehingga anggota kelompok belajar menjadi tiga orang atau 

kelipatannya. Langkah-langkah di atas juga dapat disederhanakan oleh 

pengajar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.  

METODE  

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

subyek penelitian mahasiswa peserta DDS (MKU 426) Jurusan 

Pendidikan Kimia pada semester pendek tahun akademik 2001/2002 

sebanyak 14 (empat belas) orang. Penelitian yang didanai oleh JICA ini 

bersiklus II (dua) dilaksanakan pada bulan Juni 2002 sampai dengan 

bulan Agustus 2002. Instrumen yang dipakai untuk menjaring data adalah 

soal-soal evaluasi hasil belajar, dan lembar observasi yang disiapkan 

untuk mengamati keaktifan mahasiswa selama pembelajaran berlangsung. 

Untuk menguji hipotesis PTK ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang ter-

cakup dalam Siklus I dan Siklus II.  

 Deskripsi kegiatan dalam Siklus I adalah sebagai berikut. Pada 

tahap Perencanaan pengajar sebagai peneliti merencanakan:  

a. Membagi dengan cara acak mahasiswa peserta dalam kelompok 

belajar yang terdiri minimal 4 (empat) orang. Menekankan empat 

unsur dan tujuh aturan dalam Pembelajaran Berkelompok (Learning 

Together).  

b. Mahasiswa  tersebut terbagi dalam tiga kelompok diberi tugas secara 

acak membaca materi pokok hakikat MIPA; nilai-nilai IPA dan 

hubungan matematika dengan IPA; sejarah perkembangan IPA, dan 

bekerjasama dalam kelompok.  

c. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mempresentasikan hasil 

bacaannya dalam bentuk seminar.  

d. Menyiapkan lembar observasi untuk melihat keaktifan mahasiswa 

selama pembelajaran berlangsung, juga untuk merekam pertanyaan-

pertanyaan, tanggapan, maupun saran yang diajukan.  



  

Pada tahap Pelaksanaan pengajar sebagai peneliti memfasilitasi:  

a. Mahasiswa yang bekerja dalam kelompok mempresentasikan hasil 

bacaannya dalam bentuk seminar.  

b. Kelompok mahasiswa yang tidak presentasi mengajukan pertanyaan 

atau tanggapan.  

c. Perekaman pertanyaan dan tanggapan terhadap materi seminar 

(lembar observasi).  

d. Tes hasil belajar hakikat MIPA; nilai-nilai IPA dan hubungan 

matematika dan IPA; sejarah perkembangan IPA; dan diseminarkan. 

 Deskripsi kegiatan Siklus II adalah sebagai berikut. Pada tahap 

perencanaan pengajar sebagai peneliti merencanakan:  

a. Pembelajaran menggunakan Pengajaran Timbal Balik (Reciprocal 

Teaching) karena hasil refleksi Siklus I belum memenuhi harapan.  

b. Kelompok yang sudah terbagi di Siklus I tidak diubah, hanya diberi 

tugas sesuai dengan langkah-langkah Pengajaran Timbal Balik 

(Reciprocal Teaching) yaitu predictor, clarifier, questioner, dan 

summariser untuk materi pokok: peranan IPA dalam teknologi dan 

masyarakat; metode pemecahan masalah dan keterampilan proses 

IPA; permasalahan-permasalahan dalam pendidikan IPA.  

c. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mempresentasikan hasil 

bacaannya dalam bentuk seminar.  

d. Menyiapkan lembar observasi untuk melihat keaktifan mahasiswa 

selama pembelajaran berlangsung dan untuk merekam pertanyaan-

pertanyaan, tanggapan maupun saran yang diajukan.  

Pada tahap Pelaksanaan pengajar sebagai peneliti memfasilitasi:  

a. Mahasiswa yang bekerja dalam kelompok mempresentasikan hasil 

bacaannya dalam bentuk seminar.  

b. Kelompok mahasiswa yang tidak presentasi mengajukan pertanyaan 

atau tanggapan.  

c. Perekaman pertanyaan dan tanggapan terhadap materi seminar 

(lembar observasi).  

d. Tes hasil belajar setelah materi pokok peranan IPA dalam teknologi 

dan masyarakat; metode pemecahan masalah dan keterampilan proses 

IPA; permasalahan-permasalahan dalam pendidikan IPA diseminar-

kan. 



 

HASIL 

 Tidak terjadi peningkatan yang mencolok dari Siklus I ke Siklus II 

dalam hal keaktifan mahasiswa ditinjau dari pertanyaan, tanggapan dan 

saran. Prosentase rerata penanya, penanggap, dan pemberi saran di Siklus 

I adalah 60%, dan di Siklus II adalah 65%.  

 Terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal skor kasar rerata 

kelas evaluasi hasil belajar dari Siklus I yang besarnya 51,14% menjadi 

74,94% di Siklus II. Kehadiran baik di Siklus I maupun di Siklus II tetap 

100% yang berarti mahasiswa tetap bersemangat dan mempunyai 

motivasi belajar tinggi sejak awal sampai akhir perkuliahan.  

BAHASAN  

 Pada awal penerapan Pembelajaran Berkelompok (Learning 

Together) di Siklus I para mahasiswa masih nampak canggung untuk 

bekerja sama karena keterampilan antar personal mereka belum terasah. 

Penanggulangan masalah ini dilakukan melalui penekanan team building 

dahulu dan penggunaan motto swim together sink together untuk 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan setia kawan. Sementara keterampil-

an antar personal dalam kelompok meningkat, ke empat unsur yang harus 

ada dalam pembelajaran kooperatif dan ke tujuh peraturan yang harus 

ditaati dalam Pembelajaran Berkelompok (Learning Together)  terus 

menerus dipantau selama proses pembelajaran berlangsung.  

 Dari segi keaktifan mahasiswa prosentase rerata penanya, 

penanggap, dan pemberi saran di Siklus I adalah 60%. Keaktifan maha-

siswa di Siklus II meningkat sebesar 5% menjadi 65%. Gejala ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: meskipun model pembelajaran bergeser dari 

Pembelajaran Berkelompok (Learning Together) menjadi Pengajaran 

Timbal Balik (Reciprocal Teaching) namun karena rasa setia kawan dan 

kebersamaan tim telah terbentuk, maka keaktifan meningkat untuk 

mencapai tujuan kelompok.  

 Prestasi belajar mahasiswa di Siklus I masih belum memenuhi 

harapan seperti nampak pada skor kasar rerata kelas masih di bawah nilai 

60 yaitu 51,14. Dengan menerapkan Pengajaran Timbal Balik 

(Reciprocal Teaching) di Siklus II ternyata dapat memperbaiki skor kasar 

rerata kelas menjadi 74,93.  



  

SIMPULAN DAN SARAN  

 Bila dikaitkan dengan tujuan penelitian, maka simpulan yang dapat 

dikemukakan dalam artikel ini adalah sebagai berikut. Tindakan yang 

berupa Pembelajaran Berkelompok (Learning Together) dan Pengajaran 

Timbal Balik (Reciprocal Teaching) dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran DDS.  

 Untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh dalam PTK ini 

berlaku juga untuk matakuliah yang lain maka disarankan kepada rekan 

sejawat pengajar matakuliah lain untuk melakukan penelitian sejenis.  
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Model Kausalitas Keterampilan Manajerial 

Kepala Sekolah dan Iklim Organisasi 

dengan Kinerja Guru Penjaskes 

Sulistyorini 

Abstract: This study aims to disclose the causal relationships of 

the managerial skill of school heads, the school organizational 

atmosphere, and the teaching performance of teachers of physical 

or sports education in primary schools around Malang 

Municipality and Regency. For the data collection, questionnaires 

were distributed to 303 respondents composed of school heads and 

teachers of physical or sports education. Structural Equation 

Modeling (SEM) was applied to see the causal relationships of the 

abovementioned parties (as variables). ANOVA was also 

employed to know the differences of the teachers’ performance. 

The findings demonstrate that the managerial skill of the school 

heads has a causal relationship with the school organizational 

atmosphere. Some differences of the teachers’ performance were 

also identified. 

Key words: managerial skills, organizational atmosphere, 

teacher’s performance 

Kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari 

sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Ada tiga 

implikasi dari definisi tersebut antara lain: (1) kepemimpinan menyang-

kut orang lain; (2) kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasa-

an yang tidak seimbang diantara para pemimpin dan anggota kelompok; 

dan (3) selain dapat memberikan pengarahan kepada bawahan atau 

pengikut, pemimpin dapat juga menggunakan pengaruh (Stoner, 1982). 

Sulistyorini, adalah dosen Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP Universitas Negeri Malang 
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Kepemimpinan juga merupakan bagian penting dari manajemen, 

tetapi tidak sama dengan manajemen. Kepemimpinan merupakan 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain 

untuk bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

Memimpin itu sendiri berarti membimbing, mengarahkan, menuntun dan 

merintiskan jalan. Dalam memimpin suatu kelompok, seorang pemimpin 

mempunyai tugas pokok adalah menolong kelompok itu dengan segala 

kemampuannya, untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. 

Dalam kepemimpinan di sekolah, kepala sekolah dianggap sebagai 

seorang pemimpin, sedangkan guru-guru dan karyawan berkedudukan 

sebagai bawahan. Semua jenis personel ini melibatkan diri dalam suatu 

ikatan organisasi sekolah untuk bekerja mancapai tujuan-tujuan sekolah 

mereka.  

Sehubungan dengan uraian diatas maka kepemimpinan dibidang 

pendidikan mempunyai pengertian bahwa pemimpin harus mempunyai 

keterampilan dalam proses mempengaruhi, mendorong, membimbing, 

mengarahkan dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya 

dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran 

maupun pelatihan, agar segenap kegiatan dapat berjalan secara efektif 

dan efisien, maka pada gilirannya akan tercapai tujuan pendidikan dan 

pengajaran yang telah ditetapkan.  

Dari uraian diatas dapat dijabarkan bahwa keterampilan konseptual 

menurut Katz (1984) sebagaimana yang dikutip oleh Stoner (1986) 

adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan 

semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Maka dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan konseptual merupakan keterampilan untuk menentu-

kan suatu strategi, merencanakan, dan membuat suatu kebijakan dalam 

memutuskan akan dibawa kemana organisasi yang dipimpinnya. 

Keterampilan hubungan manusia dalam arti sempit dapat dibahas 

bagaimana orang dalam pekerjaannya mampu menciptakan suasana yang 

menyenangkan. Adanya pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan 

tugas, keterbukaan dan keakraban, serta bagaimana perasaan harga meng-

hargai dapat dipupuk dan dibina dalam lingkungan kerja masing-masing. 

Dalam bidang pendidikan keterampilan hubungan manusiawi adalah 

kemampuan kepala sekolah untuk mendirikan sistem komunikasi dua 

arah yang terbuka dengan personil sekolah dan anggota masyarakat 



 

lainnya untuk menciptakan suasana yang kondusif di sekolah dan dalam 

rangka meningkatkan kinerja guru. 

Dalam hal keterampilan teknik sebagai seorang kepala sekolah 

maka berkewajiban membina dan membimbing para guru agar mampu 

melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Dalam kesempatan 

yang sama mereka juga berkewajiban mengontrol cara mengajar yang 

dilakukan oleh para guru . 

Didalam setiap organisasi pada umumnya terdapat tiga tingkatan 

dalam manajemen, yaitu manajemen tingkat atas (top manager), 

manajemen tingkat menengah (middle manager), dan manajemen tingkat 

bawah (low manager). Untuk manajer tingkat bawah dituntut adanya 

penguasaan keterampilan teknik yang lebih banyak pada tingkatan yang 

lebih tinggi. Semakin tinggi tingkatan seorang pimpinan makin banyak 

memerlukan keterampilan konseptualnya. Walaupun begitu seorang 

pimpinan harus mempunyai keterampilan dalam berhubungan dengan 

manusia lain yang disebut hubungan manusiawi (human skills). Untuk itu 

semakin tinggi tingkatannya semakin banyak dituntut keterampilan 

konseptualnya, sedangkan semakin rendah tingkatannya lebih banyak 

dituntut keterampilan tekniknya. 

Selain keterampilan manajerial kepala sekolah yang dapat 

mempengaruhi kinerja guru, Litwin dan Stringer yang dikutip oleh 

Sergiovanni dan Staart (1983) juga mengemukakan bahwa iklim sebagai 

pengaruh subyektif yang bisa dirasakan dari sistem formal, gaya informal 

para pimpinan, dan faktor-faktor lingkungan penting lainnya, yang 

menyangkut sikap keyakinan dan dapat motivasi orang-orang yang 

bekerja pada organisasi tersebut. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa iklim organisasi itu 

merupakan situasi khusus internal organisasi yang dapat membedakan 

antara keadaan organisasi suatu lembaga dengan keadaan organisasi 

lembaga-lembaga lainnya, dan juga dapat mempengaruhi perilaku anggo-

ta organisasi pada lembaga di mana anggota tersebut melaksanakan 

tugas-tugas organisasinya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa sekolah merupakan satu 

kesatuan dari pribadi-pribadi yang berinteraksi satu dengan lainnya. 

Interaksi antar individu atau pribadi ini di sekolah menimbulkan suatu 

hubungan organisasi yang dinamis yang akan mewarnai situasi organisasi 



  

sekolah. Hubungan yang dinamis antar pribadi tersebut akan saling 

berpengaruh terhadap munculnya tingkah laku pribadi-pribadi dalam 

organisasi tersebut. 

Iklim sekolah merupakan hubungan timbal balik antara faktor-

faktor pribadi, sosial dan budaya yang mempengaruhi sikap individu dan 

kelompok dalam lingkungan sekolah. Karena iklim organisasi tersebut 

dapat mempengaruhi (1) belajar mengajar; (2) sikap dan mora; (3) 

kesehatan mental; (4) produktivitas; (5) perasaan percaya dan pengertian; 

dan (6) perubahan dan pembaharuan (Halpin dan Croft, 1971). 

Dari hasil penelitian tersebut Halpin dan Croft membedakan faktor 

tersebut di atas, menjadi dua kelompok. Pertama, menggambarkan 

persepsi guru-guru terhadap perilaku guru-guru terhadap sejawatnya 

(faculty behavior) yang terdiri dari empat dimensi yaitu rintangan 

(hindrance), keterbebasan (disengangement), semangat (esprit), dan ke-

akraban (intimacy). Sedang kelompok yang kedua adalah menggambar-

kan persepsi guru terhadap perilaku kepala sekolah (principal behavior) 

yang terdiri dari empat dimensi yaitu tekanan pada hasil (production 

emphasis), kejauhan (aloofness), pertimbangan (consideration), dan 

dorongan (thrust). 

Pendapat Kast dan Rosenzweig (1979) juga didukung oleh 

pendapat Hoy dan Miskel (1978) menyatakan bahwa kinerja itu 

merupakan suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaaan 

yang sesuai dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta motivasi 

karyawan. Mereka juga menyebutkan beberapa karakteristik dari kinerja 

antara lain: (1) melaksanakan tugas sesuai dengan harapan organisasi; (2) 

menggunakan peralatan kantor yang tersedia; (3) mempunyai semangat 

tinggi;, (4) mempunyai hubungan kerja sama yang baik dengan atasan 

maupun dengan teman sejawat; dan (5) dapat mengatasi masalah-masalah 

yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin yang di laksanakan setiap hari. 

Kemampuan intelektual seseorang berbeda dengan yang lainnya. 

Oleh karena itu ukuran kinerja tidaklah sama pada setiap orang. Besar 

kecilnya ukuran kinerja tergantung dari kemampuan dan keterampilan 

intelektual yang di milikinya. Gagne (1977) juga berpendapat bahwa 

kinerja merupakan kapabilitas yang harus diamati. Sebagai hasil proses 

diperoleh tipe-tipe keluaran belajar yaitu bermacam-macam kapabilitas 

yang dipelajari. Kapabilitas inilah yang harus diamati sebagai kinerja 



 

manusia, kapabilitas tersebut antara lain: (1) intelectual skill, yaitu ke-

mampuan menggunakan simbul; (2) verbal information, yeitu kemam-

puan menjelaskan informasi; (3) cognitif strategy, yaitu keterampilan 

untuk mengetahui daya belajar, daya ingat dan daya pikir;, (4) motor 

skill, yaitu gerakan-gerakan yang merupakan sejumlah tindakan motorik 

yang terorganisir; dan (5) atitude mental yang merupakan pilihannya 

terhadap aksi atau tindakan personil. 

Secara umum syarat sebagai guru dan perananya telah disampaikan 

di atas, maka sebagai guru Penjaskes yang baik dapat dilihat melalui 

kemampuan yang dimilikinya antara lain: unjuk kerja, penguasaan materi 

pelajaran, penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan 

cara-cara menyesuaikan diri dan kepribadian untuk dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Seorang guru Penjaskes harus memiliki kualitas 

khusus sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan (Bucher, 1979). 

Selain hal tersebut diatas, menurut Bucher (1979) untuk dapatnya 

melaksana-kan tugasnya seorang guru Penjaskes harus memiliki 

kualifikasi khusus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan khususnya 

sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ada empat aspek karakteristik 

yang harus dimiliki oleh guru penjaskes yaitu kualifikasi fisik, kualifikasi 

sosial, kualifikasi emosional dan kualifikasi intelektual. Kualitas personal 

yang paling penting dan dibutuhkan oleh guru Penjaskes meliputi, berko-

munikasi dengan baik, disiplin, kemampuan memotivasi siswa, memiliki 

karakter moral yang esensial, simpatik dan kasih sayang terhadap siswa, 

dedikasi, berkepribadian dan berpenampilan menarik. 

METODE 

Penelitian ini bersifat deskritif, karena berusaha untuk 

mendapatkan informasi secara lengkap dan akurat tentang keterampilan 

manajerial kepala sekolah dan iklim organisasi sekolah yang berhubung-

an dengan kinerja guru Penjaskes se-Malang Raya. Pada penelitian ini 

peneliti tidak memanipulasi variabel yang ada. Peneliti hanya mengukur 

vartiabel yang ada, sesuai dengan masalah pokok penelitian ini. 

Rancangan penelitiannya tergolong penelitian kausalitas. Datanya 

adalah tentang keterampilan manajerial kepala sekolah, iklim organisasi 

sekolah dan kinerja guru Penjaskes se-Malang Raya. Kategori data 



  

penelitian yang dianalisis bersifat ex-post fakto, karena penelitian 

menganalisis data berdasarkan apa yang telah terjadi. 

Populasi penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru Penjaskes 

se-Malang Raya, juga mempunyai karakteristik berstatus pegawai negeri 

sipil pada Dinas Pendidikan se-Malang Raya. Jumlah Kepala sekolah dan 

guru penjaskes yang menjadi populasi adalah 1419 orang. Mereka 

tersebar di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Sampel 

diambil sejumlah 303 dari jumlah populasi. Mengingat jumlah populasi 

ini relatip cukup besar, maka jumlah sampel tersebut dianggap 

representatip. Karena menggunakan sampel dengan mangacu pada tabel 

Krejcie dan Morgan.  

Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik diskriptif dan 

analisis jalur/SEM. Guna melengkapi pembahasan hasil uji hipotesis, data 

dideskripsikan berdasarkan frekuensi, persentase jawaban responden. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur dan analisis varian. 

Untuk itu perlu diuji persyaratan analisis terhadap data yang terkumpul. 

Pengujian tersebut meliputi uji normalitas sebaran, uji homogenitas 

varian dan uji culinieritas . Analisis data untuk menguji hipotesis 

dilakukan dengan bantuan komputer program Lisrel 8.30 

SPSS/PC+12.00. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hubungan antara 

variabel prediktor. Untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan 

analisis jalur dan untuk mengetahui perbedaan variabel terikat mengguna-

kan analisis varian. 

HASIL 

 Berdasarkan model konseptual yang telah disajikan, kemudian 

dilakukan analisis jalur. Maka hasil analisis diperoleh matrik korelasi, 

koefisien beta, model analisis setelah direvisi, dan sumbangan masing-

masing variabel. 



 

Matrik Korelasi 

 Hasil analisis korelasi disajikan pada Tabel 1 dengan keterangan 

sebagai berikut. (1) kinerja; (2) keterampilan konseptual; (3) keterampil-

an hubungan manusia; (4) keterampilan tehnik; (5) perilaku kepala 

sekolah; dan (6) perilaku guru. 

Tabel 1 Matrik Korelasi Antar Variabel ( Uji Indepensi Tiap Variabel) 

Kinerja 
Kinerja Konsept Hubman Tramtek Peril KS Peril GR 

      

Konsep 

Sig 

.370 

.000 

     

Hubman 

Sig 

.241 

.000 

.722 

.000 

    

Tramtek 

Sig 

.314 

.000 

.615 

.000 

.698 

.000 

   

Peril KS 

Sig 

.373 

.000 

.402 

.000 

.242 

.000 

.113 

.049 

  

Peril GR 

Sig 

.310 

.000 

.441 

.000 

.394 

.000 

.151 

.008 

.717 

.000 

 

Hasil keseluruhan analisis jalur untuk menguji Indepensi Tiap 

Variabel dapat dilihat pada table 6. 

Koefisien Beta 

 Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh koefisien beta dan 

taraf signifikansi antara variabel bebas dan variabel tergantung. Skor 

yang diperoleh disajikan pada table 2.berikut. 

Tabel 2  Koefisien Beta dan Signifikansi antara Variable Bebas dan Variabel 

Tergantung 

Variabel Tergantung 
Standartized 

Coefisients Beta 
t Signifikansi T 

Keterampilan Konseptual .177 2.124 .034 



  

Tabel 2 (Lanjutan) 

Variabel Tergantung 
Standartized 

Coefisients Beta 
t Signifikansi T 

Ket. Hubungan Manusia -.171 -2.000 .046 

Keterampilan Teknik .277 3.571 .000 

Perilaku Kepala Sekolah .262 3.483 .001 

Perilaku Guru .069 .875 .382 

Berdasarkan hasil koefisien beta pada taraf signifikansi 0.05 atau 

taraf kepercayaan 95% terdapat jalur hubungan yang signifikan dan tidak 

signifikan. Hubungan yang signifikan antara variable bebas dan variable 

tergantung adalah variable Keterampilan Konseptual Coefisien Beta 

sebesar 0.177 t hitung 2.124 signifikansi T 0.034, variable Keterampilan 

Hubungan Manusia Coefisien Beta sebesar 0.171 t hitung 2.000 signi-

fikansi T 0.046, variable Keterampilan Tehnik Coefisien Beta sebesar 

0.277 t hitung 3.571 signifikansi T 0.000, variable Perilaku Kepala 

Sekolah Coefisien Beta sebesar 0.262 t hitung 3.483 signifikansi T 0.001, 

sehingga hubungan antara variable bebas dengan variable tergantung 

signifikan karena signifikan T < 0.05. Hanya variable Perilaku Guru yang 

tidak signifikan karena Coefisien Beta sebesar 0.069 t hitung 0.875 

signifikansi T 0.382 lebih besar dari 0.05 ( 0.382 > 0.05).  

Uji Perbedaan Antar Kategori 

 Dari hasil analisis uji beda antar kategori dapat dijabarkan 

sebagai berikut: Uji beda antara Kinerja Guru Lulusan SGO dengan 

Kinerja Guru Lulusan crash Program MD (Mean Difference) sebesar 

9.4442250 signifikansi 0.005<0.05 berarti ada perbedaan, Uji beda antara 

Kinerja Guru Lulusan SGO dengan Kinerja Guru Lulusan Bidang Studi 

Lain MD (Mean Difference) sebesar 15.431212 signifikansi 0.000<0.05 

berarti ada perbedaan, Uji beda antara Kinerja Guru Lulusan Crash 

Program dengan Kinerja Guru Lulusan Bidang Studi Lain MD (Mean 

Difference) sebesar 5.9869871 signifikansi 0.113>0.05 berarti tidak ada 

perbedaan. Namun secara keseluruhan Kinerja Guru Penjaskes ada 



 

perbedaan yang signifikan karena Fhitung=20.156>0.05 dengan 

signifikan 0.000<0.05.  

Uji Signifikansi t 

Sesuai dengan hasil analisis data dijabarkan sebagai berikut: 

1. Variabel Keterampilan Konseptual dengan Keterampilan Manajerial 

validitasnya sebesar 7.20 reliabilitasnya 17.34 lebih besar dari 2 dan 

Faktor Loding (F) sebesar 0.83>0.2 dikatakan signifikan; 

2. Variabel Keterampilan Hubungan Manusia dengan Keterampilan 

Manajerial validitasnya sebesar6.98 reliabilitasnya 17.50 lebih besar 

dari 2 dan Faktor Loding (F) sebesar 0.86>0.2 dikatakan signifikan; 

3. Variabel Keterampilan Tehnik dengan Keterampilan Manajerial 

validitasnya sebesar 9.55 reliabilitasnya 15.24 lebih besar dari 2 dan 

Faktor Loding (F) sebesar 0.78>0.2 dikatakan signifikan; 

4. Variabel Keterampilan Konseptual dengan Keterampilan Manajerial 

validitasnya sebesar 7.20 reliabilitasnya 17.34 lebih besar dari 2 dan 

Faktor Loding (F) sebesar 0.83>0.2 dikatakan signifikan; 

5. Variabel Perilaku Kepala Sekolah dengan Iklim Organisasi 

validitasnya sebesar 4.78 reliabilitasnya 13.66 lebih besar dari 2 dan 

Faktor Loding (F) sebesar 0.82>0.2 dikatakan signifikan; 

6. Variabel Perilaku Guru dengan Iklim Organisasi validitasnya sebesar 

3.32 reliabilitasnya 14.39 lebih besar dari 2 dan Faktor Loding (F) 

sebesar 0.83>0.2 dikatakan signifikan; 

7. Variabel Keterampilan Konseptual dengan Keterampilan Manajerial 

validitasnya sebesar 7.20 reliabilitasnya 17.34 lebih besar dari 2 dan 

Faktor Loding (F) sebesar 0.87>0.2 dikatakan signifikan; 

8. Variabel Keterampilan Manajerial dengan Kinerja Guru t hitung= 3.62 

> 2 signifikansi F = 0.24>0.2 sehingga signifikan; 

9. Variabel Iklim Organisasi dengan Kinerja Guru t hitung=4.32>2 

signifikansi F =0.29>0.2 sehingga signifikan; dan 

10. Variabel Keterampilan Manajerial dengan Iklim Organisasi t hitung 

=8.03>2 signifikansi F=0.45>0.2 sehingga signifikan. Lihat Diagram 

3 & 5. 



  

Model hubungan kausal tersebut kemudian direvisi berdasarkan uji 

signifikansi kemudian koefisien jalur dimasukkan di dalam model 

persamaan baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Model Analisis Jalur setelah Direvisi 

Adapun untuk mengetahui perbedaan kinerja guru Penjaskes, yaitu 

guru Penjaskes lulusan SGO dan guru Penjaskes lulusan Crash Program 

dan guru Penjaskes lulusan bidang studi lain menggunakan analisis 

Anova.  

Untuk mengetahui perbedaan kinerja guru Penjaskes, yaitu guru 

Penjaskes lulusan SGO dan guru Penjaskes lulusan Crash Program 

menggunakan analisis Anova. Hasil perhitungan diperoleh MD (Mean 

Difference) antara Kategori SGO dan Kategori Crash Program sebesar 

9.444, dengan signifikansi 5% sebesar 0.005 lebih kecil dari 0.05 (0.005 

<0.05), dengan demikian Ho ditolak. Jadi hipotesis yang menyatakan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara guru lulusan SGO dengan guru 

lulusan Crash Program diterima. Berarti kinerja guru Penjaskes lulusan 

SGO secara signifikansi berbeda dengan kinerja guru Penjaskes lulusan 

Crash Program.  

Untuk mengetahui perbedaan kinerja guru Penjaskes, yaitu guru 

Penjaskes lulusan SGO dan guru Penjaskes lulusan Bidang Studi dapat 



 

diketahui hasil perhitungan diperoleh MD (Mean Difference) antara 

Kategori SGO dan Kategori Bidang Studi Lain sebesar15.431, dengan 

signifikansi 5% sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 (0.000<0.05), dengan 

demikian Ho ditolak. Jadi hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan 

yang signifikan antara guru lulusan SGO dengan guru Bidang Studi Lain 

di terima. Berarti kinerja guru Penjaskes lulusan SGO secara signifikansi 

ada perbedaan dengan kinerja guru Penjaskes lulusan Bidang Studi lain.  

Begitu juga untuk mengetahui perbedaan kinerja guru Penjaskes, 

yaitu guru Penjaskes lulusan Crash Program dan guru Penjaskes lulusan 

Bidang Studi dapat diketahui Hasil perhitungan diperoleh MD (Mean 

Difference) antara Kategori Crash Program dan Kategori Bidang Studi 

Lain sebesar 5.986, dengan signifikansi 5% sebesar 0.113 lebih besar dari 

0.05 (0.113>0.05), dengan demikian Ho diterima. Jadi hipotesis yang 

menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara guru lulusan Crash 

Program dengan guru lulusan Bidang Studi lain ditolak. Berarti kinerja 

guru Penjaskes lulusan Crash Program secara signifikansi tidak ada 

berbedaan dengan kinerja guru Penjaskes lulusan Bidang Studi lain.  

BAHASAN  

Berkenaan dengan hasil temuan yang diperoleh dalam perhitungan 

hasil penelitian ditemukan bahwa, dalam pemilihan variabel prediktor 

yang mempunyai hubungan terhadap variabel kriterium ada sedikit 

perubahan. Hal tersebut dapat di buktikan dengan hasil revisi konsep 

yang yang telah dianalisis sesuai dengan hasil dilapangan. Didalam ilmu 

sosial sumbangan efektif sebesar 15 % saja sudah memadai, sedangkan 

dalam penelitian ini sumbangan efektifnya sebesar 95%. 

Sedangkan konstrak teori yang dipilih oleh peneliti sudah cukup 

tepat hanya dari hasil dilapangan perlu mengkaji ulang tentang teori yang 

sudah disampaikan, bisa dibuktikan dari uji signifikansi korelasi antara 

keterampilan konseptual dan keterampilan hubungan manusia, keteram-

pilan teknik dan Keterampilan Hubungan Manusia, Perilaku Kepala 

Sekolah dan Kinerja Guru, Perilaku Kepala Sekolah dan Keterampilan 

Hubungan Manusia, Perilaku Guru dan Kinerja Guru, juga Keterampilan 

Hubungan Manusia dan Perilaku Guru, Keterampilan Hubungan Manusia 



  

dan Kinerja Guru semua korelasi antara semua variabel mempunyai 

hubungan yang signifikan.  

Hasil penelitian yang digambarkan pada diagram yang telah 

direvisi menunjukkan bahwa Keterampilan Manajerial yang terdiri dari 

Keterampilan Konseptual, Keterampilan Hubungan Manusia dan 

Keterampilan Tehnik secara signifikan akan berhubungan dengan Kinerja 

Guru dan Iklim Organisasi Sekolah yang terdiri dari Perilaku Kepala 

Sekolah dan Perilaku Guru secara signifikan berhubungan dengan 

Kinerja Guru. Menunjukkan juga bahwa Keterampilan Konseptual 

melalui Perilaku Kepala Sekolah dengan Pendekatan Keterampilan 

Hubungan Manusia secara signifikan mempengaruhi Kinerja Guru. 

Begitu juga Keterampiulan Tehnik melalui Perilaku Guru dengan 

pendekatan Keterampilan Hubungan Manusia secara signifikan ada 

pengaruh pada Kinerja Guru. Keterampilan Konseptual dan Keterampilan 

Tehnik dengan pendekatan Keterampilan Hubungan Manusia secara 

signifikan juga mempengaruhi Kinrja Guru. 

Temuan ini juga membuktikan bahwa Keterampilan Hubungan 

Manusia Kepala Sekolah akan mempengaruhi Perilaku Kepala Sekolah 

dalam memimpin disekolahnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Siagian (1992), bahwa keberhasilan organisasi sesungguhnya merupakan 

gabungan antara kemahiran manajerial pimpinan dan keterampilan teknik 

para pelaksana kegiatan operasional. Pendapat tersebut di atas meng-

isyaratkan bahwa dalam bidang pendidikan dibutuhkan manajer yang 

mampu mengatasi masalah-masalah pendidikan, dengan kata lain 

diperlukan keterampilan-keterampilan seorang manajer guna mendukung 

tercapainya tujuan organisasi. Di sekolah tujuan akan tercapai apabila ada 

perpaduan antara keterampilan kepala sekolah dengan kinerja guru. 

Menurut Pidarta (1988) seorang kepala sekolah berkewajiban 

membina dan membimbing para guru agar mampu melaksanakan proses 

belajar mengajar dengan baik. Di lain kesempatan juga kepala sekolah 

juga berkewajiban mengontrol cara mengajar guru. Berkaitan dengan 

keterampilan hubungan manusia sesuai dengan pendapat Yulk (1989) 

bahwa profil perilaku kepemimpinan meliputi perhatian terhadap prestasi, 

tenggang rasa, inspirasi, penghargaan berupa pengakuan, merancang 

kemungkinan-kemungkinan penghargaan, partisipasi keputusan pelatih-

an, fasilitas kerja, fasilitas interaksi, dan pengelolaan konflik. 



 

Hasil penelitihan menunjukkan ada perbedaan yang signifikan 

antara sub variabel kinerja guru lulusan SGO dan sub variabel kinerja 

guru lulusan Crash Program. Namun kinerja factual yang dilihat dari 

rerata guru lulusan SGO lebih besar dari rerata guru lulusan Crash 

Program. Setelah dicermati dari analisis contant item (analisis diskriptif) 

diketemukan bahwa pada guru lulusan SGO mempunyai kelebihan pada 

skill motoriknya dibandingkan dengan skill motorik dari guru lulusan 

Crash Program. Menurut Bucher (1979) bahwa seorang guru Penjaskes 

harus memiliki empat kualifikasi yang salah satunya adalah kualifikasi 

fisik yang artinya guru Penjaskes harus memiliki keterampilan fisik yang 

baik guna menunjuang proses belajar mengajarnya. 

Hasil penelitihan menunjukkan ada perbedaan sangat signifikan 

antara sub variabel kinerja guru SGO dan sub variabel kinerja guru 

lulusan bidang studi lain . Ditinjau dari kinerja factual yang dilihat dari 

rerata guru lulusan SGO lebih besar dari mean guru lulusan bidang studi 

lain. Ditinjau dari analisis diskriptif diketemukan bahwa pada guru 

lulusan SGO mempunyai kelebihan pada skill motoriknya dibandingkan 

dengan skill motorik dari guru lulusan bidang studi lain. Menurut Bucher 

(1979) bahwa seorang guru Penjaskes harus memiliki empat kualifikasi 

yaitu antara lain kualifikasi fisik, kualifikasi emosional kualifikasi 

intelektual dan kualifikasi fisik yang artinya guru Penjaskes harus 

memiliki keempat kualifikasi tersebut yang baik guna menunjang proses 

belajar mengajarnya. 

Sebagai guru penjaskes yang sudah dididik sebagai guru yang 

mengajar Pendidikan Olaharaga dan Kesehatan maka pada saat mengajar 

ilmu yang telah diperolehnya dibangku sekolah secara sadar akan 

diterapkan pada saat mengajar siswa-siswanya. Sedangkan guru Penjas-

kes pada sekolah-sekolah yang tidak mempunyai secara khusus guru 

Penjaskes maka tugas mengajar mata pelajaran olahraga dan kesehatan 

dirangkap oleh guru kelas atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah 

untuk mengajar olahraga dan kesehatan. Dengan demikian pengetahuan 

dibidang olaharaga dan kesehatan sangat minim sekali, lebih-lebih bila 

dibandingkan dengan guru Penjaskes yang lulusan SGO dimana mereka 

tersebut menempuh pendidikan dibidang olah raga dan kesehatan selama 

3 tahun.  



  

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara sub variabel kinerja guru lulusan Crash Program dengan sub 

variabel kinerja guru lulusan bidang studi lainnya. Namun kinerja guru 

lulusan Crash Program secara faktual ditinjau dari rerata lebih besar dari 

rerata kinerja guru lulusan bidang studi lain. Setelah dicermati dari 

analisis contant item (analisis diskriptif) diketemukan bahwa pada guru 

Penjaskes lulusan Crash Program mempunyai kelebihan motor skill 

walaupun hanya sedikit dan minat untuk menjadi guru Penjaskes. 

Kemungkinan hal ini disebabkan guru lulusan Crash Program 

mengikuti kursus 6 bulan tentang pengajaran Penjaskes, juga ditunjang 

oleh minat mereka untuk menjadi guru Penjaskes. Dibandingkan dengan 

guru Penjaskes lulusan bidang studi lain yang mengajar Penjaskes tanpa 

mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana Penjaskes. Yang pada 

prakteknya guru tersebut hanya mengawasi saja siswa-siswanya melaku-

kan kegiatan berolahraga tanpa memberikan bimbingan bagaimana 

melaksanakan kegiatan mata pelajaran Penjaskes tersebut. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Kepala Sekolah yang mempunyai keterampilan hubungan manusia 

yang baik akan mempengaruhi kinerja guru Penjaskes. Temuan ini dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam memprediksi tinggi rendahnya kinerja 

guru Penjaskes. Dari temuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk 

meningkatkan kinerja guru Penjaskes sekolah dasar seyogyanya 

memperhatikan kemampuan hubungan manusia kepala sekolahnya. 

Secara umum kemampuan manajerial berpengaruh terhadap kinerja guru 

Penjaskes. Keterampilan Manajerial terdiri dari unsur keterampilan 

konseptual, keterampilan tehnik dapat mempengaruhi kinerja guru 

penjaskes dengan pendekatan keterampilan hubungan manusia.  

Secara umum, faktor iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

guru Penjaskes. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku kepala 

sekolah mempunyai hubungan dengan kinerja guru Penjaskes. Dengan 

kata lain semakin baik dan kondusif perilaku kepala sekolah akan diikuti 

semakin baik pula kinerja guru Penjaskes. Artinya perilaku kepala 

sekolah mempunyai kontribusi terhadap kinerja guru Penjaskes sekolah 



 

dasar. Disimpulkan juga bahwa semakin baik dan kundusif perilaku guru 

disekolah tersebut akan diikuti semakin tinggi dan baik kinerja guru 

Penjaskes. Artinya perilaku guru mempunyai kontribusi terhadap kinerja 

guru Penjaskes sekolah dasar. 

Dari hasil uji beda, secara umum hipotesis alternatif (Ha) yang 

berbunyi ―terdapat perbedaan positif yang signifikan antara kinerja guru 

pendidikan jasmani dan kesehatan sekolah dasar lulusan SGO, lulusan 

Crash Program dan lulusan Bidang Studi lain‖ diterima, sehingga 

hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi ― tidak terdapat perbedaan positif yang 

signifikan antara kinerja guru pendidikan jasmani dan kesehatan sekolah 

dasar lulusan SGO, lulusan Crash Program, dan lulusan bidang studi 

lain‖ ditolak. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan kinerja guru pendidikan jasmani dan kesehatan sekolah dasar 

dilihat dari latar belakang pendidikan.  

Dari hasil uji beda, secara terpisah dapat dikatakan bahwa kinerja 

guru pendidikan jasmani dan kesehatan sekolah dasar lulusan SGO ada 

perbedaan dengan lulusan Crash Program, ada perbedaan kinerja guru 

pendidikan jasmani dan kesehatan sekolah dasar antara lulusan SGO 

dengan lulusan Bidang Studi lain, dan tidak ada perbedaan kinerja guru 

pendidikan jasmani dan kesehatan sekolah dasar antara lulusan bidang 

studi lain dengan lulusan Crash Program.  

Saran 

Dari kesimpulan diatas dapat disarankan kepada kepala sekolah 

perlu senantiasa meningkatkan keterampilan manajerialnya yang meliputi 

keterampilan konseptual, keterampilan hubungan manusia, dan 

keterampilan teknik. Terutama keterampilan hubungan manusia kepala 

sekolah, sebab hasil studi pada penelitian ini mengatakan bahwa 

kenterampilan hubungan manusia memberikan kontribusi yang tinggi 

terhadap kinerja guru Penjaskes. Selain hal tersebut di atas kepala sekolah 

juga harus dapat menciptakan iklim organisasi sekolahnya melalui 

perilaku kepala sekolah dan perilaku guru agar dengan iklim organisasi 

yang kundusif maka kinerja guru-guru Penjaskes akan semakin baik. 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut perihal faktor-faktor yang mem 

pengaruhi kinerja guru pendidikan jasmani dan kesehatan sekolah dasar. 



  

Penelitian bisa dilaksanakan dengan pendekatan yang berbeda (grounded 

research) mengingat dalam penelitian ini keterampilan manajerial hanya 

mengungkap sebagian faktor kinerja guru. Dapat juga penelitian dengan 

variabel-variabel lain. 

Pemerintah terutama institusi yang bertugas mencetak guru-guru 

terutama guru sekolah dasar, bahwa masih banyak sekolah dasar yang 

tidak mempunyai guru pendidikan jasmani dan kesehatan. Walaupun 

sudah banyak lulusan PGSD yang diangkat untuk menjadi guru di 

sekolah dasar namun mereka bukan khusus guru yang mengajar 

pendidikan jasmani dan kesehatan. Mengingat hasil penelitian ini 

menemukan bahwa kinerja guru pendidikan jasmani dan kesehatan dari 

bidang studi lain kinerjanya rendah dibandingkan dengan kinerja guru 

lulusan SGO (Sekolah Guru Olahraga), maka pemerintah perlu mencetak 

lagi guru-guru lulusan PGSD Olahraga dan Kesehatan.  

Sebagai guru pendidikan jasmani dan kesehatan sekolah dasar, 

perlu senantiasa meningkatkan kemampuan membelajarkan pendidikan 

jasmani dan kesehatan, terutama untuk guru-guru bidang studi lain yang 

mendapat tugas mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan. Sebab 

secara umum hasil analisis menunjukkan ada perbedaan antara guru 

lulusan SGO, lulusan Crash Program dan lulusan Bidang Studi lain, 

namun secara terpisah kinerja guru pendidikan jasmani dan kesehatan 

lulusan SGO dan lulusan Crash Program tidak mempunyai perbedaan, 

begitu pula antara lulusan Crash Program dengan lulusan bidang studi 

lain. Dengan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disarankan untuk 

menjadi guru Penjaskes diperlukan minat terlebih dahulu sebelum 

menempuh pendidikan sebagai calon guru Penjaskes.  
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Studi Pelaksanaan Kerja Ilmiah dalam 

 Pembelajaran Sains SD Kelas IV 

di Kota Blitar 

Lilik Bintartik 

Wasih 

Rochani 

Abstract: This study explores and describes the extent to which 

science teachers at the fourth grade of Elementary Schools in 3 

sub-districts of Blitar Municipality implement scientific inquiries. 

Questionnaires distributed to students and teachers were used to 

collect the data. Observation sheets were also devised to analyze 

the course outlines. In general, it can be said that the 

implementation, quantity, and quality of scientific inquiries are 

adequate; some characteristics of scientific inquiries were met. It 

can also be concluded that the teachers have not secured adequate 

intrinsic drives to put scientific inquiries into action. In addition, 

school heads, superintendents, and other stakeholders (e.g., student 

guardians) have not thus far urged the teachers to implement the 

approach. 

Key words: scientific inquiries, science teaching-learning 

Diterapkannya kurikulum 2004 di SD yang berupa kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) adalah salah satu perkembangan yang harus 

segera ditanggapi dengan seksama oleh semua pihak yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pendidikan di SD, utamanya guru. Karena guru 

merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan. 

Lilik Bintartik, Wasih, dan Rochani adalah dosen Program PGSD UPP III FIP 

Universitas Negeri Malang Jalan Surabaya 6 Malang 



 

Guru merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses 

belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan 

kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar 

kelas (Idris, 2000:546). 

Kurikulum 2004 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 

sebelumnya. Hal yang menonjol dalam kurikulum 2004 adalah diguna-

kannya pandangan konstruktivisme dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas. Artinya, aktivitas siswa dan guru pada pembelajaran semua bidang 

studi, khususnya Sains ada dalam kerangka pandangan kontruktivisme. 

Dengan kalimat yang sederhana pandangan konstruktivisme mengatakan 

bahwa pengetahuan itu dibangun dalam pikiran anak (Dahar, 1989:159). 

Agar terjadi proses membangun pengetahuan, siswa harus berinteraksi 

dengan lingkungan belajarnya melalui tangan pertama (pengalaman lang-

sung), sehingga anak memiliki pengalaman yang akan dikonstruksi dalam 

pikirannya dan menjadi pengetahuan miliknya. Dengan kata lain dalam 

belajar, anak hanya melakukan aktivitas hand on dan minds on. 

Pada tahun 2005/2006 ini di kelas IV merupakan tahun ke 2 

menggunakan kurikulum 2004. Karena sudah memasuki tahun ke 2 maka 

diharapkan sudah terjadi perubahan skenario pembelajaran. Dan 

pembelajaran yang dilatari teori belajar behavioristik pada kurikulum 

sebelumnya menjadi pembelajaran yang dilatari leon belajar konstruk-

tivistik pada kurikulum 2004. Hal ini berlaku bagi semua bidang studi, 

khususnya bidang studi Sains. 

Dalam kurikulum 2004 pengertian Sains ditulis sebagai berikut. 

Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga Sains bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupa-

kan suatu proses penemuan (Depdiknas, 2003:1). Dan pengertian tersebut 

tampak bahwa siswa dituntut untuk mengembangkan kerja ilmiah/proses 

Sains dalam rangka membangun/memperoleh/menemukan pengetahuan. 

Artinya guru tidak boleh memberitahukan secara langsung konsep-

konsep yang sedang dipelajari siswa. Berdasarkan pengertian tersebut 

maka ruang lingkup mata pelajaran’Sains di SD meliputi aspek kerja 

ilmiah dan pemahaman konsep. Pada rambu-rambu pembelajaran Sains 

secara eksplisit ditulis bahwa aspek kerja ilmiah bukanlah bahan ajar, 

melainkan cara untuk menyampaikan bahan pembelajaran. Oleh karena 



  

itu aspek kerja ilmiah terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran 

(Depdiknas, 2003: 6). 

 Dalam kurikulum 2004 juga ditulis bahwa pendidikan Sains 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembang-

kan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara ilmiah. Pendidikan Sains diarahkan untuk ―mencari tahu‖ 

dan ―berbuat‖ sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pema-

haman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Terkait dengan pen-

tingnya pengembangan pengalaman langsung dalam pembelajaran Sains 

SD, maka wahana yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut adalah 

dikembangkannya kerja ilmiah dalam pembelajaran Sains SD. Empat 

komponen utama yang tercakup dalam kerja ilmiah adalah (1) penye-

lidikan ilmiah, (2) berkomunikasi ilmiah, (3) pengembangan kreativitas 

dalam pemecahan masalah, dan (4) pengembangan sikap dan nilai ilmiah. 

 Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran Sains berorientasi 

pada siswa. Peran guru bergeser dan menentukan ―apa yang akan 

dipelajari‖ ke ―bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman 

belajar siswa‖. Pengalaman belajar diperoleh melalui serangkaian 

kegiatan untuk mengeksplorasi lingkungan melalui interaksi aktif dengan 

teman, lingkungan, dan nara sumber lain. Ada 6 pertimbangan yang perlu 

diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran Sains, yaitu: Empat pilar 

pendidikan, rnkuiri Sains, konstruktivisme, Sains, lingkungan, teknologi 

dan masyarakat, pemecahan masalah, dan pembelajaran Sains yang 

bermuatan nilai. Di samping itu kegiatan pembelajaran Sains dapat 

dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pengamatan, pengujian/ 

penelitian, diskusi, penggalian informasi mandiri melalui tugas baca, 

wawancara, simulasilbermain peran, nyanyian, demonstrasi peragaan 

model. Kegiatan pembelajaran lebih diarahkan pada pengalaman belajar 

langsung daripada pengajaran (mengajar). Guru berperan sebagai 

fasilitator sehingga siswa lebih aktif berperan dalam proses belajar. Guru 

terbiasa memberikan peluang seluas-luasnya agar siswa dapat belajar 

lebih bermakna dengan memberi respon yang mengaktifkan semua siswa 

secara positif dan edukatif (Depdiknas,2004:6). 

 Kerja ilmiah yang tersurat dalam kurikulum 2004 merupakan salah 

satu dan dua komponen standart kompetensi bahan kajian sains. Standar 

kompetensi mata pelajaran Sains dalam Kurikulum SD/MI 2004 



 

menjelaskan keempat aspek yang tercakup dalam kerja ilmiah tersebut 

adalah sebagai berikut. (1) Penyelidikan penelitian adalah kemampuan 

siswa menggali pengetahuan yang berkaitan dengan alam dan produk 

teknologi melalui refleksi dan analisis untuk merencanakan, 

mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan data, membuat kesimpulan, 

serta menilai rencana prosedur dan hasilnya. Aspek ini menurut Hendro 

dan Jenny (1991/1992:64) merupakan keterampilan proses merencanakan 

dan melaksanakan penelitian eksperimen. Di samping itu di dalamnya 

juga terdapat keterampilan proses mengamati, mengklasifikasi, dan 

menginterpretasi data. (2) Berkomunikasi ilmiah adalah kemampuan 

siswa mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah hasil temuan dan kajian-

nya kepada berbagai kelompok sasaran untuk berbagai tujuan. Ber-

komunikasi dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. 

Keterampilan berkomunikasi memang perlu dikembangkan karena meru-

pakan keterampilan yang sangat penting untuk memupuk kemampuan 

siswa demi hari depannya (Hendro & Jenny, 1991/1992:69). (3) Pengem-

bangan kretivitas dalam pemecahan masalah adalah kemam-puan siswa 

berkreatifitas dalam memecahkan masalah dalam membuat keputusan 

dengan menggunakan metode ilmiah. (4) Sikap dan nilai ilmiah ialah 

kemampuan siswa mengembangkan sikap ingin tahu, tidak percaya 

tahayul, jujur dalam menyajikan data faktual, terbuka pada pikiran dan 

gagasan baru, kreatif dalam menghasilkan karya ilmiah, peduli terhadap 

makhluk hidup dan lingkungan, serta tekun dan teliti (Depdiknas, 

2004:5). 

METODE 

 Penelitian ini dilakukan dengan rancangan deskriptif. Dipilih 

penelitian deskriptif karena penelitian yang dilakukan menjelaskan/ 

menggambarkan variabel masa sekarang (sedang terjadi), yaitu variabel 

pelaksanaan kerja ilmiah dalam pembelajaran Sains SD kelas IV tahun 

pelajaran 2005/2006. Populasinya semua SD yang ada di Kota Blitar 

dengan jumlah 65 SD dan tersebar di tiga kecamatan. Sampel ditentukan 

secara purposif sampel sebanyak 6 SD di 3 kecamatan. Instrumen yang 

digunakan berupa lembar observasi dan angket. Lembar observasi 

digunakan untuk mengamati dokumen berupa rencana pembelajaran (RP) 



  

yang dibuat guru. Informasi yang digali antara lain tentang jenis dan 

frekuensi kerja ilmiah yang direncanakan oleh guru. Angket digunakan 

untuk menggali informasi dari guru dan siswa. Angket untuk siswa 

digunakan untuk menjaring informasi tentang jenis-jenis kerja ilmiah dan 

frekuensi pelaksanaan masing-masing jenis kerja ilmiah. hambatan yang 

dialami guru dalam melaksanakan kerja ilmiah dalam pembelajaran 

Sains. Angket untuk guru digunakan untuk cross cek data pelaksanaan 

kerja ilmiah dalam pembelajaran Sains yang berasal dari siswa Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan angket. 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati dokumen berupa rencana 

pembelajaran (RP) yang dibuat guru. Informasi yang digali antara lain 

tentang jenis dan frekuensi kerja ilmiah yang direncanakan oleh guru. 

Angket digunakan untuk menggali informasi dari guru dan siswa. Angket 

untuk siswa digunakan untuk menjaring informasi tentang jenis-jenis 

kerja ilmiah dan frekuensi pelaksanaan masing-masing jenis kerja ilmiah. 

Angket untuk guru digunakan untuk cross cek data pelaksanaan kerja 

ilmiah dalam pembelajaran Sains yang berasal dari siswa, dan hambatan 

yang dialami guru dalam melaksanakan kerja ilmiah dalam pembelajaran 

Sains. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif, 

berupa persentase. Teknik persentase digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh kerja ilmiah sudah dilaksanakan dalam pembelajaran Sains 

di SD Kota Blitar. Persentase dan frekuensi pelaksanaan kerja ilmiah 

tersebut dikategorisasikan sebagai berikut. Jika mencapai lebih dari 75% 

tergolong baik, jika mencapai antara 55%-74% tergolong cukup, dan jika 

mencapai kurang dari 55% tergolong jelek atau kurang.  

HASIL 

Kemampuan Penyelidikan 

 Untuk pelaksanaan kemampuan penyelidikan, 69% responden 

menjawab melakukan pengamatan dan mencatat hasil pengamatan untuk 

mengumpulkan data, 48% responden mengajukan pertanyaan berkaitan 

dengan hal-hal yang akan dan sedang diamati. Sementara itu indikator 

menyusun rencana percobaan atau pengamatan dan mengolah data tidak 

tampak sama sekali. Jadi pada sub variabel penyelidikan yang terdiri dari 

empat indikator hanya muncul dua indikator. 



 

Kemampuan Berkomunikasi Ilmiah 

Untuk pelaksanaan berkomunikasi ilmiah, 68% responden 

mengatakan membuat laporan hasil percobaan atau pengamatan dan 

kemudian melaporkannya. Namun demikian siswa tidak pernah diminta 

menyajikan data dalam bentuk lain, misalnya gambar dan aneka grafik. 

Jadi pada sub variabel berkomunikasi ilmiah yang terdiri dari dua 

indikator hanya muncul satu indikator. 

Upaya Pengembangan Kreativitas dalam Pemecahan Masalah 

Untuk pelaksanaan upaya pengembangan kreativitas dan 

pemecahan masalah, yang terdiri dari dua indikator, yaitu menemukan 

masalah dan mengajukan alternatif pemecahan masalah, 100% respon-

den mengatakan tidak pernah diajak maupun dilibatkan. Artinya dua 

indikator tersebut tidak muncul sama sekali. 

Pengembangan Sikap dan Nilai Ilmiah 

Untuk pelaksanaan upaya pengembangan sikap dan nilai ilmiah, 

56% responden mengatakan berkembang rasa ingin tahunya, kemampuan 

kerja sama dan rasa tanggung jawabnya. Tetapi mereka tidak berkomen-

tar tentang kerja keras dan sikap peduli terhadap lingkungan. Jadi pada 

sub variabel pengembangan sikap dan nilai ilmiah yang terdiri dari lima 

indikator hanya muncul tiga indikator. Dua indikator yaitu kerja keras 

dan peduli terhadap lingkungan tidak tampak. 

Hambatan yang Dialami Guru 

 Sementara itu beberapa hambatan yang dialami guru dalam 

pelaksanaan kerja ilmiah pada pembelajaran Sains SD kelas IV terdapat 

gradasi sebagai berikut. Pembelajaran Sains menjadi (1) menggunakan 

banyak alat, (2) memerlukan banyak biaya, (3) memerlukan banyak 

waktu, (4) memerlukan ketlatenan dan kesabaran ekstra, (5) banyak aspek 

yang dinilai, di samping itu juga (6) peralatan belum memadai atau 



  

kurang lengkapnya alat bantu belajar serta (7) kurangnya dukungan dari 

wali murid.  

BAHASAN 

Pelaksanaan Kerja Ilmiah  

Empat sub variabel kerja ilmiah yang muncul tiga sub variabel. 

Empat sub variabel tersebut di atas terdiri dari 13 indikator. Pada 

penelitian ini muncul 6 indikator, dengan rata-rata frekuensi 59%. Indi-

kator yang muncul ialah (1) melakukan pengamatan dan mencatat hasil 

pengamatan untuk mengumpulkan data 69%; (2) membuat laporan hasil 

percobaan atau pengamatan dan kemudian melaporkannya 68%; (3) 

berkembang rasa ingin tahunya; (4) kemampuan kerja sama; (5) rasa 

tanggung jawabnya, masing-masing 59%; dan (6) mengajukan pertanya-

an berkaitan dengan hal-hal yang akan dan sedang diamati, 48%. Jadi 

rata-rata frekuensinya 59%. Dengan demikian pelaksanaan kerja ilmiah 

pada Pembelajaran Sains SD kelas IV di Kota Blitar pada Tahun 

Pelajaran 2005/2006 dapat dikatagorikan cukup. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemauan guru untuk melaksanakan pembelajaran Sains dalam 

dimensi proses sudah ada, namun masih memerlukan bimbingan dan 

contoh nyata untuk mewujudkan pembelajaran Sains dalam dimensi 

proses. Dimensi proses ini justru sangat penting dalam menunjang proses 

perkembangan anak didik secara utuh karena dapat melibatkan segenap 

aspek psikologis anak yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotoris. 

Melalui dimensi proses ini anak didik tidak hanya memperoleh 

pengetahuan tetapi juga memperoleh kemampuan untuk menggali sendiri 

pengetahuan itu dari alam bebas (Soendjojo dan Kaligis, 1991/1992: 4). 

Di samping itu dalam dimensi proses dapat dikembangkan ―sikap 

ilmiah‖.  

 Bimbingan dan contoh nyata yang diperlukan meliputi (1) 

bagaimana melibatkan siswa untuk menyusun rencana percobaan atau 

pengamatan; (2) mengolah data; (3) menyajikan data dalam berbagai 

bentuk; (4) bagaimana membimbing siswa menemukan masalah; (5) 

bagaimana membimbing siswa untuk mengajukan alternatif pemecahan 

masalah; (6) bagaimana memotivasi siswa untuk bekerja keras; dan (7) 

bagaimana memupuk kepedulian siswa terhadap lingkungan. Menemukan 



 

masalah dan mengajukan alternatif pemecahan masalah adalah indikator 

dari pengembangan kreatifitas siswa dalam memecahkan masalah 

(Kurikulum 2004:31), namun tidak muncul dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Sementara itu kreatifitas merupakan modal penting bagi 

seseorang untuk dapat beradaptasi terhadap tantangan jaman (Johni, 

2003). Demikian pula dengan sikap peduli terhadap lingkungan 

merupakan faktor penting untuk pelestarian alam dan kehidupan.  

Ditinjau dari perspektif konstruktivisme yang dikemukakan Tobin 

& Timons (1994) bahwa pembelajaran mengandung empat kegiatan inti, 

yaitu: (1) berkaitan dengan prior knowledge siswa; (2) mengandung 

kegiatan pengalaman nyata (experiences); (3) terjadi interaksi sosial 

(social interaction); dan (4) terbentuknya kepekaan terhadap lingkungan 

(sense making), maka pembelajaran Sains yang terjadi di SD Kota Blitar 

masih memunculkan dua kegiatan. Dua kegiatan yang muncul tersebut 

adalah pengalaman nyata melalui pengamatan dan interaksi sosial melalui 

kerja kelompok. Sementara itu pengetahuan awal siswa dan kepekaan 

terhadap lingkungan belum mendapat perhatian dari guru. Pengetahuan 

awal siswa berkaitan erat dengan prinsip belajar berkesinambungan, yaitu 

proses belajar yang selalu dimulai dari apa-apa yang telah dimiliki oleh 

siswa (Soendjojo dan Kaligis, 1991/1992:12). 

Frekuensi Pelaksanaan Masing-masing Kerja Ilmiah 

 Kerja ilmiah pada pembelajaran Sains SD kelas IV yang 

dianjurkan oleh kurikulum (2004:31) meliputi (1) penyelidikan; (2) ber-

komunikasi ilmiah; (3) pengembangan kreatifitas dan pemecahan masa-

lah; serta (4) pengembangan sikap dan nilai ilmiah. Empat macam kerja 

ilmiah tersebut terdiri dari 13 indikator. Pada tahun pelajaran 2005/2006 

di SD Kota Blitar pelaksanaan kerja ilmiah meliputi (1) penyelidikan; (2) 

berkomunikasi ilmiah; dan (3) pengembangan sikap dan nilai ilmiah. Dari 

13 indikator yang muncul 6 indikator dengan frekuensi rata-rata 59%. 

 Bila diurutkan maka dominasi indikator yang muncul ialah (1) 

melakukan pengamatan dan mencatat hasil pengamatan untuk 

mengumpulkan data 69%; (2) membuat laporan hasil percobaan atau 

pengamatan dan kemudian melaporkannya 68%; (3) berkembang rasa 

ingin tahunya; (4) kemampuan kerja sama; (5) rasa tanggung jawabnya, 



  

masing-masing 59%; dan (6) mengajukan pertanyaan berkaitan dengan 

hal-hal yang akan dan sedang diamati, 48%.  

Melakukan pengamatan, mencatat hasil pengamatan untuk 

mengumpulkan data (69%) dan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan 

hal-hal yang akan dan sedang diamati (48%) adalah indikator dari kerja 

ilmiah melakukan penyelidikan. Indikator yang muncul rata-rata 

frekuensinya 59%. Sementara itu dua indikator yang lain yaitu menyusun 

rencana percobaan atau pengamatan dan mengolah data tidak tampak. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa kegiatan penyelidikan yang paling 

sering dilakukan oleh siswa dalam belajar Sains adalah melakukan 

pengamatan, mencatat hasil pengamatan dan megajukan pertanyaan 

dengan frekuensi pelaksanaan sekitar 59%. Namun tidak semua sekolah 

melaksanakannya, karena hanya 59% responden yang menyatakan mela-

kukan. Di samping itu fenomena ini juga menunjukkan bahwa apa yang 

akan diamati oleh siswa sudah ditentukan oleh guru, karena siswa tidak 

dilibatkan dalam merencanakan percobaan maupun pengamatan. Hal ini 

terjadi kemungkinan disebabkan oleh anggapan guru bahwa siswa SD 

kelas IV masih terlalu kecil untuk diajak merencanakan sesuatu. Hal ini 

senada dengan yang dikemukakan oleh Soendjojo dan Kaligis 

(1991/1992:11) bahwa proses sains di SD dapat dikembangkan secara 

bertahap dan berkesinambungan, dengan harapan bahwa pada akhirnya 

akan terbentuk paduan yang lebih utuh sehingga anak SD dapat 

melakukan penelitian sederhana. Namun demikian kegiatan melibatkan 

siswa merencanakan percobaan atau pengamatan dan mengolah data 

sebaiknya sudah mulai dilakukan sebagai wujud bahwa kita mengakui 

eksistensinya. Kebutuhan untuk diterima dan diakui eksistensinya oleh 

orang lain merupakan salah satu dari lima kebutuhan hakiki manusia 

(Maslow, 1954 dalam Soendjojo dan Kaligis, 1991/1992).  

Membuat laporan hasil pengamatan dan kemudian melaporkannya 

(68%) adalah indikator berkomunikasi ilmiah, sedangkan indikator 

menyajikan data dalam bentuk lain tidak tampak. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa upaya guru untuk mengembangkan kempuan siswa 

berkomunikasi ilmiah sudah cukup bagus, tetapi masih kurang bervariasi. 

Hal ini ditunjukkan oleh fenomena siswa tidak diberi kesempatan 

menyajikan data dalam bentuk gambar, aneka grafik atau simbul yang 

lain. Artinya siswa yang memiliki potensi selain bahasa tulis, misalnya 



 

menggambar dan ekspresi yang lain kurang mendapat kesempatan untuk 

berkembang. Dengan demikian pelaksanaan berkomunikasi ilmiah ter-

masuk dalam kategori cukup. 

 Rasa ingin tahu, kemauan kerjasama dan bertanggung jawab 

(masing-masing frekuensinya 56%) adalah tiga dari lima indikator 

pengembangan sikap dan nilai ilmiah. Indikator sikap kerja keras dan 

peduli terhadap lingkungan tidak muncul. Fenomena ini menunjukkan 

bahwa pengembangan sikap dan nilai ilmiah masuk kategori cukup. 

Menurut Soendjojo dan Kaligis (1991/1992:8) sikap ingin tahu adalah 

sikap yang selalu ingin mendapatkan jawaban yang benar dari obyek 

yang diamatinya. Kata benar disini artinya rasional atau masuk akal dan 

obyektif atau sesuai dengan kenyataan. Anak usia SD mengungkapkan 

rasa ingin tahunya dengan jalan bertanya. Adalah tugas guru untuk 

memberikan kemudahan bagi anak untuk mendapatkan jawaban yang 

benar (Soendjojo & Kaligis, 1991/1992:8). Sementara itu anak usia SD 

memang perlu dipupuk sikapnya untuk dapat bekerja sama dengan yang 

lain, karena di era globalisasi ini kita dituntut untuk dapat bekerjasama 

dengan orang lain, bahkan dengan bangsa lain. Sikap kerjasama dapat 

dipupuk melalui kegiatan misalnya kerja kelompok, pengumpulan data, 

diskusi untuk menarik kesimpulan hasil pengamatan dan lain-lain. Sikap 

bertanggung jawab pada anak usia SD dapat dilakukan melalui kegiatan 

membuat dan melaporkan hasil pengamatan, hasil eksperimen atau hasil 

kerja yang lain kepada teman, guru atau orang lain dengan sejujur-

jujurnya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa frekuensi 

pelaksanaan kerja ilmiah termasuk dalam katagori cukup dalam sisi 

kuantitas maupun kualitas. Artinya banyaknya indikator yang muncul 

dari masing-masing kerja ilmiah termasuk dalam katagori cukup. 

Demikian juga pada sisi frekuensi pelaksanaan dari indikator yang 

muncul juga masih dalam katagori cukup.  

Hambatan yang Dialami Guru  

 Ada beberapa hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan 

kerja ilmiah pada pembelajaran Sains SD kelas IV, yaitu; Pembelajaran 

Sains menjadi (1) menggunakan banyak alat; (2) memerlukan banyak 



  

biaya; (3) memerlukan banyak waktu; (4) memerlukan ketelatenan dan 

kesabaran ekstra; (5) banyak aspek yang dinilai, di samping itu juga; (6) 

peralatan belum memadai atau kurang lengkapnya alat bantu belajar; 

serta (7) kurangnya dukungan dari wali murid. Tampaknya semua 

hambatan yang dikemukakan guru tersebut tidak ada artinya jika disadari 

betapa besar pengaruh kerja ilmiah terhadap proses perkembangan siswa. 

Karena hanya dengan melaksanakan pembelajaran Sains yang 

mengintegrasikan aspek kerja ilmiahlah yang dapat berfungsi sebagai 

wahana untuk mendidik siswa. Seperti yang diamanatkan oleh kurikulum 

(2004:2) bahwa pendidikan Sains menekankan pada pemberian penga-

laman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan Sains 

diarahkan untuk ―mencari tahu‖ dan ―berbuat‖ sehingga dapat membantu 

siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar. 

 Hambatan bahwa pembelajaran Sains dengan melaksanakan kerja 

ilmiah menggunakan banyak alat dapat disiasati dengan pemberdayaan 

siswa, sehingga tidak semua alat harus disediakan oleh guru. Guru harus 

membuat rencana yang matang tentang alat apa yang dapat dibawa oleh 

siswa. Hambatan bahwa pembelajaran Sains dengan melaksanakan kerja 

ilmiah memerlukan banyak biaya, dapat diberi solusi dengan menambah 

wawasan guru tentang kerja ilmiah yang murah dan mudah serta sumber 

belajar Sains yang tidak perlu membeli. Misalnya tentang pemanfaatan 

barang bekas untuk membuat alat dan media belajar Sains, pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar Sains yang tidak ada habisnya, dan 

lain-lain. Solusi ini juga dapat untuk mengurangi hambatan tentang 

peralatan belum memadai atau kurang lengkapnya alat bantu belajar. 

Hambatan bahwa pembelajaran Sains dengan melaksanakan kerja ilmiah 

memerlukan banyak waktu, memerlukan ketelatenan dan kesabaran 

ekstra, banyak aspek yang dinilai dapat diberi solusi dengan meningkat-

kan pemahaman guru tentang hakikat pendidikan Sains dalam kurikulum 

2004, ruang lingkup mata pelajaran Sains dan bagaimana mengelola 

pembelajarannya. Dengan pemahaman yang utuh guru akan menangkap 

ruh dari pendidikan Sains di SD, hal ini merupakan salah satu bekal awal 

untuk meningkatkan profesionalisme guru yang bersangkutan. Hal inilah 

yang dimaksudkan dengan mengembangkan kreatifitas guru melalui 



 

modifikasi RP yang dicopy dari hasil KKG di tingkat kecamatan atau 

kota. Dengan modifikasi RP ini guru dapat meningkatkan mutu layanan 

profesionalnya, sehingga siswa dapat tumbuh dan berkembang di sekolah 

dengan optimal. Tentang kurangnya dukungan orang tua/wali murid 

dapat disiasati dengan penyampaian informasi tentang program kegiatan 

belajar mengajar kepada wali murid pada awal semester atau dengan 

pemberdayaan komite sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa hambatan yang dialami 

oleh guru pada dasarnya bersifat internal atau berasal dari dalam diri guru 

sendiri. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di dalam rencana pembelajar-

an yang dibuat oleh guru sangat jarang dimunculkan aspek kerja ilmiah. 

Hambatan yang bersifat eksternal berasal dari lingkungan, yaitu kondisi 

yang kurang mendukung pelaksanaan kerja ilmiah pada pembelajaran 

Sains. Artnya, baik kepala sekolah maupun pengawas kurang memberi 

motivasi dan bimbingan untuk pelaksanaan tersebut. 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka dapat disimpulkan (1) 

pelaksanaan kerja ilmiah pada pembelajaran Sains SD kelas IV di Kota 

Blitar pada Tahun Pelajaran 2005/2006 dapat dikatagorikan cukup. 

Artinya tidak semua indikator dari aspek kerja ilmiah dimunculkan dalam 

pembelajaran. (2) Frekuensi pelaksanaan kerja ilmiah pada pembelajaran 

Sains SD kelas IV termasuk dalam katagori cukup baik kuantitas maupun 

kualitasnya. Artinya, banyaknya indikator yang muncul dari masing-

masing komponen kerja ilmiah termasuk dalam katagori cukup. 

Demikian juga pada sisi frekuensi pelaksanaan dari indikator yang 

muncul juga masih dalam katagori cukup. (3) Hambatan yang dialami 

oleh guru pada umumnya bersifat internal atau berasal dari dalam diri 

guru sendiri, dan faktor lingkungan yang kurang kondusif.  

 



  

Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan simpulan di atas, maka 

untuk meningkatkan pelaksanaan aspek kerja ilmiah pada pembelajaran 

Sains SD khususnya di kelas IV disarankan: (1) sekolah hendaknya lebih 

mengefektifkan Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai upaya terjadinya 

proses belajar terus menerus bagi guru untuk meningkatkan pemahaman 

tentang hakikat pendidikan Sains di SD, sekaligus pengelolaannya 

sehingga guru dapat meningkatkan mutu layanan profesinya; (2) Perlu 

adanya pemantauan dan arahan secara rutin dari Kepala Sekolah maupun 

Pengawas Sekolah tentang pelaksanaan kerja ilmiah pada pembelajaran 

Sains SD khususnya di kelas IV; dan (3) Perlu adanya penelitian lanjutan 

yang lebih spesifik lagi melalui penelitian kualitatif untuk mengungkap 

kualitas kerja ilmiah yang dilakukan di SD, sehingga akan lebih 

menyempurnakan hasil penelitian ini. 
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Karakteristik Guru dan Pengaruhnya terhadap 

Semangat Kerja Guru Sekolah Dasar Negeri 

dalam Melaksanakan Tugas 

Agus Timan 

Djum Djum Noor Benty 

 Maisyaroh 

Abstract: This project aims to understand the extent to which 

teachers’ characteristics are attributable to their motivation to 

complete their tasks. The study selected and put 284 teachers of 

Public Elementary Schools in the sub-districts of Kepanjen, Dau, 

and Pujon to the pool of research subjects. Questionnaires were 

devised and documentary studies were conducted. Descriptive 

analysis was carried out and Pearson Product Moment was 

employed to see the correlations of the performance of the teachers 

and their characteristics. The findings show that there is no 

influence of the teachers’ educational qualifications, teaching 

experience, and ranks to their teaching motivation. 

Key words: teacher’s characteristics, age, work experience, rank, 

teacher’s motivation  

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan faktor utama yang 

menentukan  keberhasilan  pembangunan  bangsa.  Sejarah pembangunan  

ekonomi di banyak negara industri membuktikan bahwa kualitas sumber 

daya manusia memegang peranan penting dan menentukan dalam proses 

pembangunan. Kualitas sumber daya manusia, hanya bisa dicapai melalui 

kualitas pendidikan yang baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ke-

berhasilan pembangunan bangsa, perlu peningkatan kualitas pendidikan, 

terutama  di  tingkat  sekolah  dasar.  Apabila pendidikan di sekolah dasar 

Agus Timan, Djum Djum Noor Benty, dan Maisyaroh adalah dosen Jurusan Administrasi 

Pendidikan FIP Universitas Negeri MalangJalan Surabaya 6 Malang 



  

bermutu, maka akan bisa menunjang terhadap meningkatnya kualitas 

pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.  

Salah satu faktor utama yang perlu dilakukan dalam meningkatkan 

pendidikan di sekolah dasar adalah meningkatkan hasil kerja gurunya. 

Peningkatan hasil kerja guru merupakan titik sentral dalam peningkatan 

kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan, pada dasarnya 

adalah meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Peningkatan 

kualitas proses dan hasil belajar hanya bisa dicapai bila didukung dengan 

basil kerja guru. Hasil kerja guru merupakan faktor kunci yang 

menentukan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Bila ditinjau dari 

kenyataan yang ada, usaha untuk meningkatkan guru sekolah dasar ini 

telah banyak dilakukan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah 

yang telah dilaksanakan adalah meningkatkan jenjang pendidikan guru 

sekolah dasar. Pendidikan formal minimal yang dipersyaratkan bagi guru 

sekolah dasar saat ini telah dinaikkan dari tingkat sekolah menengah 

(SPG) ke tingkat Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar, bahkan 

jenjang S1. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas guru 

sekolah dasar.  

Di samping itu, dalam rangka memacu prestasi kerja guru, 

pemerintah juga mengembangkan kebijakan yang memungkinkan guru 

bisa berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. Berdasarkan Surat Keputusan Menpan Nomor 26 tahun 1989, 

yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor 86 tahun 1993, 

jabatan guru telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional, dengan jenjang 

jabatan mulai dari guru pratama (golongan ruang IIa) sampai dengan guru 

utama (golongan ruang IVe). Kenaikan pangkat didasarkan atas angka 

kredit yang dicapai guru. Setiap kegiatan yang dilakukan guru diberikan 

penghargaan sesuai dengan bobot kegiatan yang dilakukan. Dengan 

sistem tersebut, diharapkan bisa mendorong guru untuk bekerja lebih giat, 

dan akhirnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. 

Beberapa kebijakan yang ditetapkan pemerintah tersebut, diharap-

kan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Namun, 

sejauh ini belum pernah ditelaah seberapa jauh keefektifan kebijakan 

tersebut. Ditinjau dari data yang ada, tingkat partisipasi sekolah dasar 

tampak meningkat, namun di sisi lain harus diakui bahwa tingkat 

mengulang kelas (repeater) dan angka putus sekolah (drop out) juga 



 

masih tinggi. Hasil kajian Kummerer (1990) yang dilakukan sebelumnya, 

menunjukkan bahwa kualifikasi guru sekolah dasar masih belum 

memenuhi standar yang diharapkan. Guru juga masih menanggung tugas 

yang banyak, yaitu tugas--tugas di sekolah dan di masyarakat (Daughtrey 

dan Lewis, 1979). 

Bertolak dari landasan itu1ah penelitian ini dilaksanakan. Tujuan 

utama penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui karakteristik guru 

Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Malang, ditinjau dari tingkat pendi-

dikan, usia, masa kerja, dan golongan kepangkatannya; (2) mengetahui 

semangat kerja guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Malang dalam 

melaksanakan tugas; (3) mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, usia, 

masa kerja, golongan kepangkatan guru terhadap semangat kerja guru 

dalam melaksanakan tugas; dan (4) mengetahui faktor--faktor yang 

memberikan pengaruh dominan terhadap semangat kerja guru dalam 

melaksanakan tugas, ditinjau dari tingkat pendidikan, usia, masa kerja, 

dan golongan kepangkatan guru. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa 

memperoleh fakta tentang karakteristik guru, baik tingkat pendidikan, 

jenjang kepangkatan, usia, masa kerja, dan semangat kerja guru dalam 

melaksanakan tugas. Dengan demikian hasil penelitian ini, akan bisa 

dijadikan pertimbangan yang sangat bermanfaat untuk sebuah kebijakan 

dalam rangka untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik.  

METODE  

Sesuai dengan tujuan penelitian, rancangan penelitian yang 

digunakan adalah rancangan penelitian expost facto. Mulai dari pe-

ngumpulan data, analisis data sampai dengan penarikan kesimpulan me-

ngacu pada prosedur penelitian expost facto.  Populasi dalam penelitian 

ini adalah guru sekolah dasar di Kabupaten Malang. Mengingat jumlah-

nya cukup besar, dengan mempertimbangkan karakteristik populasi, 

maka diadakan pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik "area cluster random sampling".  Dari seluruh 

kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, diambil tiga kecamatan seba-

gai sampel penelitian, yaitu kecamatan Kepanjen yang mewakili daerah 

pusat, kecamatan Dau yang mewakili daerah tengah, dan kecamatan 

Pujon yang mewakili daerah pinggir. Dari kecamatan Kepanjen diambil  



  

25 sekolah dengan 113 guru sebagai sampel penelitian. Dari kecamatan 

Dau diambil 23 sekolah dengan 105 guru sebagai sampel penelitian. Dari 

kecamatan Pujon diambil 20 sekolah dengan 64 guru sebagai sampel 

penelitian. Pengambilannya dilakukan secara acak.  

Untuk memperoleh data penelitian, digunakan dua teknik pengum-

pul data, yaitu: (1) kuesioner, digunakan untuk mengumpulkan data ten-

tang karakteristik guru, semangat kerja guru, dan basil kerja guru sekolah 

dasar, (2) dokumentasi, digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh 

melalui kuesioner, khususnya yang bersifat dokumentatif, misalnya doku-

men tentang karakteristik guru.  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

dikembangkan berdasarkan variabel penelitian. Sebelum instrumen di-

gunakan, dilakukan uji coba untuk memastikan tingkat validitas dan 

reliabilitasnya. Uji coba dilakukan pada sasaran yang sama, yang tidak 

diambil sebagai sampel penelitian. Validitas instrumen diuji dengan uji 

validitas butir. Sedangkan tingkat reliabilitas instrumen diuji dengan uji 

reliabilitas Alpha Cronbach.  

Berdasarkan basil analisis instrumen, dapat digarisbawahi bahwa 

masing-masing butir instrumen telah memenuhi persyaratan, yang ditun-

jukkan dengan adanya korelasi positif yang signifikan antara butir dengan 

skor totalnya. Hal itu berarti masing--masing butir mengukur konstruk 

yang sama. Hasil uji reliabilitas diperoleh sebesar 0,80 (> 0,50). Hal itu 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah 

memenuhi persyaratan reliabilitas.  

Sesuai dengan tujuan penelitian, dalam penelitian ini digunakan 

tiga teknik analisis data, yaitu (1) teknik analisis deskriptif, yang 

mencakup analisis mean, simpangan baku, distribusi frekuensi, dan 

persentase yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik guru, 

semangat kerja guru dan hasil kerja guru, serta (2) teknik analisis korelasi 

Product Moment Pearson, dan regresi ganda digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara karakteristik guru, yang mencakup usia, 

masa kerja, golongan kepangkatan, dan tingkat pendidikan guru dengan 

semangat kerja dalam melaksanakan tugas.  

 



 

HASIL  

Berdasarkan hasil analisis data, dipaparkan beberapa hasil pene-

litian sebagai berikut. Ditinjau dari tingkat pendidikan, guru sekolah 

dasar di Kabupaten Malang berpendidikan magister sebesar 0,08%, ber-

pendidikan sarjana non keguruan sebanyak 2,08%, berpendidikan sarjana 

keguruan sebesar 46,66%, berpendidikan diploma III atau sarjana muda 

sebanyak 2,81%, berpendidikan Diploma II atau PGSD sebesar 27,03%, 

berpendidikan DI atau PGSLP sebanyak 0,50%, berpendidikan SLTA 

keguruan/SPG atau yang sederajad sebesar 16,85%, berpendidikan SLTA 

non keguruan sebanyak 3,34%, dan berpendidikan SLTP sebanyak 

0,20%.  

Untuk kecamatan Kepanjen, guru berpendidikan magister 

sebanyak 0,26%, berpendidikan sarjana non keguruan sebanyak 3,09%, 

berpendidikan sarjana keguruan sebanyak 56,96%, berpendidikan 

diploma III atau sarjana muda sebanyak 2,84%, berpendidikan diploma II 

atau PGSD sebanyak 23,4%, berpendidikan SLTA non keguruan 

sebanyak 0,52%, berpendidikan SLTA keguruan/SPG atau yang sede-

rajad sebanyak 12,63%, SLTA non keguruan sebanyak 0,52%, dan SLTP 

sebanyak 0,26%.  

Untuk kecamatan Dau, guru berpendidikan sarjana non keguruan 

sebanyak 0,50%, berpendidikan sarjana keguruan sebanyak 62,69%, 

berpendidikan diploma III atau sarjana muda 2,99%, berpendidikan 

diploma II atau PGSD sebanyak 24,88%, berpendidikan diploma I atau 

PGSLP sebanyak 0,50%, berpendidikan SLTA non keguruan sebanyak 

1,49%, berpendidikan SLTA keguruan/SPG atau yang sederajad 

sebanyak 6,97%. 

Untuk kecamatan Pujon, guru berpendidikan sarjana non keguruan 

sebanyak 2,37%, berpendidikan sarjana keguruan sebanyak 51,48%, ber-

pendidikan diploma III atau sarjana muda 1,78%, berpendidikan diploma 

II atau PGSD sebanyak 26,04%, berpendidikan SLTA non keguruan 

sebanyak 7,1%, berpendidikan SLTA keguruan/SPG atau yang sederajad 

sebanyak 11,24%.  

Ditinjau dari usia, guru sekolah dasar di wilayah Kecamatan 

Kepanjen berusia di atas 58 tahun sebanyak 0,52%, berusia 50--58 tahun 

sebesar 19,8%, 40--49 tahun sebesar 58,25%, berusia 30--39 tahun 

sebesar 17,27%, berusia 20--30 tahun sebesar 3,6%, dan di bawah 20 



  

tahun sebesar 0,52%. Untuk Kecamatan Dau, guru berusia di atas 58 

tahun sebanyak 1,9%, berusia 50--58 tahun sebesar 18,1%, berusia 40--49 

tahun sebesar 70,5%, dan berusia 30--39 tahun sebesar 9,5%. Sedangkan 

untuk kecamatan Pujon guru berusia di atas 58 tahun sebanyak 1,6%, 

berusia 50--58 tahun sebesar 23,4%, berusia 40--49 tahun sebesar 54,7%, 

berusia 30--39 tahun sebesar 18,8%, dan berusia di bawah 20 tahun 

sebesar 1,6%.  

Ditinjau dari masa kerjanya, guru sekolah dasar di wilayah 

Kabupaten Malang memiliki masa kerja di atas 24 tahun sebanyak 

26,92%, antara 20--24 tahun sebanyak 28,25%, antara 15--19 tahun 

sebanyak 18,4%, antara 10--14 tahun sebanyak 8,84%, antara 5--9 tahun 

sebanyak 4,02%, dan di bawah 5 tahun sebanyak 13,57%.   

Bila ditinjau dari tiga kecamatan sampel, untuk wilayah kecamatan 

Kepanjen, guru yang memiliki masa kerja di atas 24 tahun sebanyak 

34,54%, antara 20--24 tahun sebanyak 29,38%, antara 15--19 tahun 

sebanyak 16,24%, antara 10--14 tahun sebanyak 6,70%, antara 5--9 tahun 

sebanyak 2,84%, dan di bawah 5 tabun sebanyak 10,3%. Untuk 

kecamatan Dau, guru yang memiliki masa kerja di atas 24 tahun 

sebanyak 28,36%, antara 20--24 tahun sebanyak 28,86%, antara 15--19 

tabun sebanyak 15,92%, antara 10--14 tahun sebanyak 10,95%, antara 5--

9 tahun sebanyak 2,49%, dan di bawah 5 tahun sebanyak 13,43%. Untuk 

kecamatan Pujon, guru yang memiliki masa kerja di atas 24 tahun 

sebanyak 19,53%, antara 20--24 tahun sebanyak 24,85%, antara 15--19 

tahun sebanyak 30,19%, antara 10--14 tahun sebanyak 9,46%, antara 5--9 

tahun sebanyak 4,73%, dan di bawah 5 tahun sebanyak 11,24%.  

Ditinjau dari golongan kepangkatan, guru sekolah dasar di wilayah 

kabupaten Malang yang termasuk golongan IV sebanyak 14,46%, 

golongan III sebanyak 65,34%, dan golongan II sebanyak 5,89%.  Bila 

ditinjau dari tiga kecamatan sampel, untuk guru sekolah dasar di 

kecamatan Kepanjen yang termasuk golongan IV sebanyak 12,37%, 

golongan III sebanyak 73,19%, dan golongan II sebanyak 4,12%. Untuk 

kecamatan Dau, guru yang termasuk golongan IV sebanyak 7,46%, 

golongan III sebanyak 74,13%, dan golongan II sebanyak 3,48%. 

Sedangkan untuk kecamatan Pujon, guru yang termasuk golongan IV 

sebanyak 13,02%, go1ongan III sebanyak 68,05%, dan golongan II 

sebanyak 9,47%.  



 

Data tentang semangat kerja guru diambil dari guru. Semangat 

kerja guru dalam melaksanakan tugas, ditinjau dari tiga komponen, yaitu 

semangat kerja guru dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan, 

pengajaran dan penunjang pendidikan. Untuk melihat keadaan semangat 

kerja guru dalam melaksanakan tugas diuji dengan teknik analisis 

tendensi sentral, variabilitas, dan persentase. Berdasarkan hasil analisis 

data, diperoleh kategori data: (1) sangat baik, sebesar 25,5%, baik, 

sebesar 68,1%, cukup, sebesar 5,7%, dan sangat kurang sebesar 0,7%. 

Rarata semangat kerja guru dalam melaksanakan tugas termasuk kategori 

baik.  

Setelah menyajikan deskripsi data tentang karakteristik guru dan 

semangat kerja guru secara lengkap, langkah selanjutnya adalah 

menjawab masalah yang ketiga dan keempat, yakni melakukan uji 

hipotesis. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai korelasi 

antara tingkat pendidikan dengan semangat kerja guru sekolah dasar 

dalam melaksanakan tugas diperoleh nilai r sebesar 0,025 dengan nilai p 

(error probability) sebesar 0,673. Sedangkan basil analisis regresi 

diperoleh nilai beta sebesar 0,008, dengan sig 0,896. Hal ini berarti 

hipotesis nol diterima, dan hipotesis kerja ditolak, yakni tidak ada 

pengaruh tingkat pendidikan guru terhadap semangat kerja guru dalam 

melaksanakan tugas.  

Nilai korelasi antara tingkat usia dengan semangat kerja guru 

sekolah dasar dalam melaksanakan tugas diperoleh nilai r sebesar --0,057 

dengan nilai p (error probability) sebesar 0,337. Sedangkan hasil analisis 

regresi diperoleh nilai beta sebesar -0,044, dengan sig 0,593. Hal ini 

berarti hipotesis nol diterima, dan hipotesis kerja ditolak, yakni tidak ada 

pengaruh tingkat usia guru terhadap semangat kerja guru dalam 

melaksanakan tugas.  

Nilai korelasi antara tingkat pendidikan dengan semangat kerja 

guru sekolah dasar dalam melaksanakan tugas diperoleh r sebesar --0,048 

dengan nilai p (error probability) sebesar 0,426. Sedangkan basil analisis 

regresi diperoleh nilai beta sebesar -0,459, dengan sig 0,646. Hal ini 

berarti hipotesis nol diterima, dan hipotesis kerja ditolak, artinya tidak 

ada pengaruh masa kerja guru terhadap semangat kerja guru dalam 

melaksanakan tugas.  



  

Nilai korelasi antara golongan kepangkatan dengan semangat kerja 

guru sekolah dasar dalam melaksanakan tugas diperoleh nilai r sebesar 

0,017 dengan nilai p (error probability) sebesar 0,673. Sedangkan basil 

analisis regresi diperoleh nilai beta sebesar 0,710, dengan sig. 0,478. Hal 

ini berarti hipotesis nol diterima, dan hipotesis kerja ditolak, artinya tidak 

ada pengaruh golongan kepangkatan guru terhadap semangat kerja guru 

dalam melaksanakan tugas.  

Nilai korelasi antara tingkat pendidikan, usia, masa kerja, dan 

golongan kepangkatan guru dengan semangat kerja guru sekolah dasar 

dalam melaksanakan tugas diperoleh sebesar nilai R sebesar 0,074 dan 

nilai F sebesar 0,377, dengan nilai p (error probability) sebesar 0,825. 

Hal ini berarti hipotesis nol diterima, dan hipotesis kerja ditolak, yakni 

tidak ada pengaruh tingkat pendidikan, usia, masa kerja, dan golongan 

kepangkatan guru terhadap semangat kerja guru dalam melaksanakan 

tugas.  

BAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa 

karakteristik guru sekolah dasar di wilayah Kabupaten Malang sangat 

bervariasi, baik ditinjau dari tingkat pendidikan, usia, masa kerja, maupun 

golongan kepangkatan. Dari sisi tingkat pendidikan, sebagian besar 

tingkat pendidikan guru sekolah dasar, ternyata paling banyak sudah 

mencapai tingkat sarjana, dan diikuti dengan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) atau setingkat Diploma II. Hal itu menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan guru sekolah dasar di wilayah Kabupaten Malang, 

banyak yang sudah memenuhi persyaratan minimal sebagai guru sekolah 

dasar. Beberapa persen masih menunjukkan pada tingkat SPG atau SMU, 

hal itu relatif sedikit, dan sebaiknya ditingkatkan semua sampai ke tingkat 

Sarjana.  

Ditinjnau dari usia, guru sekolah dasar di wilayah Kabupaten 

Malang, juga bervariasi. Paling banyak termasuk pada usia antara 40--49 

tahun, 30--39 tahun, dan 50--59 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa 

tingkat usia guru sekolah dasar di wilayah Kabupaten Malang cukup 

mantap. Sebagian besar guru sekolah dasar di wilayah Kabupaten Malang 



 

berusia cukup dewasa. Bahkan sebagian sudah banyak yang mendekati 

usia tua, yakni di atas 50 tahun.  

Ditinjau dari masa kerjanya, guru sekolah dasar di wilayah 

Kabupaten Malang juga bervariasi. Paling banyak berada pada masa kerja 

20--24 tahun, dan di atas 24 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian 

besar guru sekolah dasar di wilayah Kabupaten Malang termasuk 

klasifikasi guru senior. Masa kerjanya sudah cukup lama. Untuk itu, 

ditinjau dari masa kerjanya, sebagian besar guru sekolah dasar di wilayah 

Kabupaten Malang sudah memiliki pengalaman mengajar yang cukup 

lama.  

Ditinjau dari golongan kepangkatannya, guru sekolah dasar di 

wilayah Kabupaten Malang sebagian besar termasuk pada golongan III. 

Hal ini sesuai dengan karakteristik guru lainnya, yakni dari sisi usia, 

tingkat pendidikan atau masa kerjanya. Berhubung dari sisi usia atau 

masa kerjanya sudah cukup lama, maka tingkat golongan kepangkatan 

guru juga cukup tinggi. Paling banyak (urutan pertama) golongan III, 

urutan kedua, golongan IV, dan urutan ketiga (hanya sedikit) yang 

termasuk pada golongan II.  

Ditinjau dari semangat kerjanya, guru sekolah dasar di wilayah 

Kabupaten Malang, rata--rata termasuk pada klasifikasi baik. Dengan 

demikian, hal ini menunjukkan bahwa semangat kerja guru sekolah dasar 

Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan, 

pengajaran, atau penunjang, sebagian besar termasuk cukup baik. Para 

guru sekolah dasar di wilayah Kabupaten Malang, rata--rata memiliki 

kemauan yang cukup untuk melaksanakan tugas--tugas sebagai guru, baik 

tugas di bidang pendidikan, pengajaran atau penunjang.  

Hasil penelitian hubungan antara karakteristik guru dengan 

semangat kerja guru dalam melaksanakan tugas semua menerima 

hipotesis nol, yakni tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan, usia, 

masa kerja dan golongan kepangkatan guru dengan semangat kerjanya 

dalam melaksanakan tugas. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan, usia, masa kerja, atau golongan kepangkatan guru tidak 

berpengaruh terhadap semangat kerja guru dalam melaksanakan tugas. 

Hasil penelitian ini sangat menarik untuk ditelaah.  

Berdasarkan kajian pemikiran, seharusnya tingkat pendidikan, usia, 

masa kerja atau golongan kepangkatan guru berpengaruh terhadap 



  

semangat kerjanya dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh 

tingkat pendidikan, usia, masa kerja dan golongan kepangkatan terhadap 

semangat kerjanya. Guru yang berpendidikan lebih tinggi tidak secara 

otomatis juga tinggi semangat kerjanya dalam melaksanakan tugas. Guru 

yang berusia lebih tua, juga tidak otomatis lebih tinggi semangat kerjanya 

dalam melaksanakan tugasnya. Guru yang lebih lama masa kerjanya juga 

tidak otomatis lebih tinggi semangat kerjanya dalam melaksanakan 

tugasnya. Guru yang lebih tinggi golongan kepangkatannya juga tidak 

otomatis lebih tinggi semangat kerjanya dalam melaksanakan tugasnya.  

Hasil penelitian ini, bila ditelaah dari sudut teori dan kenyataan 

yang ada, bisa dipahami. Kenyataan yang ada, sebagian besar guru 

sekolah dasar negeri dalam melaksanakan tugas bersifat rutinitas. Tidak 

ada dampak langsung yang bisa dirasakan guru sebagai faktor pendorong 

dalam melaksanakan tugas. Antara guru yang berpendidikan sarjana, 

dengan PGSD, atau bahkan SPG memiliki penghargaan yang sama. 

Apalagi bila ditelaah dari latar belakang pendidikan guru juga 

memperkuat hasil penelitian ini. Sebagian besar pendidikan guru untuk 

tingkat sarjana lulusan perguruan tinggi swasta. Tingkat kualitas 

pendidikan sarjana para guru juga masih menjadi pertanyaan. Untuk itu, 

bisa dipahami bahwa tidak ada pengaruh tingkat pendidikan guru 

terhadap semangat kerjanya dalam melaksanakan tugas. Demikian juga, 

tingkat usia guru, juga sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap 

semangat kerjanya.  

Masa kerja dan golongan juga tidak berpengaruh terhadap 

semangat kerja guru dalam melaksanakan tugas. Antara guru yang 

memiliki masa kerja lama dengan sebentar, antara guru yang termasuk 

golongan yang tinggi dan rendah bersifat rutin dalam melaksanakan 

tugas. Dengan demikian tidak ada pengaruh masa kerja dan golongan 

kepangkatan guru terhadap semangat kerjanya dalam melaksanakan 

tugas. Bahkan besarnya penghargaan golongan kepangkatan antara 

golongan rendah dengan tinggi juga sangat kecil sekali. Nilai 

penghargaan yang diterima guru berdasarkan golongan sangat kecil 

sekali. Meskipun sebagian besar guru termasuk golongan tinggi (III dan 

IV) tapi nilai penghargaan yang diterima juga sangat kecil (sama saja). 

Dengan demikian. masa kerja dan golongan bukan merupakan suatu 



 

faktor yang mendorong semangat kerja guru dalam melaksanakan tugas. 

Semua berjalan secara rutin, adem dan ayem.  

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor--

faktor yang mendorong semangat kerja guru dalam melaksanakan tugas 

adalah faktor-- faktor yang dapat dirasakan langsung oleh guru. Hasil 

penelitian Conley, Bacharach dan Bauer menunjukkan bahwa faktor yang 

mendorong semangat kerja guru dalam melaksanakan tugas adalah iklim 

sekolah. Hasil penelitian Feitler dan Tokar juga menunjukkan bahwa 

faktor--faktor berpengaruh terhadap semangat kerja guru dalam 

melaksanakan tugas adalah keadaan siswa, beban kerja, dan kondisi 

sekolah. Hasil penelitian Sylvia dan Hutkinson menunjukkan bahwa 

faktor--faktor yang berpengaruh terhadap semangat kerja guru adalah 

keadaan teman sejawat, hubungan dengan pimpinan, penghargaan yang 

diterima, dan kondisi kerja. Hasil penelitian Mc Laughlin juga 

menunjukkan bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap semangat 

kerja guru adalah kepemimpinan, kesempatan untuk tumbuh, dan 

hubungan dengan sejawat (Gorton, 1991).  

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan  

Berdasarkan beberapa uraian yang ada, pada akhir laporan ini, 

dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian utama yang ditemukan 

dalam penelitian ini, sebagai berikut.  

Pertama, tingkat pendidikan guru sekolah dasar di Kabupaten 

Malang paling banyak sudah mencapai tingkat sarjana, diikuti dengan 

tingkat PGSD (pendidikan Guru Sekolah Dasar atau setara Diploma II, 

dan tingkat SPG atau yang sederajad.  

Kedua, tingkat usia guru sekolah dasar di Kabupaten Malang 

paling banyak berada pada usia 40--49 tahun, diikuti dengan usia 50--58 

tahun, dan usia 30--39 tahun.  

Ketiga, masa kerja guru sekolah dasar di Kabupaten Malang paling 

banyak memiliki masa kerja antara 20--24 tahun, dan di atas 24 tahun.  

Keempat, golongan kepangkatan guru sekolah dasar di Kabupaten 

Malang paling banyak termasuk golongan III, dan diikuti dengan 

golongan IV. Sedikit guru yang termasuk golongan II.  



  

Kelima, semangat kerja guru sekolah dasar dalam melaksanakan 

tugas rata--rata termasuk pada kategori cukup baik.  

Keenam, tidak ada pengaruh tingkat pendidikan, usia, masa kerja, 

dan golongan kepangkatan guru terhadap semangat kerja guru dalam 

melaksanakan tugas, baik secara sendiri--sendiri atau secara keseluruhan.  

Saran  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.  

Pertama, sebagian besar guru sekolah dasar sudah mencapai 

tingkat sarjana, tapi masih ada yang masih Diploma II atau SPG. Untuk 

itu, akan lebih baik bila ditingkatkan ke arah sarjana semua. Akan lebih 

baik bila mengambil jurusan Administrasi Pendidikan untuk persiapan 

menjadi kepala sekolah.  

Kedua, tingkat usia guru sekolah dasar di wilayah Kabupaten 

Malang, sebagian besar sudah cukup senior, dengan masa kerja yang cu-

kup lama. Akan lebih baik, bila Dinas Pendidikan mengadakan perekrut-

an tenaga guru lagi yang muda untuk mengisi sekolah--sekolah yang 

masih membutuhkan guru.  

Ketiga, golongan kepangkatan guru sekolah dasar di wilayah 

Kabupaten Malang rata--rata sudah cukup tinggi, namun masih ada 

sebagian yang masih menduduki golongan II. Akan lebih baik, bila para 

guru dipacu untuk meningkatkan ke golongan yang lebih tinggi.  

Keempat, tidak ada pengaruh positif  karakteristik guru terhadap 

semangat kerjanya dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, akan lebih baik, 

bila diadakan perombakan terhadap sistem pengelolaan pendidikan. Bagi 

para penjabat dinas pendidikan hendaknya melakukan perbaikan terhadap 

sistem kenaikan dan penghargaan golongan kepangkatan guru. Dalam 

kenaikan pangkat guru diadakan penilaian secara akurat dan kredibel, 

yang mengacu terhadap standar kualitas minimal guru, tidak hanya 

mengacu pada persyaratan administratif yang bisa dijahitkan (direka-

yasa/dipesan). Penghargaan terhadap golongan kepangkatan guru juga 

diberikan secara layak, sesuai dengan prestasi yang dicapai. Demikian 

juga, jenjang pendidikan guru juga perlu dihargai, namun perlu melihat 

latar belakang pendidikan dan kinerja guru. Dengan demikian, akan bisa 



 

menjadi faktor yang mendorong semangat kerja guru dalam melaksana-

kan tugas.  

Kelima, bagi para kepala sekolah, mengingat karakteristik guru 

tidak banyak pengaruh terhadap semangat kerja guru, maka hendaknya 

bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, dan melakukan 

pengelolaan sumber daya secara lebih profesional, agar bisa mendorong 

semangat kerja guru dalam melaksanakan tugas. Hasil penelitian ini, akan 

lebih baik bila ditindaklanjuti untuk memperoleh kesimpulan yang lebih 

komprehensif.  
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Penambahan Sistem Perlambatan untuk 

Mereduksi Produksi Gas Racun Hidrokarbon 

(HC) pada Kendaraan Bermotor Bensin 

Marji 

Abstract: This essay reports on an experimental study conducted 

to examine the effects of the installation of ―automatic system of 

fuel-injection cut-off‖ or ―deceleration‖ to the level of toxic 

emission (hydrocarbon) of gas-fueled motor vehicles. The 

experiment was carried out at the Automotive Laboratory, State 

University of Malang. t-test was employed to see the differences of 

the concentration of the hydrocarbon of gas-fueled motor vehicles 

with and without the system aforementioned. The results show 

that, with the installation of the system, there was a significant 

reduction of the hydrocarbon emission, from 4140.1 ppm to 

3370.6 ppm (p<.05).  

Key words: deceleration, HC, motor vehicle 

Emisi hidrokarbon (HC) disebabkan oleh proses pembakaran yang 

tidak sempurna terutama pada saat motor berputar pada posisi stasioner 

(idle speed) sehingga ada beberapa partikel bahan bakar yang belum 

terbakar keluar ke udara bebas masih dalam bentuk hidrokarbon murni. 

Hidrokarbon (HC) disprocess ini dapat mencemari udara dan 

menyebabkan tenggorokan sakit, radang paru-paru, dan bisa pula 

menyebabkan kanker saluran pada pernapasan manusia (Fardiaz, 1992).  

Hidrokarbon (HC) pada konsentrasi yang tinggi menyebabkan gangguan 

pada selaput lendir atau iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan dan 

merupakan zat potensial penyebab kanker (Spuller,1987).  
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Proses Pembakaran Hidrokarbon Menghasilkan Polutan HC 

 Ada kurang lebih 200 macam jenis hidrokarbon yang diemisikan 

dari proses pembakaran motor melalui saluran buangnya dan yang 

terbesar adalah gas CH4 kurang lebih 30% (Andrews, 1999). Penyebab 

emisi hidrokarbon antara lain bahan bakar yang tidak terbakar sempurna 

sehingga keluar menjadi gas mentah dan bahan bakar yang terpecah 

karena reaksi panas yang tinggi kemudian berubah menjadi gugusan HC 

lain yang keluar bersama gas buang. Banyaknya emisi hidrokarbon dapat 

tergantung dari keadaan kerja motor seperti tampak pada Tabel 1 berikut 

ini. 

Tabel 1 Persentase Emisi HC pada Berbagai Tingkat Putaran Motor 

Kerja Motor 

 

Persentase emisi hidrokarbon 

 

putaran ide 

akselerasi 

kecepatan normal 

perlambatan (mengerem) 

17% 

7% 

13% 

63% 

Sumber: Arends & Berenschot (1997) 

 Pada waktu motor mengalami perlambatan pada waktu mengerem 

kendaraan terlihat persentase emisi HC yang paling besar. Hal ini 

disebabkan kevakuman di bawah katup gas lebih tinggi dari pada saat 

putaran idle/stasioner sehingga disini banyak sekali jumlah hidrokarbon 

yang tidak terbakar.  

 Pada setiap perbandingan campuran udara - bahan bakar (A/F 

ratio) akan selalu terjadi emisi HC terlebih jika campuran terlalu kaya 

atau  > 1 (Staudt, 1988). Dalam kenyataannya emisi HC tidak saja 

terjadi oleh proses pembakaran akan tetapi juga oleh ikut terbakarnya 

minyak pelumas mesin yang masuk ke dalam ruang bakar. 

 Berikut ini contoh perhitungan konsentrasi HC pada gas buang dari 

sebuah motor dengan diameter silinder (D) = 6 cm, panjang langkah (L) 

= 5 cm, tebal zona pemadaman (quench wall thickness) = 0,2 mm dan  = 

1. 



  

Fraksi mol gas buang yang tidak terbakar dengan sempurna dapat 

diketahui dengan persamaan berikut. 

y unburned = )ppm(
n

V/tA

outtotal

 (DeNevers, 1995)    

Diketahui bore (D) x stroke (L) = 6 cm x 5 cm 

Quench zone thickness (tA) = 0,2 mm = 0,02 cm 

cmcm
cm

DL
t

LD

LD
D

t

V

tA

6

4

5

1
02,0

41

4

4

2

2

 

 = 0,017 = 1,7 % 

Maka terdapat 1,7% hidrokarbon pada gas buang. Dari persamaan jumlah 

mol produk pembakaran didapatkan persamaan: n total = 3,76 ( x + y/4 ) + 

x + ( y/2 )  

Nilai stoikiometri A/F ratio (  ) = z untuk pembakaran sempurna 

dari bahan bakar bensin maka nilai z = 0, x = 8 dan y = 17 ; sehingga 

jumlah mol keseluruhan dari produk pembakaran adalah : 

n total = 3,76 [ 8 + 17/4 ] + 8 + ( 17/2 )  

  = 
bakarbahanmol

pembakaranprodukmol
56,62  

Akhirnya dapat ditentukan fraksi mol bahan bakar premix yang 

tidak terbakar dengan sempurna. 

 

 

y unburned  

  

 

 = 2,72.10
-4

 

  = 272 ppm 

 

mol gas buang yang tidak terbakar sempurna 

mol bahan bakar 

mol produk pembakaran 

mol bahan bakar 

0,017 

32,3 
(ppm) = 



 

Bahan bakar yang tidak terbakar dengan sempurna dapat dilihat 

pada Tabel 2 berikut ini.  

Tabel 2 Jenis-jenis Hidrokarbon yang Tidak Terbakar dengan sempurna 

Jenis hidrokarbon 

 

Konsentrasi 

(ppm) 

Methana 

Etana 

Asetelin 

Formaldehid 

Toluena 

Aldehid 

Xylena 

Propilen 

C4 alkana 

C5 alkana 

Benzena 

170 

160 

120 

100 

55 

53 

50 

49 

36 

35 

22 

Sumber: DeNevers (1995) 

Metana, etana, asetelin, propilena, formaldehid dan aldehid tidak 

terkandung di dalam bahan bakar dan terbentuk dari proses pembakaran 

yang tidak sempurna. Sedangkan benzena, toluena dan xylena terkandung 

di dalam bahan bakar yang memiliki kecepatan bakar paling rendah 

sehingga sulit terbakar di dalam motor. 

 Selain itu motor bensin juga mengeluarkan gas beracun lain seperti 

hidrokarbon (HC). Efek yang paling terasa adalah dengan timbulnya 

photochemical smog yaitu suatu proses kimia yang membutuhkan sinar 

dan senyawa yang terbentuk merupakan polutan sekunder di atmosfer 

bumi. Polutan sekunder yang paling berbahaya dihasilkan oleh reaksi 

hidrokarbon dengan atmosfer adalah Ozon (O3) serta peroksiasetilnitrat 

(PAN). Ozon dapat menyebabkan pemanasan global di bumi sedangkan 

PAN dapat merusak atau menghambat pertumbuhan tanaman pertanian. 

Jenis HC sekunder ini tidak secara langsung mengganggu kesehatan 

manusia, akan tetapi jenis hidrokarbon primer (hidrokarbon aromatik) 



  

dapat berbahaya bagi kesehatan manusia seperti yang terlihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 3 Toksisitas Hidrokarbon Aromatik 

 

Hidrokarbon (HC) 

 

Konsentrasi (ppm) Pengaruh terhadap manusia 

 

Benzena ( C6H6 ) 

 

100 

3000 

7500 

 

20.000 

 

Iritasi membran mukosa 

Lemas setelah ½ - 1 jam 

Pengaruh yang lebih berbahaya lagi setelah 

½ - 1 jam 

Kematian setelah 5 – 10 menit 

 

Toluena ( C7H8 ) 200 

 

600 

 

Sedikit pusing, lemah dan mata terasa 

berkunang-kunang setelah 8 jam 

Kehilangan koordinasi sistem syaraf 

(Sumber: Fardiaz ,1992) 

Selanjutnya HC polutan pada konsentrasi yang tinggi 

menyebabkan gangguan pada selaput lendir, mata, hidung dan tenggorok-

an dan merupakan zat potensial penyebab kanker (Spuller, 1987). Yang 

tidak kalah pentingnya adalah aldehida yang dikeluarkan oleh kendaraan 

bermotor merupakan salah satu pencemar udara. Menurut Molhalve dapat 

menyebabkan iritasi mata, saluran pernafasan, iritasi membran atas, dan 

kulit (Pudjiastuti dkk, 1998). Hubungan Alat Pemutus Sistem Perlambat-

an dengan Produksi Gas Beracun Hidrokarbon (HC) 

Untuk menanggulangi bahaya yang menyebabkan gangguan 

kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satu cara yang 

terbaik adalah dengan preventif yaitu mencegah sedini mungkin sehingga 

kendaraan bermotor tidak akan mengeluarkan polusi gas buang yang 

beracun selama tidak diperlukan. Contoh pada saat mengerem lampu 

merah, jalan turun, menghampiri penumpang dan mau berhenti kendaraan 

tidak perlu tenaga. Jika pada saat tersebut motor tetap bekerja maka 



 

polusi yang keluar sangat besar misalnya CO dapat mencapai 7% karena 

saat idling (Siswanto, 1991). 

Karena kendaraan tidak perlu tenaga yang besar maka akan lebih 

bijaksana demi lebih perduli kepada kesehatan jika tidak perlu menambah 

pasokan bahan bakar untuk kerja motor yang pada akhirnya mengeluar-

kan polusi yang sangat berbahaya. Cara yang paling baik dengan cara 

menyumbat pasokan bahan bakar bensin di ruang intake manifold 

sehingga tidak terjadi pembakaran dan logikanya tidak akan mengeluar-

kan polusi yang berlebihan. Alat yang digunakan untuk menghentikan 

pasokan bahan bakar dapat dilakukan oleh alat otomatis yang disebut alat 

pemutus sistem perlambatan otomatis.  

Keuntungan lain yang diperoleh dari alat ini adalah menghemat 

konsumsi bahan bakar (bensin), menghemat umur sepatu rem yang me-

nurut penelitian, debu hasil dari kerja rem dapat menimbulkan asbestosis, 

mengurangi polusi gas beracun CO dan HC yang ditimbulkan kendaraan 

atau lebih spesifik lagi meniadakan polusi pada saat kendaraan bermotor 

sedang mengalami perlambatan. Keuntungan yang terakhir inilah yang 

akan diuji kebenarannya. 

Cara Kerja dari Sistem Perlambatan 

 Sistem perlambatan ini bekerja pada saat kendaraan mengerem 

(pedal gas dilepas) atau pada saat putaran motor tinggi menuju putaran 

rendah. Motor akan berhenti bekerja sesaat karena suplai bahan bakar 

terhenti. Berhentinya suplai bahan bakar dari ruang intake manifold dapat 

kita setel pada putaran motor tertentu sesuai dengan keinginan kita. 

Misalnya 2000 rpm, 1700 rpm, atau 1500 rpm dengan catatan tidak 

kurang dari putaran stasioner motor (  1250 rpm). Cara kerjanya dapat 

diuraikan sebagai berikut. 
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Gambar 1 Rangkaian Kerja ECU Sistem Alat Pemutus Perlambatan Otomatis 

(Spuller, 1987) 

Pada saat kendaraan melewati jalan menurun, pengemudi akan 

memperlambat laju kendaraannya dengan jalan menginjak pedal rem 

yang berarti melepas pedal gas. Saat inilah sakelar yang terpasang pada 

pedal gas menghubung dan akan menyebabkan relai putus meneruskan 

tegangan ke selenoid karburator. Jika putaran mesin masih diatas 1750 

rpm maka relai putaran pada ECU (kontrol unit elektronik) bekerja. 

Bekerjanya relai putaran mengakibatkan relai putus juga bekerja, 

sehingga akan memutus arus IG yang menuju ke selenoid. Tegangan 

yang menuju selenoid akan menimbulkan induksi magnetik pada kumpar-

an selenoid sehingga jarum selenoid akan bergerak untuk menutup 

saluran idle ke intake manifold. Dengan demikian, bahan bakar bensin 

tidak mengalir lagi ke ruang intake manifold, dan kemudian motor akan 

meniadakan proses pembakaran untuk beberapa selang waktu. Logikanya 

jika tidak terjadi proses pembakaran maka tidak ada produksi dari gas 

HC. 

 Jika putaran motor sudah turun mencapai kurang lebih 1750 rpm 

maka relai putaran dan relai putus tidak bekerja lagi untuk memutuskan 

arus dari IG ke selenoid. Dengan demikian bahan bakar akan mengalir 

kembali secara otomatis. Oleh karena pada saat alat ini bekerja proses 

pengapian berlangsung terus maka motor akan hidup kembali dengan 

mudah.  
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Gambar 2  Relai Pemutus dan Selenoid pada Saluran Idle Karburator (Spuller,  

1987) 

METODE  

Penelitian adalah penelitian eksperimental. Rancangan penelitian 

yang dinaksud adalah sebagai berikut. 

Tabel 4 Rancangan Penelitian 

Variabel bebas 

 

 

Variabel terikat 

Tanpa menggunakan  

alat pemutus sistem perlambatan 

otomatis 

( X1 ) 

Menggunakan  

alat pemutus sistem 

perlambatan otomatis 

( X2 ) 

HC (%) Y1 Y2 

Keterangan : 

Y1 = Data skor dari kadar emisi gas buang HC tanpa menggunakan alat pemutus  

  sistem perlambatan otomatis. 

Y2  =  Data skor dari kadar emisi gas buang HC menggunakan alat pemutus sistem  

  rlambatan otomatis. 

Sebagai objek penelitian ini adalah engine stand dengan motor 

Toyota type 4K yang ada di laboratorium Otomotif, Jurusan Teknik 

Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, bahan bakar yang 

digunakan adalah bensin jenis premium, sedangkan instrumen atau alat 

yang digunakan untuk mengukur kandungan HC adalah abgastester merk 

Tecnotest buatan Italy yang telah dikalibrasi.  

Sakelar pada pedal gas 



  

Variabel bebas penelitian ini adalah a) penggunaan alat pemutus 

sistem perlambatan otomatis pada motor bensin empat langkah, b) 

keadaan tanpa penggunaan alat pemutus sistem perlambatan otomatis 

pada motor bensin empat langkah. Variabel terikat Emisi gas buang 

kendaraan bermotor yang bersifat polutan, yaitu hidrokarbon (HC). 

Variabel moderator a) kondisi motor ketika mengalami perlambatan dari 

putaran 3000 rpm menuju putaran idle (pada saat pedal gas dilepas), b) 

bekerjanya alat pemutus sistem perlambatan diset pada putaran 1750 rpm. 

Variabel kontrol merupakan faktor yang dikontrol atau dinetralkan 

pengaruhnya, variabel kontrol dalam penelitian ini adalah: a) kondisi 

motor di tune-up terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian, b) bahan 

bakar motor yang digunakan adalah bensin premium, c) sudut dwell 

pengapian sebesar 50 –54 
o
d) kondisi saluran buang kendaraaan atau 

knalpot tidak boleh bocor, e) saat pengapian sebesar 8º sebelum TMA 

saat putaran idle (750 rpm), f) campuran bahan bakar (A/F ratio) diatur 

oleh baut penyetel pada karburator. 

HASIL 

Dari eksperimen yang dilakukan diperoleh berbagai data kadar 

emisi gas buang baik pada motor yang menggunakan alat pemutus sistem 

perlambatan otomatis maupun tidak, yang dapat dideskripsikan sebagai 

berikut.  

 
Tabel 5  Data Emisi Gas Buang HC pada Motor yang Menggunakan Alat Pemutus  

 Sistem Perlambatan Otomatis dan yang Tidak Menggunakan 

 Emisi Gas Buang HC ( ppm ) 

No. 
Tidak menggunakan alat pemutus 

sistem perlambatan otomatis 

Menggunakan alat pemutus 

sistem perlambatan otomatis 

1 3942.00 3410.00 

2 3518.00 3518.00 

3 3900.00 3480.00 

4 3723.00 3350.00 

5 5850.00 3340.00 



 

Tabel 5 (Lanjutan) 

 Emisi Gas Buang HC ( ppm ) 

No. 
Tidak menggunakan alat pemutus 

sistem perlambatan otomatis 

Menggunakan alat pemutus 

sistem perlambatan otomatis 

6 4146.00 3410.00 

7 3675.00 3115.00 

8 3800.00 3240.00 

9 4090.00 3425.00 

10 3540.00 3407.00 

 Tabel 5 menunjukkan produksi emisi gas buang HC pada motor 

Toyota 4K antara yang menggunakan alat pemutus sistem perlambatan 

otomatis dengan yang tidak dan pengambilan data dilakukan replikasi 

sebanyak 10 kali pada setiap pelepasan pedal gas diinjak sehingga pada 

putaran mesin maksimum motor 3000 rpm, kemudian dilepas dengan 

tiba-tiba. 

Untuk mengetahui rerata produksi gas racun HC dapat digunakan 

analisis deskritif sehingga dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut: 

 
Tabel 6  Deskripsi Rerata Kadar Emisi Gas Buang pada Motor Toyota 4K antara 

yang Menggunakan Alat Pemutus Sistem Perlambatan dan yang Tidak. 

 PERLAKUAN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 HC tanpa alat 10 4140.1000 686.3511 217.0433 

 HC dengan alat 10 3370.6000 117.8900 37.2801 

Tabel tersebut menggambarkan bahwa terjadi penurunan produksi 

HC dari 4140.1000 ppm keadaan standar (sebelum menggunakan alat 

pemutus sistem perlambatan) turun menjadi 3370,6 ppm setelah 

menggunakan menggunakan alat pemutus sistem perlambatan. Untuk 

mengetahui perbedaan kadar HC yang diproduksi sebelum dan setelah 

menggunakan alat pemutus perlambatan digunakan uji t seperti dalam 

Tabel 7. 



  

Tabel 7 Hasil Analisis Uji-t Kadar Emisi Gas Buang HC  

No  Keterangan Nilai 

1  F 5.840 

2  Sig. .027 

3  t 3.494 

4  Sig. (2-tailed) .006 

Dengan memperhatikan hasil pengujian data pada Tabel 7 di atas 

data tidak homogen sehingga dapat dilihat menggunakan Equal variances 

not assumed diperoleh p=0,006 < 0,05 dapat disimpulkan ada perbedaan 

kadar emisi gas buang HC antara yang menggunakan alat pemutus sistem 

perlambatan otomatis dengan yang tidak pada motor Toyota 4K. 

BAHASAN 

 Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan dengan urutan yang 

tersaji dalam analisis data terjadi penurunan produksi HC dari 4140.10 

ppm keadaan standar (sebelum menggunakan alat pemutus sistem per-

lambatan) turun menjadi 3370,6 ppm setelah menggunakan menggunakan 

alat pemutus sistem perlambatan. Selain itu juga ada perbedaan yang 

signifikan (p<0.05) kadar emisi gas buang HC antara yang menggunakan 

alat pemutus sistem perlambatan otomatis dengan yang tidak pada motor 

Toyota 4K. Perbedaan tersebut disebabkan oleh terjadinya penyumbatan 

pada saluran stationer karburator sehingga bahan bakar akan buntu, 

sehingga tidak terjadi pembakaran sehingga polusi HC dapat dikurangi.  

 Oleh sebab itu menggunakan alat pemutus sistem perlambatan 

otomatis, motor bensin yang mengeluarkan gas beracun lain seperti 

hidrokarbon primer (hidrokarbon aromatik) dapat berbahaya bagi kese-

hatan manusia seperti yang terlihat pada Tabel 3, dapat terkurangi bahkan 

terhindari.  

Selanjutnya menggunakan alat pemutus sistem perlambatan 

otomatis, HC polutan pada konsentrasi yang tinggi menyebabkan gang-

guan pada selaput lendir, mata, hidung dan tenggorokan dan merupakan 

zat potensial penyebab kanker dapat terhindari (Spuller, 1987). Yang 



 

tidak kalah pentingnya adalah aldehida yang dikeluarkan oleh kendaraan 

bermotor merupakan salah satu pencemar udara dapat berkurang, sehing-

ga teori yang dikemukakan Molhalve iritasi mata, saluran pernafasan, 

iritasi membran atas, dan kulit tidak terjadi ( Pudjiastuti dkk, 1998). 

Kadar HC tertinggi menurut Arends & Berenschot (1997) terjadi 

pada saat kendaraan mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan keva-

kuman di bawah katup gas lebih tinggi dari pada saat putaran idle / 

stasioner sehingga disini banyak sekali jumlah hidrokarbon yang tidak 

terbakar. Oleh karena itu dengan penggunaan alat pemutus sitem perlam-

batan otomatis yaitu mengkaji dari cara kerjanya maka jumlah HC yang 

tidak terbakar dengan sempurna dapat dikurangi.   

Kadar HC pada gas buang dari motor Toyota 4K yang digunakan 

sebagai obyek penelitian dalam keadaan normal atau tanpa penggunaan 

alat pemutus sistem perlambatan otomatis seharusnya dapat diketahui 

dari persamaan yang dikemukakan oleh De Nevers (1995:412). Dari 

spesifikasi motor Toyota 4K diketahui diameter silinder (D) = 7,5 cm, 

panjang langkah (L) = 6,55 cm, tebal zona pemadaman (quench wall 

thickness) = 0,2 mm dan  = 1.  
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 = 0,014 = 1,4 % kandungan hidrokarbon pada gas buang. 

 

Persamaan jumlah mol produk pembakaran didapatkan persamaan: 

n total = 3,76 ( x + y/4 ) + x + ( y/2 ). Nilai stoikiometri A/F ratio (  ) = z 

untuk pembakaran sempurna dari bahan bakar bensin maka nilai z = 0, x 

= 8 dan y = 17; sehingga jumlah mol keseluruhan dari produk 

pembakaran adalah  

 
n total = 3,76 [ 8 + 17/4 ] + 8 + ( 17/2 )  

 = 
bakarbahanmol

pembakaranprodukmol
56,62  



  

Akhirnya dapat ditentukan fraksi mol bahan bakar premium yang 

tidak terbakar dengan sempurna. 

 

y unburned = )(

56,62

014,0

ppm

bakarbahanmol

pembakaranprodukmol

bakarbahanmol

sempurnaterbakartidakyangbuanggasmol

 

 = 2,24.10
-4

 

 = 224 ppm 

 

Angka 224 ppm menunjukkan kadar emisi HC jika motor masih 

dalam keadaan masih baik atau idial ( =1), gerakan campuran bahan ba-

kar stream line tidak terjadi turbulensi. Akan tetapi kenyataannya, motor 

Toyota 4K yang digunakan sebagai obyek penelitian ini kondisinya sudah 

jauh berkurang dan mungkin disebabkan oleh umur pemakaian motor 

tersebut disertai dengan perlakuan menutupnya katup gas yang men-

dadak, sehingga mengakibatkan kevakuman dan gerakan campuran bahan 

bakar cenderung turbulensi, tidak homogen, sisa bensin pada saluran idle 

setelah katup selenoid cenderung membuat campuran kaya sehingga 

pembakaran tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna emisi HC 

yang dihasilkan gas buangnya sudah mencapai angka mean 4140.1 ppm 

keadaan standar (sebelum menggunakan alat pemutus sistem perlam-

batan) dan 3370,6 ppm setelah menggunakan alat pemutus sistem perlam-

batan.  

Berangkat dari keadaan ini maka dengan penggunaan alat pemutus 

sistem perlambatan otomatis kadar emisi HC dapat ditekan. Hasil pene-

litian menunjukkan bahwa dengan penggunaan alat pemutus sistem 

perlambatan otomatis terjadi penurunan kadar emisi gas buang HC. 

Pernyataan ini dapat dibuktikan pada Tabel 6, dimana didapatkan nilai 

mean (rerata) HC sesudah menggunakan alat lebih kecil daripada mean 

sebelum menggunakan alat (3370,6 < 4140,1). 

Oleh karena itu jika kendaraan tidak perlu tenaga yang besar misal 

pada saat mengerem kendaraan atau jalan turun, dengan memasang alat 

pemutus sistem perlambatan berarti menyumbat saluran idle sehingga 

bensin tidak akan masuk ke ruang pencampur, sehingga akan lebih 



 

bijaksana demi lebih perduli kepada kesehatan jika tidak perlu menambah 

pasokan bahan bakar untuk kerja motor yang pada akhirnya 

mengeluarkan polusi yang sangat berbahaya. Dapat dianalisa dari segi 

kesehatan dan keselamatan kerja pada bengkel otomotip yaitu jika para 

mekanik menghidupkan kendaraan bermotor di dalam ruangan bengkel 

yang sirkulasi udaranya kurang baik. Konsentrasi emisi gas buang akan 

terkumpul di dalam ruangan hingga skala yang membahayakan kesehatan 

manusia. Gejala klinis langsung dapat dirasakan oleh para mekanik 

tersebut dan hal ini jika tidak diantisipasi secara dini dapat meningkatkan 

penyakit akibat kerja.  

Usaha dalam mengurangi kadar emisi gas buang kendaraan 

bermotor dengan alat pemutus sistem perlambatan otomatis pada 

dasarnya adalah tindakan yang bersifat teknis dalam artinya bahwa usaha 

pengurangan ini sifatnya adalah untuk meniadakan polusi memutuskan 

saluran bahan bakar dalam kondisi yang tidaklah penting untuk terus 

mensuplai bahan bakar (seperti telah diterangkan di dalam cara kerja 

alat). Diasumsikan setiap kendaraan bahwa setiap melakukan perlambat-

an masih tetap mengadakan pembakaran berapa emisi gas beracun yang 

dihasilkan. Berbeda dengan penggunaan alat pemutus sistem perlambat-

an, jika setiap proses perlambatan (pedal gas dilepas) maka dalam seper 

sekian detik proses pembakaran akan ditiadakan. Dapat kita bayangkan 

jika kendaraan kita telah berjalan misalnya 50.000 km, berapa emisi yang 

telah dihasilkan jika kita bandingkan dengan jarak 50.000 km yang 

dilengkapi dengan alat ini. Oleh karena itu dengan penggunaan alat 

pemutus sistem perlambatan otomatis pada kendaraan bermotor dapat 

mengurangi produksi gas racun HC.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Dengan digunakannya alat pemutus sistem perlambatan otomatis 

pada motor Toyota 4K di Laboratorium Otomotif Universitas Negeri 

Malang, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima 

dan diakui kebenarannya pada taraf signifikansi 5 . Hal ini berarti pada 

hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Ada 

perbedaan kadar emisi gas buang HC antara yang menggunakan alat 



  

pemutus sistem perlambatan otomatis dengan yang tidak pada motor 

Toyota 4K. Perbedaan ini dapat dilihat dari rerata kadar hidrokarbon 

sebelum dan sesudah menggunakan alat (mean tanpa alat 4140,1 > mean 

dengan alat 3370,6). 

Saran 

Memberi masukan kepada para dosen pengajar praktikum motor 

bensin atau kesehatan dan keselamatan kerja di perguruan tinggi 

khususnya dan mahasiswa umumnya, bahwa telah diciptakan suatu alat 

sistem elektronik yang dapat digunakan pada kendaraan bermotor untuk 

mengurangi kadar emisi gas buangnya sekaligus dapat digunakan di 

dalam proses pembelajaran. 

Untuk pengembangan jangka panjang yaitu dapat digunakan 

sebagai masukan bagi pejabat yang berwenang khususnya Kementerian 

Lingkungan Hidup dan BAPPEDAL serta Dinas perhubungan dalam 

memutuskan kebijakan berkaitan dengan penentuan ambang batas emisi 

gas buang kendaraan yang diperbolehkan serta mempromosikan peng-

gunaan alat sistem perlambatan pada mobil angkutan kota dalam usaha 

pencegahan pengaruh pencemaran gas HC dari kendaraan bermotor. 
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Dampak Pembelajaran Kimia yang Menggunakan 

Model Penggambaran Kikroskopik terhadap 

Hasil Belajar Siswa SMA 

Fauziatul Fajaroh 

Nazriati 

Herunata 

Abstract: The article discusses the results of a study on the 

students’ level of understanding of the microscopic concepts of 

substance. The research subjects were students of UM Laboratory 

Senior High School, Malang and PGRI Senior High School, 

Lawang. Two intact classes—experiment and control group—were 

selected from each school. In view of the fact that the students in 

both the control and experiment groups had equivalent abilities 

concerning microscopic concepts prior to the application of 

microscopic model, there was a significant difference in the 

students’ understanding of microscopic concepts of substance 

following the application of the model; the students taught with 

microscopic model showed a better achievement.  

Key words: microscopic model, phase of substances, students’ 

achievement 

 Konsep-konsep ilmu kimia yang secara formal mulai diberikan 

pada siswa SMA pada umumnya terdiri atas dua aspek, yaitu makros-

kopik dan mikroskopik. Aspek makroskopik berkaitan dengan gejala-

gelaja yang kasat mata atau teramati, sedangkan aspek mikroskopik 

mencakup hal-hal yang tak kasat mata, abstrak, dan hanya dapat di-

bayangkan. Kedua aspek tersebut tidak terpisah satu sama lain, tetapi 

sangat berkaitan erat. Pemahaman terhadap aspek mikroskopik melandasi  

Fauziatul Fajaroh, Nazriati, Herunata adalah dosen Jurusan Kimia FMIPA Universitas 

Negeri Malang Jalan Surabaya 6 Malang 



 

pemahaman aspek makroskopik, artinya untuk dapat memahami aspek 

makroskopik dengan benar dibutuhkan pemahaman aspek mikroskopik. 

Aspek makroskopik dari konsep tentang asam misalnya mencakup hal-

hal antara lain: larutannya yang merupakan elektrolit, warna larutannya 

yang berubah bila ditetesi indikator tertentu, pH-nya yang tertentu, serta 

sifatnya yang korosif. Sedangkan aspek-aspek mikroskopiknya mencakup 

antara lain: peristiwa ionisasi larutan asam dalam air, interaksi antara ion-

ion penyusun larutan asam, serta proses pemutusan dan pembentukan 

ikatan pada reaksi antara asam dengan logam. Aspek makroskopik dari 

konsep sel Galvani mencakup antara lain fenomena yang teramati berikut 

ini: perubahan-perubahan yang terjadi di katoda dan anoda selama sel 

bekerja, perubahan warna larutan elektrolit setelah sel bekerja, serta 

kuantitas potensial sel yang terukur dengan voltmeter. Sedangkan aspek 

mikroskopiknya mencakup antara lain: mekanisme migrasi ion-ion 

penyusun elektrolit dan elektron selama sel bekerja, mekanisme migrasi 

ion-ion penyusun jembatan garam, serta reaksi redoks yang terjadi pada 

permukaan elektroda. Aspek makroskopik dan mikroskopik di atas hanya 

akan dapat terpahami dengan baik, bila individu telah mengembangkan 

kemampuan berpikir yang tidak hanya menjangkau hal-hal yang kongkrit 

saja tetapi juga hal-hal yang abstrak (Kavanaugh, 1981).  

 Kemampuan ini merupakan tingkatan berpikir tertinggi dalam 

hirarki perkembangan intelek Piaget dan disebut kemampuan berpikir 

formal. Piaget memprediksikan bahwa tahap berpikir formal umumnya 

dicapai individu pada usia 11 tahun. Namun ternyata sejumlah penelitian 

mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa SMA baru mencapai tahap 

berpikir tersebut pada usia yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan 

Piaget. Ron Good, Kromhout, dan Mellon (dalam Effendy, 1985) meng-

ungkapkan bahwa sekitar 25--75% siswa SMA dan mahasiswa belum 

mencapai tahap berpikir formal. Bahkan hanya 4% siswa kelas 3 SMA 

Al-Maarif Malang yang telah mencapai tahap berpikir formal (Fajaroh, 

2002). 

 Kesenjangan antara dua hal yaitu 'dibutuhkannya kemampuan 

berpikir formal dalam mempelajari kimia di satu sisi' dengan 'belum 

tercapainya kemampuan tersebut di sisi lain' diduga menjadi salah satu 

penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan konsep dalam mempelajari 

kimia pada siswa SMA seperti yang pernah dilaporkan dalam sejumlah 



  

penelitian, antara lain: kesalahan dalam mempelajari konsep redoks dan 

elektrokimia (Garnet dan Treagust, 1992; Fajaroh, 1996), ikatan kimia 

(Taber, 1994), asam-basa (Smith dan Metz, 1996) serta kesetimbangan 

kimia (Hackling dan Garnet, 1985). 

 Kesalahan-kesalahan konsep di atas akan dapat direduksi atau 

bahkan dicegah sama sekali bila proses pembelajaran di kelas dilaksana-

kan dengan pendekatan yang sesuai dan dengan mempertimbangkan 

potensi dan kondisi siswanya. Karena konsep-konsep ilmu kimia terdiri 

atas aspek makroskopik dan mikroskopik, maka tentunya pendekatan 

pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran yang menyoroti kedua 

aspek tersebut sekaligus. Aspek makroskopik dapat diperoleh siswa 

antara lain melalui metode praktikum dan pengamatan terhadap kejadian-

kejadian di sekitarnya, sedangkan aspek mikroskopik antara lain melalui 

penggunaan model penggambaran mikroskopik. Model ini merupakan 

suatu gambaran nyata yang disederhanakan tentang suatu obyek atau 

proses yang abstrak yang masih tetap menampilkan atribut-atribut 

penting dari obyek atau proses tadi (Winarti, 1998; Smith, 1996; Russel, 

1997).  

 Model penggambaran mikroskopik adalah salah satu wujud 

visualisasi dalam ilmu kimia. Model di sini memiliki pengertian yang 

berbeda dengan model dalam dunia arsitektur atau model pesawat 

terbang. Model dalam ilmu kimia merupakan versi besar dari benda yang 

berukuran sangat kecil yang tidak kasat mata atau proses abstrak (Bent, 

1984). Penggunaan model pada dasarnya merupakan upaya untuk meng-

konkretkan konsep-konsep abstrak dalam kimia. Dengan model peng-

gambaran mikroskopik interaksi antara ion-ion penyusun elektrolit, 

konsep ionisasi, mekanisme migrasi ion dan elektron dalam sel Galvani, 

serta reaksi redoks di permukaan elektroda akan dapat dideskripsikan 

dengan nyata.  

Penggunaan model ini di kelas terutama akan sangat membantu 

siswa yang belum mencapai tahap berpikir formal dalam memahami 

konsep dan proses abstrak yang semula hanya dapat dibayangkan saja. 

Jika penerapan model tersebut dilakukan dengan benar, maka kemung-

kinan akan dapat mereduksi kesalahan-kesalahan konsep siswa. Sayang-

nya model ini dan penerapannya di kelas belum banyak dikembangkan 

dalam pembelajaran kimia di SMA di Indonesia. Konsep atau proses 



 

abstrak dalam pembelajaran kimia selama ini banyak disajikan secara 

verbal. Padahal pendeskripsian suatu konsep, terutama konsep abstrak, 

memiliki satu kelemahan pokok, yaitu sangat mungkin terjadi kesalahan 

penerjemahan konsep tersebut ke dalam struktur kognitif siswa.  

Penggunaan model penggambaran mikroskopik di kelas diduga 

akan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa serta dapat 

mereduksi jumlah siswa yang mengalami kesalahan konsep jika diterap-

kan dengan pendekatan konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik me-

rupakan paradigma baru pembelajaran yang menjiwai kurikulum 2004. 

Berbeda dengan pembelajaran behavioristik, dalam pembelajaran kons-

truktivistik, siswa dikondisikan lebih aktif dalam mengkonstruksi 

pengetahuan dan pemahamannya. Guru hanya bertugas menyediakan me-

dia/sarana pembelajaran. Model penggambaran mikroskopik dapat 

dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran konstruktivistik. 

Setelah model dikembangkan, hal yang tidak kalah pentingnya 

adalah penerapan model tersebut dalam pembelajaran yang nyata di 

kelas. Tujuan dari kegiatan ini pada dasarnya adalah untuk menguji 

keefektifan model sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar, baik 

menyangkut dampaknya terhadap penguasaan konsep siswa (hasil belajar 

siswa) maupun kemampuan model dalam membangkitkan rasa ingin tahu 

dan motivasi belajar siswa serta mereduksi kesalahan-kesalahan konsep 

siswa. Untuk itu uji penerapan model sangat perlu dilakukan melalui 

suatu penelitian yang tidak lain bertujuan untuk melahirkan skenario 

pembelajaran serta bahan ajar yang tepat bagi proses pembelajaran yang 

berkualitas. 

 Dugaan bahwa penggunaan model penggambaran mikroskopik 

akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa antara didukung oleh 

temuan Smith (1996), Lawrence (dalam Heron, 1975), dan Russel (1997). 

Smith menemukan bahwa siswa yang diwajibkan untuk menggunakan 

model fisik dalam mempelajari konsep-konsep kimia yang abstrak 

memiliki prestasi belajar dan kemampuan menggunakan logika lebih 

tinggi dari pada mereka yang tidak menggunakan model ini. Lawrence 

menemukan fakta bahwa siswa yang menggunakan model mikroskopik 

memiliki prestasi belajar 24% lebih tinggi dari pada siswa yang tidak 

menggunalannya. Adapun Russel yang mengkaji pengaruh pendekatan 

makroskopik-mikroskopik-simbolis secara terpadu terhadap hasil belajar 



  

kesetimbangan kimia menemukan terjadinya peningkatan prestasi belajar 

siswa yang memahami konsep kesetimbangan kimia dari 34% menjadi 

56%. 

 Belum tersosialisasikannya penerapan model penggambaran 

mikroskopik ini di Indonesia mendorong peneliti untuk mengembangkan 

model ini dan mengkaji keefektifan penerapannya di kelas, terutama 

untuk topik-topik yang banyak mengandung konsep abstrak. Pokok 

bahasan yang dipilih adalah Wujud Zat yang perlu disajikan bagi siswa 

kelas 1 pada awal semester pertama. Pemilihan pokok bahasan ini 

terutama didasarkan atas alasan-alasan berikut (1) pemahaman siswa 

terhadap pokok bahasan ini melandasi pemahaman pokok-pokok bahasan 

selanjutnya seperti ikatan kimia dan termokimia, (2) pembelajaran pokok 

bahasan ini sangat cocok jika disajikan dengan menggunakan model 

penggambaran mikroskopik. 

 Penelitian ini bertujuan (1) mengembangkan bahan ajar pokok 

bahasan wujud zat di SMA yang menggunakan model penggambaran 

mikroskopik untuk mengkaji aspek mikroskopik dari konsep yang 

dipelajari serta mengaitkannya dengan aspek makroskopiknya dan (2) 

mempelajari pengaruh pemberian bahan ajar tersebut terhadap hasil 

belajar siswa dengan jalan membandingkan hasil belajar siswa yang 

diajar dengan dan tanpa model penggambaran mikroskopik.  

METODE 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang pada 

dasarnya bertujuan mengembangkan suatu bahan ajar dan mengkaji 

pengaruh penerapannya di kelas terhadap hasil belajar. Untuk itu 

dibutuhkan dua macam subyek yang paralel, satu diperlakukan sebagai 

sampel eksperimen dan lainnya sebagai sampel kontrol. Pelaksanaan 

penelitian mencakup tahap-tahap persiapan (perijinan dan diskusi dengan 

guru di sekolah sasaran), pengembangan instrumen penelitian, 

pelaksanaan pengambilan data, analisis data, dan penyusunan laporan 

penelitian. 

 Penelitian yang dilaksanakan pada Semester I tahun ajaran 

2004/2005 ini mengambil subyek penelitian siswa SMA Laboratorium 



 

UM (kelas I-5 sebagai sampel kontrol dan kelas I-6 sampel eksperimen) 

serta SMA PGRI Lawang (kelas I-5 sebagai sampel kontrol dan kelas I-7 

sampel eksperimen).  

 Instrumen penelitian ini mencakup: 

1. Tes pemahaman mikroskopik konsep wujud zat. 

Tes ini berupa tes obyektif dengan 5 alternatif jawaban yang terdiri 

atas 4 jawaban pilihan dan 1 jawaban lain. Selain itu siswa diminta 

memberikan alasan jawabannya. Siswa diberi skor 1 bila memilih 

jawaban yang benar dan memberikan alasan yang tepat; 

2. Bahan ajar pokok bahasan Wujud Zat yang melibatkan dan tidak 

melibatkan model penggambaran mikroskopik. 

Bahan ajar ini disusun peneliti dengan mengacu pada uraian materi 

yang sama dalam buku Kimia untuk SMU dan Madrasah Aliyah Kelas 

I yang disusun oleh Fajaroh dkk (2002); 

3.  Tes hasil belajar Konsep Wujud Zat. 

Tes ini dimaksudkan untuk menggali pemahaman konsep siswa 

terhadap pokok bahasan wujud zat. Tes yang berbentuk esei ini 

dilakukan dua kali (selanjutnya disebut tes kedua dan ketiga). Masing-

masing tediri atas 10 soal yang mengukur pemahaman siswa terhadap 

konsep-konsep dan aplikasi konsep wujud zat. 

Instrumen-instrumen tersebut di atas diverifikasi terlebih dahulu 

sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian melalui diskusi 

antara tim peneliti dengan guru. 

  Data dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif melalui: 

a.  uji persyaratan analisis (uji homogenitas); 

b. perhitungan persentase siswa yang memahami atau mengalami 

kesalahan konsep; 

c.  uji perbedaan hasil belajar antara kelompok sampel dan kontrol (uji t). 

 



  

HASIL 

Pemahaman Mikroskopik Konsep Wujud Zat Siswa 

Sebelum pembelajaran konsep wujud zat dilaksanakan baik di 

kelas eksperimen maupun kontrol, telah dilakukan tes pemahaman 

mikroskopik konsep wujud zat dengan menggunakan instrumen yang 

sesuai. Penerapan instrumen ini pada kelas eksperimen maupun kontrol 

dimaksudkan untuk: (1) mendapatkan gambaran kemampuan siswa dalam 

memberikan gambaran mikroskopik konsep wujud zat, dan (2) 

membuktikan bahwa kelompok eksperimen dan kontrol adalah kelom-

pok-kelompok yang homogen. 

Persentase siswa yang dapat memberikan gambaran mikroskopik 

konsep wujud zat disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1 Pemahaman Awal Siswa tentang Gambaran Mikroskopik Wujud Zat 

Gambaran 
Mikroskopik 

No. 
Soal 

Persentase Siswa yang dapat memberikan gambaran dengan benar 

SMA PGRI Lawang SMA Laboratorium UM 

Kelas I-5 

(N = 47) 

Kelas I-7 

(N = 42) 

Rata-

rata 

Kelas I-5 

(N = 47) 

Kelas I-6 

(N = 47) 

Rata-

rata 

Susunan dan jarak 
partikel zat padat 

(logam)  

1 13 29 21 17 11 14 

Susunan dan jarak 
partikel-partikel 

zat cair  

2 23 14 19 72 49 61 

Susunan dan jarak 
partikel-partikel 

gas monoatomik  

3 28 43 36 85 51 68 

Susunan dan jarak 
partikel campuran 

gas  

4 6 17 12 23 6 15 

Susunan dan jarak 
partikel-partikel 

gas poliatomik  

5 13 36 25 34 21 28 



 

Tabel 1 (Lanjutan) 

Gambaran 
Mikroskopik 

No. 
Soal 

Persentase Siswa yang dapat memberikan gambaran dengan benar 

SMA PGRI Lawang SMA Laboratorium UM 

Kelas I-5 

(N = 47) 

Kelas I-7 

(N = 42) 

Rata-

rata 

Kelas I-5 

(N = 47) 

Kelas I-6 

(N = 47) 

Rata-

rata 

 
Perubahan ukuran, 
susunan, dan jarak 

partikel-partikel 

zat padat akibat 
proses peleburan  

6 2 5 4 43 26 35 

Perubahan ukuran, 

susunan, dan jarak 
partikel-partikel 

zat padat akibat 

proses sublimasi  

7, 9 10 4 7 14 18 16 

Perubahan ukuran, 

susunan, dan jarak 

partikel-partikel 
zat cair akibat 

proses penguapan  

8 11 10 11 21 17 19 

Susunan partikel-
partikel gas 

setelah proses 

difusi gas  

10 21 57 39 11 43 27 

Perubahan ukuran, 

dan jumlah 
partikel-partikel 

gas dalam balon 

akibat penyusutan 
volume balon  

11 9 17 13 19 9 14 

Perubahan ukuran, 

dan jumlah 
partikel-partikel 

gas akibat 

pemampatan  

12 30 24 27 47 51 49 



  

Tabel 2 (Lanjutan) 

Gambaran 
Mikroskopik 

No. 
Soal 

Persentase Siswa yang dapat memberikan gambaran dengan benar 

SMA PGRI Lawang SMA Laboratorium UM 

Kelas I-5 

(N = 47) 

Kelas I-7 

(N = 42) 

Rata-

rata 

Kelas I-5 

(N = 47) 

Kelas I-6 

(N = 47) 

Rata-

rata 

 
Perubahan ukuran, 
dan jarak partikel-

partikel air pada 

proses perubahan 
wujud padat 

menjadi cair  

13 26 43 35 57 47 52 

Perubahan 
susunan dan jarak 

partikel-partikel 

air akibat 
perubahan wujud 

cair menjadi gas  

14 34 69 52 79 51 65 

Rata-rata 23   34 

 Untuk SMA PGRI Lawang, hanya konsep yang diukur oleh soal no. 14 

yang dikuasai oleh lebih dari 50% siswa. Konsep yang diukur oleh soal no. 6, 7, 

9 tampaknya merupakan konsep yang sulit dipahami siswa. 

 Sedangkan untuk siswa SMA Lab. UM, konsep yang diukur oleh soal no. 

2, 3, 13, 14 dikuasai oleh lebih dari 50% siswa. Tampak bahwa secara umum 

SMA Lab. UM lebih menguasai, walaupun belum mencakup 50% siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas secara umum pembelajaran dengan 

menggunakan model penggambaran mikroskopik sangat dibutuhkan baik oleh 

SMA Lab. UM maupun oleh SMA PGRI Lawang dalam rangka meningkatkan 

hasil belajar konsep wujud zat. Berikut ini disajikan kesalahan-kesalahan konsep 

yang berhasil diidentifikasi beserta persentase siswa yang mengalaminya. 

 



 

Tabel 2 Persentase Siswa yang Mengalami Miskonsepsi dalam Konsep Wujud Zat 

No. Miskonsepsi 

Persentase Siswa yang Mengalami 

Miskonsepsi (%) 

SMA Lab. UM SMA PGRI Lawang 

I-5 I-6 I-5 I-7 

1. Siswa mengetahui bahwa logam 

termasuk zat padat sehingga 

partikel-partikelnya tersusun rapat 

dengan susunan yang teratur, tapi 

siswa belum memahami bahwa 

susunan logam memenuhi aturan 

tertentu sesuai dengan uraian soal 

(soal no. 1 pilihan B) 

81 79 26 55 

2. Siswa belum benar-benar 

memahami bahwa susunan 

partikel-partikel gas tak beraturan 

dan partikel-partikelnya bergerak 

secara acak (soal no. 8 pilihan C) 

62 81 74 51 

3. Siswa belum memahami istilah 

poliatomik (soal no. 5 pilihan C) 

49 51 34 5 

4. Partikel-partikel zat padat 

mengecil bila dicairkan (soal no. 

6 pilihan B) 

13 43 53 45 

5. Partikel-partikel zat padat 

mengecil bila disublimasi (soal 

no. 7 pilihan A) 

68 77 62 64 

6. Partikel-partikel zat cair mengecil 

bila dicairkan (soal no. 8 pilihan 

B) 

81 72 57 67 

7. Gas iodin monoatomik (soal no. 9 

pilihan A) 

64 45 49 57 

8. Gas tidak memenuhi wadahnya 

(soal no. 10 pilihan B) 

72 36 51 26 

9. Jumlah partikel-partikel gas 

berkurang dan mengecil bila 

balon dikempiskan (soal no. 11 

pilihan C) 

49 62 38 43 



  

Tabel 2 (Lanjutan) 

No. Miskonsepsi 

Persentase Siswa yang Mengalami 

Miskonsepsi (%) 

SMA Lab. UM SMA PGRI Lawang 

I-5 I-6 I-5 I-7 

10. Partikel-partikel gas mengecil bila 

balon dikempiskan (soal no. 11 

pilihan B) 

21 19 40 36 

11. Susunan dan jarak antar partikel 

zat cair jauh berbeda dari zat 

padat (soal no. 13 pilihan B) 

13 38 19 31 

 Berdasarkan miskonsepsi tersebut disusun bahan ajar dengan dan tanpa 

gambaran mikroskopik dari konsep wujud zat yang mengandung (a) partikel-

partikel gas dapat berupa atom, molekul unsur, dan molekul senyawa; (b) 

susunan, jarak antar partikel, dan kecepatan/energi kinetik partikel penyusun gas, 

cairan, dan padatan; (c) kaitan antara sifat-sifat fisika gas, cair, dan padat dengan 

keadaan fisiknya; dan (d) gambaran mikroskopik proses-proses fisik. 

 Selanjutnya berdasarkan data hasil tes penggambaran mikroskopik 

ditentukan homogenitas kelas eksperimen dan kontrol di kedua sekolah. Hasil 

analisismenunjukkan bahwa kedua kelompok (kelas) di masing-masing sekolah 

adalah homogen. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa siswa kelompok 

kontrol dan eksperimen memiliki bekal awal yang kurang lebih sama dalam 

menggambarkan keadaan mikroskopik konsep wujud zat. 

Hasil Belajar Konsep Wujud Zat Siswa 

Hasil belajar konsep wujud zat tergambar dari perolehan skor siswa 

dalam dua kali tes yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Skor tes tersebut 

disajikan dalam Tabel 3. 

 



 

Tabel 3 Skor Rata-rata Tes Konsep Wujud Zat 

Kelompok 

Tes-2 Tes-3 

SMA PGRI 

Lawang 

SMA Lab. 

UM 

SMA PGRI 

Lawang 

SMA Lab. UM 

Eksperimen 3,128 6,337 3,293 7,250 

Kontrol 2,176 5,186 2,745 5,674 

 Berdasarkan Tabel 3, tampak bahwa hasil belajar konsep wujud zat 

terutama di SMA PGRI Lawang belum memuaskan. Dua hal pokok yang diduga 

menjadi penyebabnya adalah: (1) siswa kurang terbiasa menger-jakan tes dalam 

bentuk esei terutama untuk soal-soal yang mengukur kemampuan siswa dalam 

menerapkan pemahaman konsepnya, (2) karena tes langsung diberikan pada 

akhir pelajaran diduga siswa belum benar-benar mencerna secara mandiri materi 

pembelajaran, ini dapat berarti bahwa waktu belajar mandiri belum memadai, 

sehingga muncul dugaan bahwa jika waktu belajar mandiri ditambah akan 

diperoleh hasil belajar yang lebih memuaskan. 

 Berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa kelompok eksperimen di kedua 

sekolah mencapai skor tes yang lebih tinggi dibanding kelompok kontrol. Untuk 

mengetahui apakah perbedaan ini signifikan, dilakukan uji-t pada skor total tes 

kedua dan ketiga dari kelas kontrol dan eksperimen di kedua kelas. Ternyata ada 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok yang diajar dengan dan 

tanpa menggunakan model penggambaran mikroskopik. Kelompok yang 

menggunakan model penggambaran mikroskopik terlatih sedemikian rupa 

sehingga memiliki kemampuan berlogika yang lebih tinggi dan akhirnya mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan keterampilan bernalar. Hal 

ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Smith (1996), Lawrence (dalam 

Effendy, 1985), dan Russel (1997). Deskripsi pemahaman konsep yang diukur 

dengan tes kedua beserta persentase siswa kelas kontrol dan eksperimen yang 

berhasil menguasai konsep disajikan dalam Tabel 4 

 

 



  

Tabel 4 Deskripsi Hasil Tes Kedua  

No. Konsep dalam Tes-2 

 %siswa yang memahami 

SMA PGRI Lawang SMA LAB 

I-5 I-7 I-5 I-6 

1. Gas mudah berdifusi dan berekspansi 

memenuhi wadahnya 

49 85 100 100 

2. Volume gas lebih besar dari volume 

zat cair 

15 2 9 11 

3. Jarak antar molekul gas lebih besar 

dari jarak antar molekul zat cair 

11 34 88 87 

4. Gaya tarik menarik antar partikel-

partikel zat padat sangat efektif 

38 40 93 85 

5. Molekul-molekul zat cair masih bisa 

bergerak di sekitar molekul-molekul 

cair, sehingga bentuk bisa berubah 

sesuai wadah 

51 45 30 64 

6. Ikatan antar molekul zat cair cukup 

efektif sehingga volumenya konstan 

11 32 35 57 

7. Gas mudah berdifusi dan berekspansi 

memenuhi wadahnya, sehingga 

volume dan bentuknya menyesuaikan 

wadah 

55 40 93 89 

8. Energi kinetik gas lebih besar dari zat 

cair 

21 36 93 79 

9. Jarak antar molekul gas lebih besar 

dari jarak antar molekul zat cair dan 

tidak ada gaya tarik menarik antar 

partikel, seolah-olah partikel sendiri-

sendiri sehingga bila suatu gas 

bercampur dengan gas lain tidak 

terjadi perubahan interaksi yang 

berarti 

21 2 12 21 

10. Gaya tarik menarik antar partikel-

partikel zat cair cukup efektif, 

sehingga hanya zat cair dengan 

interaksi serupa yang bisa bercampur 

homogen 

26 0 16 21 

Rata-rata 29,8 31,6 56,9 61,4 



 

 Berdasarkan Tabel 4 tampak belum ada perbedaan hasil belajar 

yang berarti antara siswa yang diajar dengan atau tanpa menggunakan 

model penggambaran mikroskopis. Kedua kelompok siswa masih 

mengalami kesulitan dalam menguraikan (1) Keuntungan yang bisa 

didapatkan dari kenyataan bahwa volume gas lebih besar dari volume zat 

cair dan (2) mengapa campuran gas-gas selalu homogen sedangkan 

campuran cair-cair tidak selalu. Namun demikian kelompok eksperimen 

tetap lebih unggul dalam menjelaskan volume zat cair konstan namun 

bentuknya berubah-ubah dan kecenderungan gas untuk berdifusi dan 

berekspansi memenuhi wadahnya. Deskripsi hasil tes ketiga disajikan 

dalam Tabel 5 berikut. 

Tabel 5 Deskripsi Hasil Tes Ketiga 

 

No. 

 

Konsep dalam Tes-3 

 %siswa yang memahami 

SMA PGRI Lawang SMA LAB 

I-5 I-7 I-5 I-6 

1. Ukuran partikel-partikel gas tidak 

berubah bila gas dimampatkan 

83 100 84 85 

2. Ukuran partikel-partikel zat cair 

tidak berubah bila zat cair diuapkan 

79 100 86 85 

3. Jumlah partikel-partikel gas dalam 

balon berkurang bila balon 

dikempiskan 

20 73 60 64 

4. Susunan zat cair dan zat padat 

rapat, sehingga memungkinkan 

untuk bertindak sebagai konduktor 

15 73 42 43 

5. Perubahan cair menjadi gas dan 

padat menjadi gas endoterm, sebab 

sistem membutuhkan energi untuk 

melawan interaksi antar partikel-

partikel zat cair atau padatan 

10 71 37 47 

6. Ukuran partikel zat padat tetap bila 

zat padat dicairkan 

77 100 84 66 



  

 

No. 

 

Konsep dalam Tes-3 

 %siswa yang memahami 

SMA PGRI Lawang SMA LAB 

I-5 I-7 I-5 I-6 

7. Ukuran partikel zat padat tetap bila 

zat padat disublimasi 

74 98 100 85 

8. Jumlah partikel-partikel gas tetap 

setelah pemampatan 

83 90 72 57 

9. Bila zat cair dibekukan susunannya 

akan makin rapat, jarak antar 

partikel makin kecil, dan interaksi 

antar partikel makin efektif 

83 100 88 100 

10. Partikel-partikel penyusun zat padat 

tidak bebas bergerak, tersusun 

rapat, dan memiliki susunan yang 

teratur 

83 100 91 100 

Rata-rata 
60,7 90,5 74,4 73,2 

 Dari hasil tes ketiga, nampak mulai ada perbedaan hasil belajar 

yang berarti antara kelompok kontrol dan eksperimen dalam hal 

menjelaskan (1) Jumlah partikel-partikel gas dalam balon berkurang bila 

balon dikempiskan ; (2) susunan zat cair dan zat padat rapat, sehingga 

memungkinkan untuk bertindak sebagai konduktor ; dan (3) perubahan 

cair menjadi gas dan padat menjadi gas endoterm, sebab sistem mem-

butuhkan energi untuk melawan interaksi antar partikel-partikel zat cair 

atau padatan. 

 Adapun konsep-konsep yang berhasil dikuasai baik oleh kelompok 

kontrol maupun eksperimen adalah (1) Ukuran partikel-partikel gas tidak 

berubah bila gas dimampatkan; (2) Ukuran partikel-partikel zat cair tidak 

berubah bila zat cair diuapkan; (3) Ukuran partikel zat padat tetap bila zat 

padat dicairkan; (4) Ukuran partikel zat padat tetap bila zat padat disub-

limasi; (5) Bila zat cair dibekukan susunannya akan makin rapat, jarak 

antar partikel makin kecil, dan interaksi antar partikel makin efektif ; dan 

(6) Partikel-partikel penyusun zat padat tidak bebas bergerak, tersusun 

rapat, dan memiliki susunan yang teratur. Dengan demikian jumlah siswa 



 

yang mengalami miskonsepsi seperti yang dipaparkan dalam Tabel 2 

berhasil direduksi.   

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) Sebelum proses 

pembelajaran konsep wujud zat berlangsung siswa kelompok kontrol dan 

eksperimen ternyata telah memiliki bekal awal pemahaman mikroskopik konsep 

wujud zat yang kurang lebih sama. Masih banyak siswa yang mengalami 

kesalahan-kesalahan dalam menggambarkan konsep wujud zat secara 

mikroskopik; (2) Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang 

diajar dengan dan tanpa model penggambaran mikroskopik. Siswa yang diajar 

dengan model penggambaran mikroskopik memiliki hasil belajar yang lebih 

tinggi; dan (3) Belum dicapainya hasil belajar yang memuaskan baik dalam 

kelompok kontrol maupun eksperimen diduga karena siswa kurang terbiasa 

mengerjakan tes dalam bentuk esei terutama untuk soal-soal yang mengukur 

kemampuan siswa dalam menerapkan pemahaman konsepnya dan waktu belajar 

mandiri yang kurang memadai. 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini disarangkan (1) Digunakannya model 

penggambaran mikroskopik dalam pembelajaran konsep wujud zat; (2) Perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui keefektifan model penggambaran 

mikroskopik dalam pembelajaran konsep kimia yang lain; (3) Perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui sejauhmana penggunaan model penggambaran 

mikroskopik dalam pembelajaran dapat membang-kitkan rasa ingin tahu dan 

motivasi belajar siswa; (4) Perlu dilakukan penelitian sejenis dengan waktu 

belajar mandiri yang lebih panjang; dan (5) Perlu dilakukan studi sejauh mana 

retensi siswa yang diajar dengan menggunakan model penggambaran 

mikroskopik terhadap konsep-konsep yang diajarkan.  
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Masalah-masalah Pembelajaran Tematis 

di Kelas 1 dan 2 SD di Jawa Timur  

Sa’dun Akbar 

Abstract: This article describes some problems pertinent to the 

development and implementation of thematic teaching-learning in 

Elementary Schools in East Java. The project involved 34 

Elementary Schools. Questionnaires, interviews, and observations 

were employed to collect the data. The research indicates that the 

problems are relatively serious. This situation is indicated by the 

low scores (55.484%) indicating the low level of satisfaction of the 

components comprising the development and implementation of 

the thematic teaching-learning at the first and second grades of 

Elementary Schools. On the basis of this finding, it is 

recommended that teachers be provided with models for the 

development and implementation of thematic teaching-learning. 

Kata-kata kunci: Thematic teaching-learning, 1
st
 grade and 2

nd
 

grade 

Penelitian ini berlatar belakang bahwa, dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 2006 ditegaskan akan diterapkan pembelajaran 

tematis bagi kelas-1 sampai dengan kelas-3 SD. 

 Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan menunjukkan bah-

wa guru-guru cenderung banyak mengalami kesulitan dalam mengem-

bangkan dan mempraktikkan pembelajaran tematis di SD. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah 

pembelajaran tematis di kelas-1 dan kelas 2 SD. Hasil penelitian ini di-

harapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengantisipasi berbagai 

persoalan yang dihadapi guru dalam implementasi pembelajaran tematis 

di kelas I dan kelas 2 SD.  

Sa’dun Akbar adalah dosen Jurusan Kependidikan SD dan Prasekolah FIP Universitas 

Negeri Malang Jalan Surabaya 6 Malang 



 

Siswa kelas awal SD (kelas 1, 2 dan 3) berlangsung antara usia 6 

atau 7 tahun sampai dengan usia 9 atau 10 tahun. Dilihat dari perkem-

bangan kognitif, siswa kelas awal SD berada pada masa peralihan dari 

fase praoperasional menuju ke fase operasional kongkrit. Pada masa ini 

dapat digambarkan sebagai menjadinya positif ciri-ciri negatif pada fase 

praoperasional. Cara berpikir egosentrik siswa sudah mulai berkurang. 

Piaget (dalam Berk, 1994) mengemukakan bahwa pada fase ini terjadi 

suatu reorganisasi dalam struktur mental siswa. Dalam fase-fase sebelum-

nya, siswa seakan-akan hidupnya dalam mimpi dengan pikiran-pikiran 

magis dengan fantasi yang leluasa. Sedangkan pada fase operasional 

kongkrit siswa sudah berpikir secara lebih logis, fleksibel dan ter-

organisasi tetapi belum mampu menampilkan kemampuan berpikir 

abstrak. Artinya, siswa dapat melakukan aktivitas berpikir logis tertentu 

tetapi terbatas pada situasi-situasi yang kongkrit. Suatu hal yang 

menonjol pada fase ini adalah bahwa siswa memahami konsep-konsep 

berdasarkan pengalamannya sendiri. Siswa mudah memahami suatu 

konsep jika konsep itu diperoleh melalui pengamatan atau melakukan 

suatu kegiatan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut.  

 Piaget (dalam Dahar, 1991) berpendapat bahwa ada hubungan 

fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental dan perkembangan 

berpikir logis. Tindakan-tindakan tersebut menuju pada perkembangan 

operasi-operasi dan selanjutnya operasi-operasi menuju pada perkem-

bangan struktur-struktur. Oleh karena itu tindakan-tindakan yang diper-

buat oleh siswa hendaknya memperoleh kondisi yang kondusif, sehingga 

mampu merangsang aktualisasi berpikir siswa. 

 Secara sosio-emosional, siswa kelas awal SD mulai menaruh 

perhatian kepada teman sebayanya. Siswa mulai belajar bekerjasama 

dalam satu kelompok yang diketuai oleh salah seorang temannya 

(Subekti, 1995). Dampak dari kondisi ini adalah bila siswa tidak diterima 

menjadi anggota kelompok, maka siswa akan mengalami suatu problema 

sosial seperti rasa rendah diri. Sebaliknya jika siswa diterima dalam 

kelompoknya, maka siswa akan dapat menumbuhkan rasa bangga dan 

menunjukkan rasa percaya diri. Siswa seusia ini juga sudah mampu 

membedakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dikerjakan serta 

menyadari—walau belum sepenuhnya—akibat dari perbuatannya. 



  

 Perkembangan aspek-aspek fisik dan sosioemosional terjadi secara 

holistik. Perkembangan pada salah satu aspek disebabkan dan menyebab-

kan perkembangan aspek-aspek lainnya. Bredekamp (1992) mengemuka-

kan bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang pada semua aspek, baik 

fisik, sosial, emosional maupun kognitifnya secara terpadu. Di sisi yang 

lain Gardner (dalam Lwin, dkk., 2005) mengemukakan bahwa manusia 

memiliki 7 kecerdasan yang disebutnya sebagai multiple intelligences. 

Ketujuh kecerdasan itu adalah kecerdasar linguistik verbal, logikal 

matematikal, visual-spatial, kinertetik, musikal, interpersonal, dan intra-

personal. Ketujuh kecerdasan ini akan berkembang dengan baik jika 

memperoleh stimulasi yang tepat pada masa-masa perkembangannya.  

 Pertumbuhan anak yang bersifat terpadu/holistik pada semua 

aspek-perkembangan termasuk ketujuh bidang kecerdasannya menuntut 

adanya layanan pendidikan yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan karakteristik anak. Praktik pendidikan yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan karakteristik ini disebut dengan Developmentally 

Appropriate Practice (DAP). Bredekamp (1992) mengemukakan bahwa 

konsep DAP mengandung dua dimensi yaitu kesesuaian dengan umur/ 

usia anak dan kesesuaian dengan individual anak. Pada dimensi yang 

pertama dijelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada sembilan tahun 

pertama dalam kehidupan manusia terjadi pada semua aspek perkem-

bangan seperti perkembangan fisik, sosial-emosional, kognitif dan 

bahasa. Sedangkan dimensi yang kedua mengarah pada pandangan bahwa 

masing-masing siswa merupakan suatu pribadi yang unik, yang memiliki 

pola dan waktu perkembangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu 

program pendidikan hendaknya bersifat kondusif dan responsif terhadap 

perbedaan tersebut. 

Dalam kurikulum 2004 disebutkan bahwa pembelajaran di kelas-

kelas awal khususnya di kelas 1 dan 2 menggunakan pembelajaran te-

matis/pembelajaran terpadu. Bahkan, dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 2006 pembelajaran tematis akan diterapkan mulai 

dari kelas-1 sampai dengan kelas-3 SD.  

Mengapa pembelajaran tematis? Sutirjo dan Mamik (2005) 

mengemukakan bahwa (1) kenyataan dalam kehidupan sehari-hari tidak 

satupun fenomena alam terjadi secara terpisah atau berdiri sendiri, namun 

justru bersifat kompleks dan terpadu; (2) tuntutan dan perkembangan 



 

iptek yang begitu pesat dan kompleks, yang secara ilmiah membutuhkan 

penyikapan secara realistis; (3) pembelajaran tematis memiliki beberapa 

keunggulan yakni (a) materi pembelajaran menjadi dekat dengan kehi-

dupan siswa sehingga siswa dapat memahami sekaligus menerapkannya 

dengan mudah, (b) siswa dapat mengkaitkan hubungan antara materi pe-

lajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya dengan mudah, (c) 

dengan bekerjasama kelompok siswa dapat mengembangkan kemampuan 

belajarnya dalam aspek afektif dan psikomotorik selain aspek kognitif-

nya, (d) pembelajaran tematik mengakomodasikan semua jenis kecerdas-

an siswa dan (e) dengan pembelajaran tematik guru dapat menggunakan 

cara belajar siswa aktif.  

Aliran Konstruktivistik misalnya, mengemukakan bahwa proses 

belajar terjadi melalui interaksi siswa dengan objek-objek belajarnya. 

Siswa membentuk sendiri pengalaman belajarnya dengan memanipulasi 

langsung objek-objek belajarnya. Dalam hal ini pengalaman adalah kunci 

belajar bermakna (Sutirjo, Mamik, 2005). 

Melalui pembelajaran tematis, pembelajaran menjadi bersifat 

kontekstual dan bermakna bagi siswa. Dikatakan bersifat kontekstual 

karena melalui pembelajaran tematis, tema-tema yang dibahas disesuai-

kan dengan minat siswa dan berkaitan langsung dengan dunianya. Di 

samping itu juga melalui keanekaragaman aktivitas belajar, siswa dapat 

mengembangkan semua kecerdasannya. Sebagaimana telah dikemukakan 

oleh Gardner (dalam Lwin dkk, 2003) bahwa terdapat 7 kecerdasan yang 

berkembang pesat pada masa siswa-siswa, yaitu kecerdasan linguistic-

verbal, matematis-logis, visual-spatial, ritmik-musikal, kinestetik, inter-

personal dan intrapersonal. Ketujuh kecerdasan ini memerlukan stimulasi, 

sehingga dapat berkembang dan berfungsi dengan optimal. Pembelajaran 

terpadu merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa 

berkembang secara optimal berbagai macam kecerdasannya tersebut dan 

pembelajaran yang bermakna. Dengan pembelajaran tematis, mereka 

akan aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip-

prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, otentik dan aktif. Dikatakan 

holistik karena di dalam pembelajaran terpadu, suatu gejala atau peristiwa 

atau tema yang menjadi pusat perhatian diamati dan dikaji dari beberapa 

mata pelajaran sekaligus, bermakna mengandung arti bahwa pengkajian 

suatu tema dari berbagai sudut pandang memungkinkan terbentuknya 



  

semacam jalinan antar skemata yang dimiliki oleh siswa. Hal ini 

menimbulkan kebermaknaan baik secara materi maupun proses 

pembelajaran, karena kedua-duanya akan dapat diterapkan oleh siswa 

dalam kehidupannya sehari-hari. Otentik berarti bahwa melalui pembe-

lajaran terpadu, siswa memperoleh informasi melalui kegiatan yang 

langsung atau sebagai hasil interaksi mereka dengan fakta dan peristiwa 

dan bukan semata-mata pemberitahuan oleh guru. Sedangkan aktif 

menunjuk pada suatu keadaan di mana siswa perlu terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. 

 Sutirjo dan Mamik (2005) mendefinisikan bahwa yang dimaksud 

dengan pendekatan tematik adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap pembelajaran, serta pemikiran 

yang kreatif dengan menggunakan tema. Pembelajaran tematis merupa-

kan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa. Ciri pembe-

lajaran tematis sebagaimana yang dipaparkan dalam definisi di atas 

adalah berpusat pada siswa yang secara aktif menemukan, melakukan dan 

mengalami suatu peristiwa secara kontekstual. 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survey. Yang 

menjadi latar penelitian ini adalah kelas-1 dan kelas 2 SD, dengan subjek 

61 guru-guru SD inti dan SD imbas yang tersebar di Kabupaten: 

Sampang, Bangkalan, Pasuruan, Tulungagung, Kediri, Situbondo, 

Bondowoso, dan Malang. Data tentang Masalah-Masalah Pembelajaran 

Tematis kelas-1 dan kela-2 SD dikumpulkan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan angket. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik 

pembelajaran di kelas-1 dan kelas-2 SD, Wawancara dilakukan baik 

kepada guru, siswa, dan kepala sekolah untuk memperoleh data tentang 

masalah-masalah pembelajaran di kelas-1 dan kelas-2 SD. Angket 

diberikan kepada guru, kelas-1 dan kelas-2 SD untuk memperoleh data 

tentang masalah-masalah pembelajaran kelas-1 dan kelas-2 SD. Untuk 

itu, instrumen penelitian ini berupa: pedoman observasi, dan angket-semi 

terbuka. Data yang dihimpun dengan observasi terhadap praktik 



 

pembelajaran tematis di kelas-1 dan 2 SD, wawancara, dan yang 

dihimpun dengan angket, dianalisis dengan analisis deskriptif baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif.  

HASIL 

 Secara umum, tingkat kesulitan/masalah dalam pengembangan dan 

penerapan pembelajaran tematik di kelas-1 dan kelas-2 SD yang dihadapi 

guru di Jawa Timur cukup tinggi. Tingginya tingkat kesulitan/masalah 

tersebut ditunjukkan dengan pencapaian skor rata-rata untuk seluruh 

komponen yang mendukung pengembangan dan implementasi pembe-

lajaran tematis di kelas-1 dan kelas 2 SD mencapai 55,484%.  

 Secara khusus, kesulitan yang dialami guru adalah: Pertama, 

kesulitan pemetaan isi kurikulum 2006 menjadi program tahunan dan 

smesteran. Guru-guru yang merasakan: sangat banyak mengalami 

kesulitan (6,6%), cukup banyak mengalami kesulitan (36,1), sedikit 

mengalami kesulitan (49,2 %), dan yang merasa sangat mudah (8,2%). 

Skor tingkat kesulitan guru dalam memetakan isi kurikulum menjadi 

program tahunan dan smesteran mencapai rata-rata 2,6 dari skor mak-

simal sebesar 4, sehingga tingkat kesulitannya mencapai 2,6/4 x 100% = 

65 %. Guru-guru menyatakan bahwa kesulitan yang mereka rasakan 

adalah: ia merasa pekerjaannya terlalu berat, untuk mengembangkan 

pembelajaran tematis terlalu rumit dan membingungkan, pemetaan sudah 

dibuatkan dari Diknas Kabupaten. Kurikulum terlalu rumit dan sulit 

dimengerti, dalam memasukkan tema ke dalam alokasi waktu tidak bisa 

tepat, cara mengelompokkan kurikulum sangat sulit, siswa-siswa kelas-1 

dan 2 kemampuan membaca belum memadai, sehingga dalam pemetaan 

kurikulum ke dalam pembelajaran tematis kurang optimal.  

 Kedua, kesulitan dalam pengembangan isi kurikulum 2006 menjadi 

silabus pembelajaran tematis. Guru-guru yang merasa: sangat banyak 

mengalami kesulitan ada (3,3%), cukup banyak mengalami kesulitan 

(37,7), sedikit mengalami kesulitan (47,5), dan yang menyatakan mudah 

hanya (9,8). Skor tingkat kesulitan rata-rata yang dialami responden 

pencapai rata-rata 2,6 dari skor maksimal 4. Jadi tingkat kesulitannya 

mencapai 2,6/4 x 100% = 65 %. Kesulitan yang dinyatakan guru dalam 

mengembangkan kurikulum 2006 menjadi silabus adalah dalam hal: 



  

menentukan alokasi waktu, materi terlalu panjang, kurangnya sosialisasi 

dalam pembuatan silabus bagi guru kelas 1 dan 2, tidak dapat mengem-

bangkan proses pembelajaran, waktu penataran (KBK) terlalu singkat dan 

terbatas sehingga kurang memahami betul arti KBK, pembuatan 

pembelajaran tematis terlalu panjang sehingga banyak menyita waktu, 

jumlah murid terlalu banyak, kurang memahami menyusun isi kurikulum 

menjadi silabus semacam kegiatan satuan mingguan, penerimaan materi 

sehingga kurang paham tentang KBK apalagi kurikulum 2006.  

 Ketiga, kesulitan dalam pengembangan isi kurikulum 2006 

menjadi Rencana Pembelajaran Tematis. Guru-guru masih merasa: sangat 

banyak mengalami kesulitan (8,2%), cukup banyak mengalami kesulitan 

(18,0), sedikit mengalami kesulitan (57,4%), dan yang merasa sangat 

mudah hanya (16,4 %). Tingkat kesulitan guru dalam hal mengembang-

kan isi kurikulum menjadi Rencana Pembelajaran Tematis mencapai skor 

rata-rata 2,8 dari skor maksimal 4. Jadi tingkat kesulitannya mencapai 

2,8/4 x 100 = 70 %. Guru-guru menyatakan: seringkali pembelajaran 

mengembang sangat luas dengan mengabaikan alokasi waktu; waktu 

tidak cukup untuk mengembangkan proses pembelajaran; materi yang 

disampaikan terlalu panjang; guru kurang memahami betul pembelajaran 

tematis; kurang ada kesempatan bagi guru untuk menulis pembelajaran 

tematis karena guru tidak dapat mengurangi waktu mengajar, sehingga 

pengembangkan isi kurikulum menjadi rencana pembelajaran tematis 

kurang optimal.  

Keempat, kesulitan mengembangkan isi kurikulum 2006 menjadi 

sebuah model pembelajaran tematis. Guru-guru masih merasa: sangat 

banyak mengalami kesulitan (1,6%), cukup banyak mengalami kesulitan 

(37,7), sedikit mengalami kesulitan (50,8%), dan yang menyatakan 

sangat mudah hanya (8,2 %). Tingkat kesulitan yang dialami guru dalam 

mengembangkan isi kurikulum menjadi model-model pembelajaran 

mencapai rata-rata 2,6 dari skor maksimal 4. Jadi tingkat kesulitannya 

mencapai 2,6/4 x 100% = 65 %. Masalah yang dirasakan guru adalah: 

sumber belajar belum memenuhi syarat dan merupakan hal baru, dalam 

kurikulum dinyatakan model pembalajaran harus tematis namun dalam 

penilaian di raport dilakukan per bidang studi, jadwal pelajaran juga per 

mata pelajaran; dalam proses pembelajaran banyak murid yang kurang 



 

menguasai materi, masih banyak anak-anak yang kurang lancar mem-

baca. 

Kelima, masalah ketersediaan sumber belajar yang dimiliki siswa 

dan pemanfaatannya. Guru-guru masih mengalami kesulitan/menghadapi 

masalah dalam hal ketersediaan sumber belajar yang dimiliki siswa. 

Guru-guru yang menyatakan bahwa: sumber belajar yang dimiliki siswa 

dan pemanfaatannya: sangat banyak tersedia (8,2%), cukup banyak 

tersedia (45,9%), kurang tersedia (39,3), dan sangat kurang tersedia 

(4,9%). Tingkat kesulitan guru dalam hal ketersediaan sumber belajar dan 

pemanfaatannya yang dimiliki oleh siswa mencapai 2,4 dari skor 

maksimal 4. Jadi tingkat kesulitannya mencapai 2,4/4 x 100% = 60 %. 

Guru-guru menyatakan bahwa, anak-anak membeli sendiri buku-buku 

pelajaran, belum adanya batas pengembangan yang ditetapkan, sumber 

belajar yang dimiliki siswa kurang tersedia, kurang tersedia sarana 

sumber belajar, sumber belajar kurang memadai, siswa kurang mampu 

memiliki buku pelajaran atau sumber belajar juga bimbingan orang tua 

kurang.  

Keenam, masalah ketersediaan sumber belajar yang ada di 

lingkungan sekolah dan tingkat pemanfaatannya. Guru-guru menyatakan 

bahwa: sangat banyak tersedia (9,8%), cukup banyak tersedia (41,0%), 

kurang tersedia (44,3%), dan sangat kurang tersedia (3,3%). Tingkat 

kesulitan guru dalam hal ketersediaan sumber belajar yang ada 

dilingkungan sekolah mencapai rata-rata 2,4 dari skor maksimal 4. Jadi 

tingkat kesulitannya mencapai 2,4/4 x 100% = 60 %. Guru-guru 

menyatakan bahwa: di pedesaan tidak ada industri, yang ada hanya 

pertanian, peternakan, bengkel sepeda (sumber belajar sangat terbatas); 

letak sekolah yang kurang strategis dan lingkungan sekolah kurang 

menunjang, sumber belajar sangat kurang tersedia,  

 Ketujuh, masalah pola interaksi dalam pembelajaran tematis yang 

terjadi sehari-hari di kelas-1 dan 2 SD. Pola interaksi yang terjadi dalam 

proses pembelajaran tematis menunjukkan bahwa siswa dalam kelas-

kelas yang: sangat interaktif (36,1%), cukup interaktif (27,9%), kurang 

interaktif (26,2%), dan tidak interaktif (8,2%). Tingkat masalah interaksi 

dalam proses pembelajaran yang dihadapi guru mencapai rata-rata 2,0 

dari skor maksimal 4. Jadi tingkat masalah yang berkaitan dengan pola 

interaksi dalam proses pembelajaran mencapai 2,0/4 x 100% = 50%.  



  

 Kedelapan, masalah keaktifan siswa kelas-1 dan 2 SD dalam 

pembelajaran tematis. Siswa-siswa yang: sangat aktif ada (23,0%), cukup 

aktif (59,0%), kurang aktif (18,0%), dan yang tidak aktif (0%). Masalah 

yang dihadapi guru dalam hal keaktifan siswa mencapai skor rata-rata 

1,95 dari skor maksimal 4. Jadi tingkat masalah dalam keaktifan siswa 

mencapai 1,95/4 x 100% = 48,75 %.  

 Kesembilan, masalah kreatifitas siswa dalam proses pembelajaran 

tematis di kelas-1 dan 2 SD. Guru-guru menyatakan bahwa: hampir 

seluruh siswa berkembang kreativitasnya (13,1%), sebagian besar siswa 

berkembang kreativitasnya (60,7%), sebagian kecil siswa berkembang 

kreativitasnya (26,2%). Tingkat kesulitan guru dalam hal pengembangan 

kreativitas siswa mencapai skor rata-rata 2,13 dari skor maksimal 4. Jadi 

tingkat masalah dalam pengembangan kreativitas siswa mencapai 2,13/4 

x 100 = 53,25 %. 

 Kesepuluh, masalah rasa senang siswa dalam belajar. Suasana 

menyenangkan yang terjadi di kelas-kelas yang diajar dengan 

pembelajaran tematis adalah: sangat menyenangkan (18,0%), cukup 

menyenangkan (75,4%), kurang menyenangkan (6,6%). Tingkat masalah 

yang dihadapi guru dalam mengembangkan suasana pembelajaran tematis 

yang menyenangkan mencapai 1,89%. Jadi tingkat masalahnya mencapai 

1,89/4 x 100% = 47,25 %. Dalam hal suasana senang dalam proses 

pembelajaran, masalah-masalah yang dihadapi guru adalah: proses 

Interaksi terjadi hanya pada guru saja, tanya jawab dan kebebasan 

pendapat yang diberikan kepada siswa kadang menimbulkan kegaduhan 

karena siswa merasa bebas, minat belajar kurang dan kepedulian orangtua 

sangat rendah, anak sulit untuk berinteraksi, bila anak terlalu diberi 

kebebasan maka kadang sulit dikendalikan dan tugas/tanggungjawabnya 

sering terbengkalai, terlalu banyak anak dan sarana kurang mendukung.  

 Kesebelas, masalah pemanfaatan lingkungan manusia di sekitar 

sekolah. Guru-guru menyatakan bahwa ia: selalu memanfaatkan (3,3%), 

sering memanfaatkan (39,3%), jarang memanfaatkan (52,5), dan tidak 

pernah memanfaatkan (4,9%). Skor tingkat kesulitan/masalah pemanfaat-

an lingkungan manusia di sekitar sekolah untuk pembelajaran tematis di 

sekolah mencapai 2,6 dari skor maksimal 4. Jadi masalah pemanfaatan 

lingkungan manusia di sekitar sekolah mencapai 2,6/4 x 100% = 65 %.  



 

 Keduabelas, pemanfaatan alam sekitar sekolah untuk pembelajar-

an tematis. Dalam hal pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah 

guru-guru menyatakan bahwa: selalu memanfaatkan (11,5%), sering 

memanfaatkan (44,3%), jarang memanfaatkan (42,6%), dan tidak pernah 

memanfaatkan (1,6%). Masalah pemanfaatan alam sekitar sekolah untuk 

pembelajaran tematis mencapai skor rata-rata mencapai 2,3 dari skor 

maksimal 4. Jadi tingkat masalah pemanfaatan alam sekitar lingkungan 

sekolah mencapai 2,3 / 4 x 100% = 57,5 %.  

Ketigabelas, masalah pemanfaatan lingkungan industri/dunia usaha 

sekitar sekolah untuk pembelajaran tematis. Guru-guru menyatakan 

bahwa: selalu memanfaatkan (8,2%), sering memanfaatkan (9,8%), 

jarang memanfaatkan (82,0%), dan tidak pernah memanfaatkan (0,0%). 

Masalah pemanfaatan lingkungan industri/dunia usaha sekitar industri 

mencapai rata-rata 2,7 dari skor maksimal 4. Berdasarkan jawaban atas 

pertanyaan kepada guru-guru, tingkat kesulitan/masalah dalam peman-

faatan lingkungan usaha dan industri mencapai 2,7/4 x 100% = 67,5%. 

Masalah yang dihadapi guru adalah: jarak antara lokasi industri dengan 

sekolah cukup jauh; banyak menyita waktu, tidak ada sarana lingkungan, 

keterbatasan waktu dan jauhnya tempat industri yang ada di desa, 

keadaan lingkungan kurang memadai, penggunaan lingkungan industri 

dan dunia usaha terbatas pada mengajak siswa melihat alat-alat industri 

yang ada disekitar sekolah.  

Keempatbelas, masalah kesulitan siswa dalam penguasaan 

kompetensi yang diajarkan pada Kurikulum 2006 dengan Pembelajaran 

Tematis. Guru-guru menyatakan bahwa: siswa sama sekali tidak 

mengalami kesulitan (3,3%), sebagian kecil siswa mengalami kesulitan 

(75,7%), sebagian besar siswa mengalami kesulitan (19,7,0%), dan 

hampir seluruh siswa mengalami kesulitan (1,6%). Tingkat kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam penguasaan kompetensi mencapai skor rata-

rata 2,2 dari skor maksimal 4. Jadi tingkat kesulitan yang dialami siswa 

dalam penguasaan kompetensi mencapai 2,2/4 x 100% = 55%. Guru-guru 

menyatakan bahwa, kesulitan yang dihadapi siswa dalam penguasaan 

kompetensi, diantaranya adalah: anak-anak masih sangat terpengaruh 

oleh buku pelajaran yang berdiri sendiri-sendiri, tingkat kemampuan anak 

tidak sama, kemampuan membaca siswa belum menyeluruh kadang 

masih diawali dari mengeja abjad, anak-anak belum mampu berbahasa 



  

Indonesia, siswa tidak mengerti materi yang tidak sesuai dengan daya 

pikirannya, kurikulum 2006 tidak tepat diterapkan di SD pedesaan, dan 

anak belum mampu memahami komunikasi antara guru dan siswa 

misalnya berbahasa Indonesia.  

Kelimabelas, masalah kesulitan siswa dalam pembelajan pembe-

lajaran tematis di kelas-1 dan 2 SD. Guru-guru menyatakan bahwa tidak 

ada siswa yang mengalami kesulitan (0%), sedikit siswa yang mengalami 

kesulitan (68,9%), cukup mengalami kesulitan (27,9%). Tingkat kesulitan 

yang dihadapi guru dalam pengembangan pembelajaran tematis mencapai 

skor rata-rata 2,1 dari skor maksimal 4. Jadi tingkat kesulitannya 

mencapai 2,2/4 x 100% = 55 %. Kesulitan siswa dalam belajar secara 

tematis menurut guru adalah: dalam hal penarikan kesimpulan hasil 

belajar, daya pikir siswa, asal usul dari keluarga yang berbeda, siswa 

kurang paham, siswa tahunya hanya melalui media elektronik (televisi) 

dirumah masing-masing, kurangnya bimbingan orang tua terhadap anak, 

sumber belajar masih kurang, alat peraga kurang memadai, dan kurang 

tersedianya sarana alat-alat peraga.  

Keenambelas, masalah pengembangan media pembelajaran tematis 

oleh guru. Dalam pengembangan pembelajaran tematis oleh guru 

menunjukkan bahwa: guru menggunakan media pembelajaran alami yang 

tersedia di lingkungan sekolah (51,1%), guru menggunakan media pem-

belajaran tematis buatannya sendiri (24,6%), guru jarang menggunakan 

media pembelajaran tematis (19,7%), dan yang tidak pernah menggunak-

an media pembelajaran tematis (1,6%). Tingkat masalah penggunaan 

media pembelajaran tematis oleh guru mencapai 1,7 dari skor maksimal 

4. Jadi masalah pemanfaatan media mencapai 1,7 / 4 x 100% = 42,5 %. 

Guru-guru menyatakan bahwa: di sekolah kurang tersedia media 

pembelajaran, guru tidak menggunakan media buatan sendiri dan buatan 

pabrik karena mahal biayanya, menyesuaikan situasi dan kondisi saat 

pembelajaran sekarang, alat peraga atau media pembelajaran, di sekolah 

ada KIT tetapi sulit mengoperasionalkan.  

 Ketujuhbelas, masalah instrumen penilaian pembelajaran tematis 

yang digunakan oleh guru. Guru-guru menyatakan bahwa ia: mengguna-

kan instrument penilaian buatannya sendiri (19,7%), menggunakan 

instrument hasil KKG (63,9%), menggunakan instrument yang sudah 

tersedia dalam buku-buku yang diterbitkan (14,8%), dan yang tanpa 



 

mengggunakan instrument (1,6%). Tinggkat masalah/kesulitan dalam 

penggunaan dan pengembangan instrument penilaian oleh guru mencapai 

skor rata-rata 2,0 dari skor maksimal 4. Jadi tingkat masalah/kesulitannya 

mencapai 2,0/4 x 100% = 50%. Masalah-masalah yang dihadapi guru 

dalam mengembangkan instrument penilaian diantaranya adalah, ia 

merasa: terlalu banyak aspek yang dinilai, kurang memahami cara-cara 

penilaian dari buku, rincian tiap mata pelajaran sangat banyak, oleh 

karena itu guru mengalami kesulitan dalam menentukan instrumen 

penilaian. Disamping itu, terlalu banyak rincian penilaian per bidang 

studi, maka guru-guru cenderung menggunakan instrumen penilaian dari 

hasil KKG, serta, terlalu banyak aspek yang dinilai terhadap siswa.  

 Kedelapanbelas, masalah peran kepala sekolah dalam 

pengembang-an pembelajaran tematis. Guru-guru menyatakan bahwa 

kepala sekolah sering melakukan supervisi klinis (34,4 %), kepala 

sekolah kadang-kadang melakukan supervisi klinis (60,7 %), kepala 

sekolah jarang melakukan supervisi klinis (3,3 %), dan kepala sekolah 

tidak pernah melakukan supervisi klinis (1,6 %). Tingkat masalah yang 

berkaitan keterlibatan kepala sekolah dalam pengembangan pembelajaran 

tematis melalui supervisi klinis mencapai rata-rata 1,7 dari skor maksimal 

4, atau, tingkat masalahnya mencapai 1,7 / 4 x 100% = 42,5%.  

 Kesembilanbelas, masalah peran penilik/pengawas sekolah dalam 

pengembangan pembelajaran tematis. Guru-guru menyatakan bahwa 

dalam hal pengembangan pembelajaran tematis, pengawas/penilik 

sekolah berperan dengan: sering melakukan supervisi klinis (13,1%), 

kadang-kadang melakukan supervisi klinis (67,2%), jarang melakukan 

supervisi klinis (9,8%), dan tidak pernah melakukan supervisi klinis 

(9,8%).Tingkat masalah yang berkaitan dengan pengawasan pengawas/ 

penilik sekolah dalam pengembangan pembelajaran tematis mencapai 

skor rata-rata 2,2 dari skor maksimal 4. Jadi tingkat masalah/kesulitan-

nya mencapai 2,1/4 x 100% = 55 %.  

 Keduapuluh, perkiraan tingkat penguasaan kompetensi siswa 

dalam pembelajaran tematis. Dalam hal penguasaan kompetensi siswa 

dalam pembelajaran tematis guru-guru memperkirakan bahwa: siswa-

siswa yang mencapai penguasaan: 75-100% (26,2%), 50-75% (55,7%), 

26-49% (11,5%), dan 0-25% (6,6%).Tingkat masalah penguasaan 

kompetensi siswa menurut persepsi guru mencapai skor rata-rata 2,0 dari 



  

skor maksimal 4. Jadi tingkat masalah penguasaannya mencapai 2,0/4 x 

100% = 50%.  

 Keduapuluh satu, masalah kekosongan jam pelajaran rata-rata 

setiap bulan pada kelas-kelas tematis. Guru-guru memperkirakan bahwa, 

tingkat kekosongan jam pelajaran rata-rata setiap bulannya di kelas-kelas 

1 dan 2 SD sebagai berikut: yang tidak pernah kosong (50,8%), 1-4 jam 

pelajaran yang kosong (31,1%), 5-8 jam pelajaran yang kosong (11,5%), 

dan yang kosong mencapai 9 jam lebih per bulan (0%). Tingkat masalah 

kekosongan jam pelajaran ini mencapai skor rata-rata 1,70 dari skor 

maksimal 4, jadi tingkat masalah kekosongannya mencapai 1,70/4 x 

100% = 42,5 %.  

 Keduapuluh dua, faktor-faktor pendukung yang ada di lingkungan 

sekolah untuk pengembangan pembelajaran tematis. Untuk keperluan 

pengembangan pembelajaran tematis di berbagai sekolah di Jatim, guru-

guru menyatakan bahwa ada faktor-faktor pendukung yang dimiliki 

sekolah, yakni: ada sekolah yang relatif sudah memiliki media pem-

belajaran, lingkungan alam sekolah dapat dimanfaatkan, kedekatan 

dengan jalan raya, pertokoan, lampu merah, masjid, balai desa, dan 

puskesmas; jumlah murid yang ideal dan sarana gedung yang memadai, 

terdapat juga sekolah-sekolah yang dekat dengan lingkunan pertanian, 

peternakan, dan perdagangan, alam sekitar, orang tua murid. Ada sekolah 

yang sudah memiliki buku-buku tematis dan alat peraga, termasuk 

gambar-gambar.  

 Keduapuluh tiga, faktor-faktor penghambat yang dihadapi guru 

dalam mengembangkan pembelajaran tematis. Diantara faktor pengham-

bat yang dirasakan guru adalah sulitnya memanfaatkan lingkungan 

sekitar baik industri maupun masyarakat secara efektif; kesulitan bagi 

guru untuk membawa anak ketempat yang dapat membantu pengembang-

an belajar karena anak masih kecil dan dekat dengan jalan raya, sumber 

pembelajaran kurang memadai, alat peraga atau media kurang lengkap 

dan bimbingan orang tua terhadap belajar anak kurang; sumber belajar 

dan alat peraga atau media serta lingkungan sekolah yang kurang 

memadai; anak yang berkelainan sulit diatur, kurangnya buku paket dan 

buku penunjang; keadaan sosial ekonomi orangtua murid kurang, minat 

belajar kurang, dan peran serta masyarakat kurang; tingkat kecerdasan 

siswa yang lemah dan sarana prasarana yang kurang; guru-guru kurang 



 

menerima penataran yang lebih matang sehingga kurang memahami 

kurikulum 2006.  

 Keduapuluh empat, masalah kebutuhan yang sangat diperlukan 

guru-guru di SD kelas-1 dan Kelas-2 di Jawa Timur. kebutuhan yang 

perlu segera dipenuhi dalam pengembangan pembelajaran tematis 

diantaranya adalah: kelengkapan alat peraga, buku penunjang, media 

pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran tematis., Sumber 

belajar, buku paket, alat peraga atau media yang memadai atau relevan 

untuk pembelajaran tematis, peranserta orang tua, dana, tenaga pengajar 

kurang lengkap, seharusnya sering diadakan penataran/seminar, 

penataran yang lebih mendalam, dan contoh mengajar yang konkrit.  

Data Hasil Observasi 

 Banyak guru yang belum mengerti benar pelaksanaan pembelajar-

an tematis, pelaksanaan pembelajaran tematis masih menggunakan per-

mata pelajaran, hampir setiap hari guru memberi PR kepada siswa yang 

bersumber dari buku teks, begitu banyak guru yang berdalih bahwa, jika 

pembelajaran menggunakan situasi kehidupan riil akan banyak meng-

habiskan waktu, guru khawatir semua materi tidak bisa disampaikan. 

Guru tampaknya memberi kebebasan kepada siswa, tetapi pengelolaan 

kelasnya kurang baik, maka sebagian besar siswa ramai sendiri.  

Banyak guru yang menyatakan menghadapi masalah: keterbatasan 

dana, keterbatasan kemampuan guru dalam membuat dan memanfaatkan 

media pembelajaran. Disamping itu, sebagian besar guru yang 

diobservasi masih banyak menggunakan sumber BUKU sebagai sumber 

utama, karena keterikatannya pada UAS. Disamping itu, banyak guru 

yang masih menggunakan cara pembelajaran lama: ceramah, tanya 

jawab, dan penugasan. Karya siswa tidak dipajang di kelas-kelas. Siswa 

tampak kurang senang dengan pembelajaran guru. Siswa aktif, tapi 

kurang tersalurkan dengan baik. Guru-guru masih banyak yang 

menunggu kepastian kebijakan dari Diknas tentang buku sumber. Siswa 

masih tampak belum bisa mengungkapkan isi ceritera. Guru kurang 

menggunakan situasi kehidupan riil. Tanya jawab masih terbatas pada 

jawaban pendek. Guru merasa kesulitan mempraktikkan pembelajaran 

tematis. Lingkungan sekitar sekolah tidak memadai, takut kehabisan 



  

waktu, siswa ramai sendiri. Guru lebih terfokus pada buku catatan. Guru 

kesulitan memasukkan dari kurikulum ke tema.  

BAHASAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesulitan guru-guru 

dalam hal pengembangan dan implementasi pembelajaran tematis di 

kelas 1 dan 2 SD cukup tinggi (mencapai 55, 484 %). Besarnya tingkat 

kesulitan tersebut mengindikasikan bahwa guru-guru kelas-1 dan kelas-2 

SD di Jatim relatif kurang siap mengimplementasikan KTSP (2006). 

Kekurangsiapan tersebut diduga karena sosialisasi kurikulum KTSP 

tersebut belum dilakukan secara optimal, belum menjangkau sebagian 

besar guru-guru kelas-1 dan kelas-2 SD di Jatim. Disamping kurangnya 

sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan di hampir propinsi di seluruh 

Indonesia bersifat sporadis, parsial, dan kurang terkelola dengan baik. 

Kurang terkelolanya sosialisasi ―kurikulum yang baru‖ tersebut dengan 

baik karena seringnya perubahan-perubahan draft kurikulum yang 

dirancang—mulai dari: sebut saja KBK, Kurikulum 2004, kemudian 

KTSP. Situasi ini cukup membingungkan para guru di lapangan karena 

mereka sudah relatif terpola dengan kurikulum yang sentralistik selama 

ini dan mereka sudah terpola sebagai tenaga teknis/pelaksana (bukan 

pengembang), padahal ―kurikulum yang baru‖ menuntut kemampuan 

guru untuk mengembangkan kurikulum di level pelaksanaannya.  

Dengan seringnya perubahan kurikulum yang ditawarkan para 

perancang kurikulum dan kurang terkelolanya sosialisasi kurikulum 

dengan baik, diduga dapat berimpilkasi pada perilaku guru yang cen-

derung ogah-ogahan (wegah) untuk berubah dari kebiasaan melakukan 

pembelajaran secara konvensional (overcognitive) menjadi pembelajaran 

yang sesuai tuntutan KTSP yang cenderung konstruktivistik . Dugaan 

tersebut juga didukung oleh hasil penelitian ini bahwa ada sebagian guru 

yang sudah pernah di tatar, mengembangkan pembelajaran tematis 

melalui KKG tetapi cenderung tidak di praktikkan dalam pembelajaran 

tematis di kelas. Apapun alasannya, yang jelas dengan tingkat kesulitan 

guru yang cukup tinggi tersebut maka sosialisasi dan proses 

pengembangan kemampuan guru dalam pengembangan pembelajaran 

tematis perlu di tingkatkan.  



 

Secara lebih spesifik, kesulitan guru yang cukup tinggi dalam : 

memetakan isi kurikulum 2006 menjadi program tahunan dan smesteran 

mencapai rata-rata 65 %; pengembangan kurikulum menjadi silabus 

tematis mencapai 65 %; pengembangkan isi kurikulum menjadi Rencana 

Pembelajaran Tematis mencapai 70 %; dalam mengembangkan isi 

kurikulum menjadi model-model pembelajaran mencapai rata-rata 60% 

dapat juga ditafsirkan bahwa kemampuan guru-guru SD kelas-1 dan 

kelas-2 SD dalam belajar pembelajaran di SD kelas rendah kurang 

memadai. Kesulitan guru dalam pengembangan pembelajaran tematis, 

diduga juga karena guru-guru belum begitu paham dengan model-model 

pembelajaran tematis sebagaimana diurai oleh Kovalik (1994) dan 

pengembangan berbagai model pembelajaran tematis sebagaimana 

dikemukakan oleh Forgarty (1991).  

Kekurangmemadaian kemampuan guru diduga terjadi karena 

pembekalan (perkuliahan) yang dialami guru-guru sebelum menjadi guru 

SD atau selama masa menjadi guru SD kelas rendah bisa jadi kurang 

memadai juga. Oleh karena itu, sinyal ini hendaknya menjadi perhatian 

dan kepedulian bagi institusi yang melayani pre-servis training maupun 

in-servis training calon guru-dan guru-guru kelas rendah.  

Temuan yang cukup mencengangkan adalah, ternyata guru-guru 

juga cenderung merasa ; ketersediaan sumber belajar yang dimiliki siswa 

dan pemanfaatannya kurang (tingkat kesulitannya mencapai 60%0; 

ketersediaan sumber belajar yang ada dilingkungan sekolah kurang 

(tingkat kesulitannya mencapai rata-rata 60%), dapat dimaknai juga 

bahwa guru-guru cenderung mempraktikkan pembelajaran di kelas 1 dan 

2 SD kurang sesuai dengan yang seharusnya. Dari angket terbuka yang 

diisi guru, ternyata yang dimaksud guru-guru dengan sumber belajar 

cenderung terfokus pada buku teks (ketergantungan pada buku teks 

sangat tinggi). Hal ini sesuai juga dengan temuan penelitian Akbar (2003) 

yang dilakukan di 250 SD yang tersebar di 5 propinsi di Indonesia bahwa 

ketergantungan guru-guru SD pada buku teks sangat tinggi. Padahal, 

yang dikehendaki KTSP (2006) adalah guru-guru dapat memanfaatkan 

sumber belajar dari lingkungan terdekat siswa, baik berupa manusia, 

industri/usaha, maupun lingkungan alam. Hal tersebut berarti, guru-guru 

kelas-1 dan 2 SD cenderung melanggar prinsip-prinsip pendidikan bagi 

anak SD kelas rendah. Rosseau menyatakan bahwa pendidikan bagi anak 



  

usia dini hendaknya bersifat alamiah dan tidak dipaksakan (dalam 

Morrow, 1993).  

Ketergantungan pada buku teks yang tinggi dapat dimaknai juga 

bahwa dalam mengajar guru-guru kelas 1 dan 2 SD cenderung 

overcognitive. Masalah ini seharusnya tidak boleh terjadi bagi anak-anak 

kecil. Keadaan tersebut masih ditambah lagi dengan praktik pembelajaran 

di kelas-1 dan 2 SD yang disajikan secara per-mata pelajaran (bukan 

terpadu/tematis). Hal ini juga melanggar prinsip-prinsip pembelajaran 

bagi anak-anak SD kelas rendah. Bredekamp (1992) mengemukakan 

bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang dalam semua aspek, baik 

fisik, social, emosional, maupun kognitifnya terpadu. Gardner (dalam 

Lwin, 2005) bahwa manusia memiliki kecerdasan ganda, kecerdasan ini 

akan berkembang baik jika memperoleh stimulasi yang tepat. Stimulasi 

yang tepat adalah melalui pembelajaran terpadu (tematis) agar seluruh 

kecerdasannya berkembang secara optimal.  

 Sutirjo dan Mamik (2005) mengemukakan bahwa (1) kenyataan 

dalam kehidupan sehari-hari tidak satu pun fenomena alam yang terjadi 

secara terpisah atau berdiri sendiri, namun justru bersifat kompleks dan 

terpadu; (2) tuntutan dan perkembangan iptek yang begitu pesat dan 

kompleks, yang secara ilmiah membutuhkan penyikapan secara realistis; 

(3) pembelajaran tematis memiliki beberapa keunggulan yakni (a) materi 

pembelajaran menjadi dekat dengan kehidupan siswa sehingga siswa 

dapat memahami sekaligus menerapkannya dengan mudah; (b) siswa 

dapat mengkaitkan hubungan antara materi pelajaran yang satu dengan 

mata pelajaran yang lainnya dengan mudah; (c) dengan bekerjasama 

kelompok siswa dapat mengembangkan kemampuan belajarnya dalam 

aspek afektif dan psikomotorik selain aspek kognitifnya; (d) pembelajar-

an tematis mengakomodasikan semua jenis kecerdasan siswa; dan (e) 

dengan pembelajaran tematis guru dapat menggunakan cara belajar siswa 

aktif sebagai metode pembelajaran dengan mudah. 

Aliran Konstruktivistik misalnya, mengemukakan bahwa proses 

belajar terjadi melalui interaksi siswa dengan objek-objek belajarnya. 

Siswa membentuk sendiri pengalaman belajarnya dengan memanipulasi 

langsung objek-objek belajarnya. Dalam hal ini pengalaman adalah kunci 

belajar bermakna (Sutirjo, Mamik, 2005). 



 

Melalui pembelajaran tematis, pembelajaran menjadi bersifat 

kontekstual dan bermakna bagi siswa. Dikatakan bersifat kontekstual 

karena melalui pembelajaran tematis, tema-tema yang dibahas 

disesuaikan dengan minat siswa dan berkaitan langsung dengan dunianya. 

Di samping itu juga melalui keanekaragaman aktivitas belajar, siswa 

dapat mengembangkan semua kecerdasannya. Sebagaimana telah dike-

mukakan oleh Gardner (dalam Lwin dkk, 2003) bahwa terdapat 7 

kecerdasan yang berkembang pesat pada masa siswa-siswa, yaitu 

kecerdasan linguistic-verbal, matematis-logis, visual-spatial, ritmik-

musikal, kinestetik, interpersonal dan intrapersonal. Ketujuh kecerdasan 

ini memerlukan stimulasi, sehingga dapat berkembang dan berfungsi 

dengan optimal. pembelajaran terpadu merupakan suatu system 

pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun 

secara berkelompok, aktif mencari, menggali dan menemukan konsep 

serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, otentik dan 

aktif. Dikatakan holistik karena di dalam pembelajaran terpadu, suatu 

gejala atau peristiwa atau tema yang menjadi pusat perhatian diamati dan 

dikaji dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang 

yang terkotak-kotak. Bermakna mengandung arti bahwa pengkajian suatu 

tema dari berbagai sudut pandang memungkinkan terbentuknya semacam 

jalinan antar skemata yang dimiliki oleh siswa. Hal ini menimbulkan 

kebermaknaan baik secara materi maupun proses pembelajaran, karena 

kedua-duanya akan dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupannya 

sehari-hari. Otentik berarti bahwa melalui pembelajaran terpadu, siswa 

memperoleh informasi melalui kegiatan yang langsung atau sebagai hasil 

interaksi mereka dengan fakta dan peristiwa dan bukan semata-mata 

pemberitahuan oleh guru. Sedangkan aktif menunjuk pada suatu keadaan 

di mana siswa perlu terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mulai 

dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Sutirjo dan Mamik (2005) mendefinisikan bahwa yang dimaksud 

dengan pendekatan tematik adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap pembelajaran, serta pemikiran 

yang kreatif dengan menggunakan tema. Pembelajaran tematis 

merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata 

pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa. Ciri 

pembelajaran tematis sebagaimana yang dipaparkan dalam definisi di atas 



  

adalah berpusat pada siswa yang secara aktif menemukan, melakukan dan 

mengalami suatu peristiwa secara kontekstual. 

Adanya berbagai macam kesulitan yang dialami guru tersebut 

mengindikasikan bahwa kemampuan guru dalam berbagai persoalan 

tersebut adalah rendah, sehingga mereka perlu dibantu, dibimbing, 

diarahkan agar kemampuan pada berbagai bidang tersebut dapat ber-

kembang. Penelitian Akbar (2003) tentang pengembangan pembelajaran 

terpadu untuk SD yang dilakukan di 7 propinsi menunjukkan bahwa 

guru-guru menghadapi berbagai kesulitan/masalah pada berbagai hal 

tersebut, akan tetapi, ketika mereka dilatih, dibimbing ternyata mereka 

juga bisa mengatasi berbagai persoalan tersebut.  

Temuan lain yang menunjukkan bahwa peran kepala sekolah dan 

pengawas sekolah dalam pembelajaran tematis kurang optimal hendaknya 

juga menjadi kepedulian kepala sekolah dan pengawas SD untuk 

melakukan supervisi klinis pada praktik pembelajaran tematis, sehingga 

kemampuan guru dapat meningkat melalui bantuan kepala sekolah dan 

pengawas SD. 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan  

 Secara umum, tingkat kesulitan atau tingkat masalah 

pengembangan dan penerapan pembelajaran tematik untuk kelas-1 dan 

kelas-2 SD masih cukup tinggi di Jawa Timur (tingkat kesulitannya 

mencapai 55,484%).  

Diantara masalah yang cukup menonjol—dan berkaitan dengan 

perancangan model pembelajaran tematis kelas-1 dan 2 SD tersebar pada 

masalah-masalah: pengembangan kurikulum menjadi program semes-

teran, silabus, dan rencana pembelajaran tematis; masalah pengembangan 

model-model pembelajaran tematis yang cenderun kurang mengaktifkan 

siswa, kurang menjadikan siswa kreatif, dan kurang menyenangkan; 

keterbatasan sumber belajar tematis baik yang dimiliki siswa di rumah 

maupun yang tersedia di lingkungan sekolah--baik yang berupa manusia, 

dunia usaha, dan industri(pemanfaatan situasi kehidupan riil yang relative 

kurang. Disamping itu, guru-guru di jawa timur juga masih menghadapi 



 

masalah dalam hal pengembangan media dan instrument penilaian 

pembelajaran tematis.  

 Dari observasi kelas yang dilakukan tim peneliti disimpulkan bawa 

sebagian besar guru-guru kelas-1 dan 2 SD di jawa Timur masih 

menghadapi masalah dan kesulitan dalam pembelajaran tematis, ada 

sebagian guru yang membuat rancangan pembelajaran tematis tetapi 

cenderung tidak dipraktikkan dalam pembelajaran sehari-hari. Hampir 

seluruh kelas yang diamati masih menerapkan jadwal dan praktik 

pembelajaran secara permata pelajaran. Guru-guru belum begitu banyak 

yang mengembangkan media pembelajaran dan instrument penilaian 

tematis yang dikembangkan sendiri oleh guru-guru. Ruang-ruang kelas 

cenderung kurang dirancang untuk pembelajaran tematis.  

Saran  

Mengacu kepada hasil penelitian di atas, maka untuk pengembanan 

model-model pembelajaran tematis untuk kelas-1 dan kelas-2 SD adalah 

sebagai berikut. (1) Karena guru-guru kelas-1 dan 2 SD banyak meng-

alami kesulitan dalam pengembangan pembelajaran tematis maka di-

sarankan, model-model pembelajaran yang dikembangkan penelitian ini 

disesuaikan dengan berbagai persoalan sekaligus dapat mengatasi 

masalah yang diharadapi oleh guru kelas-1 dan kelas 2 SD dan (2) Perlu 

dilakukan penelitian lanjutan (tahun ke 2) tentang pengembangan model-

model pembelajaran tematis yang dapat diterapkan sesuai dengan situasi 

berbagai sekolah sehingga produk penelitian ini—yang berupa contoh-

contoh model pembelajaran tematis dapat dijadikan contoh guru-guru 

ketika mereka harus mengembangkan model pembelajaran tematis 

sendiri.  
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