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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang 

Maha Esa karena atas rahmat-Nya-lah Web-based seminar (Webinar) Nasional Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha dapat terlaksana 

sesuai rencana. Kegiatan Webinar ini dibentuk melalui gagasan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha bekerjasama dengan Persatuan 

Guru Republik Indonesia (PGRI) Regional Bali untuk meningkatkan kompetensi pendidik 

dalam rangka meningkatkan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan merdeka belajar. 

Hal ini tercermin dalam tema “Pengembangan Kompetensi Pendidik Mengimplementasikan 

Merdeka Belajar.” 

Webinar ini diselenggarakan di tengah situasi pandemi Covid-19 melalui aplikasi live 

streaming Zoom dan google meet yang diikuti oleh 18 pemakalah yang telah melalui tahap 

seleksi dan dinyatakan lolos untuk diseminarkan. Penyelenggaraan Webinar Nasional FMIPA 

kali ini menghadirkan tiga pembicara utama yaitu Dr. Iwan Syahril, Ph.D, Dirjen Guru dan 

Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Dr. Eliani Ardi, Dekan Kyoto University, dan Prof. Dr. 

Ketut Suma, M.Si Guru Besar Universitas Penddikan Ganesha. Perkenankan kami selaku 

panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

para pembicara atas kesediaannya memenuhi permintaan panitia untuk menjadi narasumber 

dalam Webinar FMIPA tahun 2020 ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Webinar FMIPA 

ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan serta bantuan yang tulus dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang terlibat yang telah memberikan dedikasinya demi terselenggaranya kegiatan 

ini.  

Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan Webinar Nasional FMIPA 

tahun 2020 dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kita, masyarakat luas, serta bangsa 

dan negara. Melalui kesempatan ini pula, kami selaku panitia mohon maaf apabila dalam 

penyelenggaraan ini ada kesalahan/kekurangan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak 

sengaja. Akhir kata, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menyemai ide-ide kreatif 

dan inovatif dan semoga pikiran baik, datang dari segala penjuru.  

        

       Singaraja, 26 Agustus 2020 

       Ketua Panitia 

 

 

       Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. 
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KATA SAMBUTAN  
  

 Merdeka Belajar merupakan platform baru penyelenggaraan pendidikan di Indonesia 

sejak Tahun Ajaran 2020/2021. Kebijakan ini di jenjang Sekolah ditegaskan melalui SE Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Peserta Didik dan 

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021. Sedangkan di jenjang 

Perguruan Tinggi, kebijakan ini dikuatkan implementasinya melalui Permendikbud Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Banyak yang perlu disiapkan untuk 

dapat optimalnya capaian belajar peserta didik dalam konteks merdeka belajar ini. Selain 

sarana termasuk prasarana, kompetensi komprehensif pendidik sangat menentukan 

keberhasilan program ini. Posisi pendidik menjadi sentral bagi keberhasilan implementasi 

kebijakan ini. Pemahaman pendidik dan kompetensinya layak menjadi objek pertama untuk 

digarap, disiapkan, dan dikembangkan sehingga terjadi internalisasi pada dirinya tentang esensi 

merdeka belajar. Tanpa pemahaman serta kompetensi yang tepat oleh pendidik mengenai 

konsep merdeka belajar dapat menjadikan arah pembelajaran menjadi liar, dan ini tentu fatal 

dalam konteks penyiapan masa depan bangsa, Oleh karena itu, penting untuk selalu berupaya 

mendapatkan peluang-peluang yang dapat meningkatkan kompetensi pendidik untuk 

meningkatkan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan program merdeka belajar pada 

tataran praktis.  

 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan 

Ganesha (Undiksha), sebagai salah satu institusi yang melahirkan calon-calon pembelajar, 

merasa bertanggungjawab untuk ikut mengambil peran yang relevan dalam hal penyiapan 

pendidik dan calon pendidik. Untuk itu, melalui kerjasama dengan Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PGRI) Regional Bali, Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) 

menginisiasi untuk menyelenggarakan web-based seminar tingkan nasional dengan tema: 

“Pengembangan Kompetensi Pendidik Mengimplementasikan Program Merdeka Belajar”. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi platform untuk mendapat konsep-konsep atau gagasan-

gagasan pemberdayaan guru dan dosen dalam tugas-tugas utamanya, khususnya yang berkaitan 

dengan program merdeka belajar. Melalui terlaksananya kegiatan webinar ini, guru dan dosen 

sebagai tonggak penggerak kebijakan merdeka belajar juga diharapkan dapat memiliki 

kesiapan strategi, teknologi, serta metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik dan tuntuntan kurikulum merdeka belajar. Dalam jangka menengah dan jangka 

panjang kegiatan ini ditujukan untuk mendapatkan rancangan pembelajaran yang efektif dan 

efisien dalam konteks merdeka belajar.  

 
Dekan FMIPA Undiksha 

 

 

Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Sc. 
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PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU DALAM KONTEKS MERDEKA BELAJAR 

Ketut Suma 

Universitas Pendidikan Ganesha 

sumakt1959@gmail.com 

 

ABSTRACT 

To improve the quality of education and anticipate the demands of competence and learning in the era 
of the Industrial Revolution 4.0, The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia 
launched a policy known as “Merdeka Belajar"(Freedom for Learning"). The essence of Merdeka 
Belajar is to explore the greatest potential of school teachers and students to innovate and improve the 
quality of learning independently. Freedom for learning requires teacher “Merdeka Mengajar” (Freedom 
to Teach), where teachers freely apply their professional autonomy in improving the quality of learning 
and student learning outcomes. Merdeka Mengajar can only be done by professional teachers and can 
adapt and face the challenges of science and technological advances throughout their careers. This 
suggests the need for continuous professional development of teachers so that teachers become as 
lifelong learner. Teacher professional development must address the problems and needs of teachers 
in improving student learning processes and outcomes. Therefore, the teacher professional 
development model that is considered the most appropriate is the school-based teacher professional 
development. School-based teacher professional development can make teachers as a professional 
learning community. 

 

Keywords; freedom for learning, freedom to teach, lifelong learner, school-based teacher professional 
development, professional learning community. 

 

ABSTRAK  

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengantisipasi tuntutan kompetensi dan belajar di era revolusi 
industri 4.0, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan kebijakan yang dikenal 
dengan “Merdeka Belajar”. Esensi dari merdeka belajar adalah menggali potensi terbesar para guru sekolah dan 
murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Merdeka Belajar membutuhkan 
guru ‘Merdeka Mengajar” dimana guru secara bebas menerapkan otonomi profesionalnya dalam meningkatkan 
kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Merdeka Mengajar hanya dapat dilakukan oleh guru profesional dan 
mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan-tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Ini 
mengisyaratkan perlunya pengembangan profesional guru secara berkelanjutan agar guru menjadi pebelajar 
sepanjang ayat. Pengembangan profesional guru harus benar-benar menyentuh persoalan dan kebutuhan guru 
dalam meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, model pengembangan profesional guru yang 
dipandang paling sesuai adalah model pengembangan pr1ofesional guru berbasis sekolah. Pengembangan 
profesional guru berbasis sekokah dapat menjadikan guru-guru sebagai komunitas belajar professional. 

Kata Kunci; merdeka belajar, merdeka mengajar, pebelajar sepanjang hayat, pengembangan profesional guru 

berbasis sekolah, komunitas belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini Indonesia dihadapkan kepada tantangan eksternal yaitu era Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) 
yang merupakan tahapan perkembangan ilmu pengetahuan di mana batas antara bidang fisik, digital 
dan biologis semakin tidak jelas (Schwab, 2016). The McKinsey Global Institute mendefinisikan RI 4.0 
sebagai era cyber-physical system, yang mengintegrasikan proses komputasi, jaringan dan fisik dan 
mencakup teknologi yang tak terhitung jumlahnya yang mencakup perangkat seluler, Internet of Things 
(IoT), kecerdasan buatan (AI), robotika, keamanan dunia maya dan pencetakan 3D (Buguin et al., 
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2013). Untuk menghadapi RI 4.0 World Economic Forum memetakan 10 keterampilan yang dibutuhkan 
pada tahun 2020 yaitu: pemecahan masalah yang kompleks, pemikiran kritis, kreativitas, manajemen 
orang, koordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan pengambilan keputusan, orientasi layanan, 
negosiasi dan fleksibilitas kognitif (Gray, 2016). RI 4.0 berimplikasi pada dunia pendidikan, dimana  
pendidikan merupakan lembaga yang mengedepankan kecerdasan dan pemikiran cerdas, 
memanfaatkan piranti dan sumber daya berbasis teknologi, memungkinkan siswa untuk mengakses 
informasi, pembelajaran secara online dimanapun mereka berada (Sarma, 2019). Pendidikan di era RI 
4.0 menggunakan peralatan teknologi yang unik untuk menciptakan lingkungan belajar yang memberi 
pengalaman pendidikan serupa dengan pengalaman kerja. Oleh karena itu, metode pendidikan pada 
era RI 4.0 lebih realistik dan praktis yang dapat memberikan hasil belajar yang sangat baik bagi siswa. 

Di samping tantangan eksternal, Indonesia juga menghadapi tantangan internal berupa rendahnya 
kualitas pendidikan dan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
khususnya media sosial.  Salah satu indikator rendahnya kualitas pendidikan yang sering dirujuk adalah 
hasil survei PISA dan TIMSS. Pada survei PISA 2018, OECD merilis rata-rata skor siswa Indonesia 
dalam bidang membaca 371 yang berada pada urutan ke 72 dari 77 negara, dalam bidang matematika 
adalah 379 pada peringkat ke 72 dari 78 negara, dan dalam sains adalah 389 pada peringkat ke 70 
dari 78 negara (Kemendikbud, 2019). Skor rata-rata siswa Indonesia umur 15 tahun dalam bidang 
matematika, sains, dan membaca masih di bawah rata-rata internasional. Hasil survei TIMSS pada 
tahun 2015 menunjukkan rata-rata skor siswa Indonesia dalam matematika adalah 397, yang berada 
pada peringkat 45 dari 50 negara. Sementara dalam bidang sains rata-rata skor siswa Indonesia adalah 
397, yang berada pada peringkat ke-45 dari 48 negara (Kusuma, 2017).  

Tidak dipungkiri bahwa media sosial banyak berdampak positif bagi kehidupan bangsa seperti pada 
dunia pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, anak-anak dan remaja, dan budaya. Sebagai contoh, 
dalam dunia pendidikan media sosial dapat mempermudah siswa bersosialisasi, saling berbagi 
pengetahuan, belajar dari berbagai sumber, berbagi tentang apa yang siswa rasakan. Dalam bisnis, 
sosial media dapat menjadi piranti yang tak ternilai bagi profesional untuk memasarkan keterampilan, 
melihat peluang bisnis, melakukan networking secara efisien, (Akram & Kumar, 2017).  Namun 
demikian, media sosial juga banyak membawa dampak negatif seperti; pemalsuan identitas, 
perundungan siber (cyber bullying), perilaku diskriminatif, budaya membagikan (share) tanpa menelaah 
(Mulawarman & Nurfitri, 2017); budaya narsis, rekayasa perilaku, masyarakat topeng (Nurudin, 2018). 
Di kalangan anak dan remaja, media sosial membawa dampak negatif seperti: terlalau banyak 
informasi yang dapat menimbulkan kebohongan maya (cyberbul-lies); menciptakan jarak antar anak 
dan keluarga; rentan terhadap resiko predator online, pornografi, perundungan maya, invasi privasi, 
pencurian identitas; dan resiko negatif terhadap kesehatan (Triastuti, Prabowo, & Nurul, 2017). 

Untuk menjawab tantangan eksternal dan internal di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan kebijakan “Merdeka Belajar” yang 
merupakan lompatan besar dalam pembenahan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Nadiem 
Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) “Esensi dari Merdeka Belajar adalah menggali potensi 
terbesar para guru-guru sekolah dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran 
secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi 
pendidikan”. Untuk mewujudkan merdeka belajar, perlu adanya transformasi kebijakan pada berbagai 
aspek seperti kurikulum dan pembelajaran, manajemen pendidikan nasional, manajemen pendidikan 
daerah dan sekolah, serta pengembangan profesional guru.  

Tanpa mengesampingkan faktor lain guru merupakan salah satu faktor penentu kualitas pendidikan 
(Bank Dunia, 2011). Barber dan Mourshed (2007) seperti dikutip Bank Dunia (2011) menegaskan 
bahwa “kualitas Pendidikan tidak mungkin melebihi kualitas gurunya”. Kualitas Pendidikan dapat 
digambarkan oleh kualitas proses dan hasil belajar siswa. Jadi, kualitas proses dan hasil belajar siswa 
dapat dipandang sebagai tolok ukur keberhasilan bagi guru profesional (Wardani, 2012).  Merdeka 
belajar membutuhkan guru “Merdeka Mengajar”.  Merdeka mengajar memberikan otonomi kepada guru 
dan memungkinkan mereka untuk menggunakan penilaian profesionalnya akan membantu 
menciptakan lingkungan belajar yang membangkitkan dan mempertahankan keingintahuan siswa, 
mendorong mereka untuk berpikir kritis, bertanya dan berimajinasi (Forte, 2009). Bertolak dari 
sentralnya peran guru dalam merdeka belajar, maka peningkatan profesional guru merupakan suatu 
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kebutuhan agar guru selalu dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
era revolusi industri 4.0, dan menjadi pebelajar sepanjang hayat.   

Tulisan ini akan mendeskripsikan pengembangan profesional guru dalam konteks merdeka belajar. 
Pembahasan meliputi: kebijakan merdeka belajar dan implikasinya pada guru; kondisi existing guru di 
Indonesia; pengembangan profesional guru; tinjauan singkat pengembangan profesional guru di 
Indonesia; dan pengembangan profesional guru berbasis sekolah (sebuah alternatif). 

 

PEMBAHASAN 

Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya pada Guru 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan empat kebijakan “Merdeka 
Belajar” meliputi: “(1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), (2) Ujian Nasional (UN), (3) Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan (4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi” 
(Kemendikbud, 2019). Berikut adalah penjelasan masing-masing kebijakan tersebut.  

(1) USBN diganti dengan ujian (assessment) yang hanya diselenggarakan oleh sekolah. Ujian untuk 
menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang 
lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dsb.). Kebijakan 
ini mencerminkan adanya kemerdekaan guru dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa.  

(2) Ujian Nasional (UN) diubah menjadi penilaian kompetensi minimum dan survei karakter. UN 
dilakukan pada siswa yang berada di tengah-tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) 
sehingga mendorong guru dan sekolah memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan 
untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Assessment mengacu pada praktik baik pada 
level internasional seperti PISA dan TIMSS.  

(3) Guru bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang berisikan 
komponen-komponen: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment. Sementara, 
komponen lainnya berupa pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Akibat dari kebijakan ini, 
guru dapat menulis RPP secara efisien dan efektif sehingga memiliki lebih banyak waktu dan 
kesempatan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.  

(4) Zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan 
kualitas di berbagai daerah. Ada beberapa patokan yang digunakan yaitu:  jalur zonasi: minimal 
50%, jalur afirmasi: minimal 15%, jalur perpindahan: maksimal 5%, dan jalur prestasi (sisanya 0-
30%, disesuaikan dengan kondisi daerah). Daerah berwenang menentukan proporsi final dan 
menetapkan wilayah zonasi. 

Keempat kebijakan di atas terkait langsung dengan kompetensi guru yang mencakup kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (PP No 74 Tahun 
2008). Guru memiliki kemerdekaan/kebebasan dalam menterjemahkan kurikulum ke dalam 
pembelajaran dan mengevaluasi hasilnya.  Mereka dituntut berinovasi dalam pengembangan silabus, 
aktivitas pembelajaran, metode/teknik assessment, serta instrumennya. Pengukuran kompetensi siswa 
tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap/karakter siswa. Oleh karena 
itu, guru harus mampu mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran untuk mewujudkan ketiga 
komponen kompetensi itu dan juga mengukur hasilnya. Kebijakan ini juga menuntut kemampuan guru 
dalam mengembangkan pembelajaran dan asesmen yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi 
seperti yang dituntut dalam survei PISA dan TIMSS. Dalam konteks merdeka belajar, guru dituntut 
mampu membelajarkan siswa dengan berbagai karakter, beragam kemampuan akademik, menyelami 
dan memahami karakter siswa, dan berkomunikasi dengan siswa dan orang tua dari berbagai status 
sosial ekonomi. Dengan kata lain, guru dituntut memiliki penguasaan utuh terhadap kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Kondisi Eksisting Guru di Indonesia 

Data Statistik Pendidikan Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPJS) tahun 2019 
(Ammanullah, 2019) menunjukkan rasio guru siswa pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai 
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berikut: (1) Sekolah Dasar (SD) 1:16; (2) Sekolah Menengah Pertama 1:16; Sekolah Menengah Atas 
(SMA) adalah 1:15; dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah 1:16. Jadi, setiap guru di Indonesia 
membina 15 sampai 16 orang siswa. Dengan kata lain bahwa jumlah guru di Indonesia sudah sangat 
memadai. Dari jumlah guru yang dipaparkan di atas, pada tahun 2017/2018 terdapat 2.438.520 orag 
(89,86%) guru yang memiliki kualifikasi D4/S1. Pada tahun 2018/2019 jumlahnya meningkat menjadi  
2.599.375 orang (89,33%). Walaupun dari segi jumlah meningkat, namun dari segi persentase 
cenderung stagnan. Ini menunjukkan pada tahun 2018/2019, masih terdapat 10,67% guru yang belum 
berkualifikasi D4/S1. Terdapat hubungan yang positif antara kualitas akademik guru dengan hasil-hasil 
belajar siswa. “Siswa yang memiliki guru bergelar sarjana strata satu tampak menunjukan kemajuan 
yang lebih cepat dibandingkan dengan rekan-rekan mereka sesama siswa” (Chang et al., 2014). Oleh 
karena itu, jumlah guru yang masih belum memiliki kualifikasi D4/S1 harus ditingkatkan kualifikasinya.  

Guru profesional tidak cukup hanya ditunjukkan oleh kualifikasi akademik, tetapi juga sertifikasi profesi. 
Ternyata persentase guru yang memenuhi kualifikasi tidak diikuti oleh persentase yang telah 
tersertifikasi. Dari total guru yang ada, persentase guru yang tersertifikasi masih kurang dari 50%. 
Mengingat sertifikasi guru adalah ukuran kelayakan profesional guru, ini berarti guru yang memenuhi 
sebagai guru profesional kurang dari 50%.  Urutan jenjang sekolah dengan persentase guru yang 
tersertifikasi dari yang terbesar adalah: Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 48,44%;  Sekolah 
Dasar (SD) sebesar 45,77%, Sekolah Menegah Atas (SMA) 41.09%; dan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) 28,49%, (Jayani, 2019). Untuk mengukur kualitas guru kemendikbud melakukan uji kompetensi. 
Data tahun 2017 menunjukkan rata-rata skor uji kompetensi menurut jenjang pendidikan adalah 
sebagai berikut: untuk guru TK 68, 27; guru SD 62.55, guru SMP 67.76; dan guru SMA 69,55. Tampak 
bahwa rata-rata skor uji kompetensi yang dicapai guru pada semua jenjang pendidikan masih lebih 
rendah dari standar yang ditetapkan yaitu 70 (Paramita, 2018). Ini menunjukkan masih dibutuhkan 
upaya peningkatan kompetensi guru. 

Pengembangan Profesional Guru 

Pada umumnya guru dihasilkan dari proses pendidikan pra-jabatan di lembaga pendidikan tinggi yang 
di Indonesia dikenal dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada program Sarjana 
S1. Pada pendidikan pra-jabatan mereka sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang 
mendukung kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional. Namun demikian, “betapa baik pun pendidikan prajabatan guru, tidak mungkin menyiapkan 
guru untuk menghadapi semua tantangan sepanjang karier mereka” (OECD, 2009). Sistem pendidikan 
perlu memberikan kesempatan kepada guru untuk pengembangan profesional dalam rangka 
meningkatkan kualitas guru, pembelajaran, dan hasil belajar siswa.  

Beberapa peneliti memandang pengembangan profesional sebagai rangkaian proses yang terjadi 
ketika guru bekerja di sekolah setelah mereka menamatkan pendidikan dari pendidikan guru (Neimi, 
2015). Mereka memusatkan perhatiannya pada proses belajar guru, keefektifan sekolah dan komunitas 
belajar profesional (Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006; Dehdary, 2017) Darling-
Hammond, Hyler & Gardner (2017) mendefinisikan “pengembangan profesional sebagai pembelajaran 
profesional terstruktur yang menghasilkan perubahan pada pengetahuan dan praktik guru, dan 
peningkatan belajar hasil siswa”. Inti dari pengembangan profesional adalah tentang guru belajar, 
belajar bagaimana belajar, dan mentransformasikan pengetahuan ke dalam praktik yang bermanfaat 
bagi pertumbuhan siswa (Avalos, 2010). Pengembangan profesional yang efektif adalah bersifat on-
going, meliputi pelatihan, praktik dan umpan balik, dan menyediakan waktu yang memadai dan 
dukungan untuk tindak lanjut (OECD dikutip oleh OECD, 2009). Wei et al (2009) lebih menekankan 
pengembangan profesional guru yang efektif pada meningkatnya pengetahuan dan praktik-praktik guru 
dan hasil belajar siswa. Efektif yang dimaksud adalah bahwa pengembangan profesional mengarah 
pada peningkatan pembelajaran siswa yang dapat diamati dan terukur (Thomson, & Goe, 2009).  

Beberapa penulis (Loucks-Horsley, Stiles, dan Hewson, 1996; DeMonte, 2013; Darling-Hammond et 
al., 2017; Walter & Briggs, 2012) mendeskripsikan karaktersitik pengembangan profesional guru yang 
efektif antara lain: (1) berbasis kelas (classroom based), (2) melibatkan tenaga ahli dari luar sekolah, 
(3) melibatkan guru dalam pemilihan bidang yang akan dikembangkan dan kegiatan yang akan 
dilakukan, (4) memungkinkan guru untuk bekerja secara kolaboratif dengan teman sejawat, (5) 
memberikan kesempatan untuk mentoring dan coaching, (6) dilaksanakan secara berkelanjutan, (7) 
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melatihkan pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan spesifik, (8)  didukung oleh kepemimpinan 
sekolah yang efektif, (9) membangun atau memperkuat komunitas belajar, dan (10) melibatkan refleksi, 
umpan balik dan tindak lanjut secara terus menerus. Mengacu kepada karakteristik di atas kepala 
sekolah dapat merancang pengalaman belajar bermakna bagi semua guru.  

 

Tinjauan Singkat Pengembangan Profesional Guru di Indonesia 

Pengembangan profesional guru di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970 saat pemerintah 
menyelenggarakan Workshop tiga minggu dengan melibatkan guru dan pengawas sekolah dari 27 
propinsi sebagai guru instruktur nasional (Rahman, 2016). Pogram ini telah menghasil 1200 instruktur 
yang terbagi ke dalam 120 tim. Pada tahun 1976 program ini telah menjangkau 90.000 guru SD di 
Indonesia. Untuk guru sekolah menengah pertama in-service training dilakukan oleh lembaga Pusat 
Pengembangan Pendidikan Guru (PPPG) yang beroperasi mulai tahun 1979. PPPG juga direspon 
dengan berdirinya Balai Pendidikan Guru (BPG). Pada awal 1980-an, lahirlah Program Pemantapan 
Kerja Guru (PKG) yang menggabungkan pelatihan yang sifatnya in-service dan on-service. Untuk 
menghemat anggaran di daerah kabupaten dikembangkan Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SPKG). 
Thair dan Treagust (2003) melaporkan bahwa pada tahun 1988 telah dihasikan lebih dari 200 tim SPKG 
(satu untuk setiap kabupaten). Untuk menjaga keberlanjutan proyek ini akibat tidak lagi adanya bantuan 
dana luar negeri pada tahun 1993 dibentuk Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk guru-guru SD dan 
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk guru sekolah menengah. KKG dan MGMP ini sampai 
sekarang masih tetap ada namun sebagian ada yang aktif dan sebagian besar tidak aktif. Hal ini 
dipengaruhi oleh dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepentingan guru (Chang, et al, 
2014).  Laporan dari Bank Dunia tahun 2010 (dalam Rahman, 2016) menggarisbawahi bahwa 
kelompok kerja guru ini telah memainkan peran penting dalam mempersiapkan dan menyampaikan 
kegiatan pembelajaran profesional bagi guru Indonesia selama 30 tahun terakhir. Laporan tersebut 
juga memperkirakan bahwa ada sekitar 20.000 KKG dan 15.000 MGMP di seluruh Indonesia dan 
dengan lebih dari tiga juta guru, kelompok kerja guru ini merupakan salah satu dari 44 jaringan guru 
terbesar di dunia.  

Di era reformasi, pemerintah mengembangkan program pengembangan profesional guru yang dikenal 
dengan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Program ini dirancang untuk mendukung 
sertifikasi guru bagi guru-guru yang diangkat sebelum Desember 2005, dan dilakukan oleh lembaga 
pelatihan guru terpilih.  PLPG dilaksanakan dalam durasi waktu 90 jam atau 10 hari dan dilakukan 
dalam bentuk perkuliahan dan workshop. Sebagai penyempurnaan PLPG, lahirlah Program Pendidikan 
Profesi Guru (PPG) dalam jabatan yang didasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI No 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat 
sampai dengan tahun 2015. Program PPG bertujuan untuk menghasilkan guru profesional yang 
memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan (Nurwardani, 2018). Program PPG dalam jabatan  diselenggarakan 
oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. 
Sesuai dengan rancangan semula sertifikasi guru hanya dilaksanakan satu kali, tidak 
mempersyaratkan sertifikasi ulang atau menunjukkan kinerja yang memadai untuk mempertahankan 
status sertifikasinya (Bank Dunia, 2011). Hal ini mengisyaratkan perlunya inovasi-inovasi 
pengembangan profesional guru secara berkelanjutan.  

Di samping keberhasilan yang telah diungkap di atas, terdapat beberapa kelemahan/keterbatasan 
penyelenggaraan pengembangan profesional guru di Indonesia. Dari beberapa kajian (seperti Thair 
&Treagust, 2003; Ekawati & Kohar, 2016; Sobri, 2016; Rahman, 2016; Tambusai & Umami, 2019) 
dapat dirangkum beberapa keterbatasan pengembangan profesional guru yaitu: (1) pengembangan 
kompetensi guru seringkali tidak melalui analisis kebutuhan (2) kegiatan pelatihan guru tidak sesuai 
dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh guru, (3)  pelaksanaan kegiatan dilakukan secara 
top-down tanpa mengkonsultasikan dengan guru sebagai peserta kegiatan, (4) kurang disertai dengan 
kegiatan tindak lanjut, (5)  dampak pelatihan baik secara individu maupun kelompok tidak diukur secara 
sistematis, (6) sekolah tidak menyediakan dukungan yang memadai untuk menerapkan hasil pelatihan 
di sekolah.  
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Pengembangan Profesional Guru Berbasis Sekolah (Sebuah Alternatif)    

Pengembangan profesional guru yang berkelanjutan sangat penting bagi guru untuk meningkatkan 

keterampilan mereka meningkatkan kualitas guru di dunia yang berubah dengan cepat (Owen, 2003). 

Pengembangan profesional guru ini harus didasarkan kepada data tentang persoalan-persoalan dan 

kebutuhan-kebutuhan riil guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Data 

yang diperoleh digunakan untuk merancang kegiatan-kegiatan pengembangan profesional baik dalam 

bentuk in-service maupun on-the job learning. Data ini dapat menjamin bahwa pembelajaran 

profesional tidak terputus dengan praktik dan mendukung area pengetahuan dan keterampilan yang 

ingin dikembangkan (Darling-Hammond, Hyler, & Gardner, 2017).  

Pihak yang paling tahu akan persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan guru tersebut adalah 

sekolah dimana guru-guru dan kepala sekolah  bertugas. Dalam konteks merdeka belajar model 

pengembangan profesional guru yang berpeluang besar untuk mencapai kemerdekaan itu adalah 

pengembangan profesional guru berbasis sekolah (PPGBS). PPGBS dapat dipandang sebagai satu 

implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS). Salah satu aspek MBS adalah pengembangan dan 

pembinaan pegawai yang mencakup guru dan tenaga administrasi (Mulyasa, 2003). PPGBS sangat 

signifikan, karena memberikan kesempatan pada guru untuk memusatkan perhatiannya pada topik 

yang relevan dengan arah perbaikan sekolah (Owen, 2003). PPGBS  sering disebut sebagai 

pembelajaran di tempat kerja adalah model pengembangan profesional yang terintegrasi dengan staf 

administrasi, guru, dan kepala sekolah yang dikembangkan oleh sekolah untuk mendukung 

pengembangan dan pembelajaran profesional (British Council dalam 

https://www.britishcouncil.pk/sites/default/files/school-based_cpd_models.pdf). PPGBS dipandang 

sebagai pengembangan profesional guru yang efisien karena training dan sharing dilakukan di tempat 

kerja (Inasaridze, Lobzhanideze & Ratiani, 2015).  PPGBS mengisyaratkan kemerdekaan kepala 

sekolah dalam menggunakan hak otonominya untuk memberi dukungan penuh pada guru dalam 

mengembangkan profesional mereka. Darling-Hammond dan Richardson (2009) seperti dikutip oleh 

Hauge (2019) menyatakan “ketika sekolah mendukung guru dengan pengembangan profesional yang 

dirancang dengan baik, menarik dan bermakna, guru akan lebih mampu menciptakan kesempatan 

yang sama untuk belajar dan berkembang bagi siswanya”.   

PPGBS dalam konteks merdeka belajar bertujuan adalah mendelegasikan tanggung jawab dan 

otonomi sekolah melalui: (1) identifikasi kebutuhan profesional guru dan mempromosikan 

pengembangan profesional berkelanjutan di tingkat sekolah; (2) peningkatan keterlibatan dan tanggung 

jawab guru dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan profesional; (3) 

pembangunan budaya kolaborasi antar sekolah; dan  (3) peningkatan kualitas pekerjaan guru dengan 

cara saling belajar satu sama lain (British Council, dalam  

https://www.britishcouncil.pk/sites/default/files/school-based_cpd_models.pdf). Adapun manfaat yang 

dapat diambil dari  PPGBS adalah: (1) memungkinkan  pengembangan profesional difokuskan pada 

peningkatan kualitas dan hasil belajar siswa; (2) sekolah memperoleh  bukti-bukti otentik berdasarkan  

praktik nyata  di sekolah untuk menetapkan hasil yang diinginkan; (3) memberi peluang kolaborasi 

sesama guru dalam menghadapi peluang dan tantangan berkaitan dengan praktik dan tugas-tugas 

pembelajarannya; (4) memungkinkan pengembangan profesional berlanjut  sepanjang kalender 

sekolah; dan (5) menjadikan pengembangan profesional guru langsung di bawah tanggung jawab 

kepala sekolah.  

PPGBS mengintegrasikan pihak-pihak berkepentingan dengan peningkatan kualitas dan hasil belajar 

siswa. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, 

kepala sekolah, guru dan KKG/MGMP/MGBK, pelatih, sekolah mitra, dan LPTK. Adapun peran masing-

masing pemangku kepentingan di atas sebagai berikut. 

(1) Pemerintah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran di bawahnya dan Dinas Pendidikan 

Provinsi/Kabupaten/Kota adalah pemangku kepentingan yang sangat diperlukan, dalam mem 

https://www.britishcouncil.pk/sites/default/files/school-based_cpd_models.pdf
https://www.britishcouncil.pk/sites/default/files/school-based_cpd_models.pdf
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back-up pengembangan PPGBS. Mereka dapat berperan dalam menyediakan dukungan 

yuridis, kebijakan, pendanaan, dukungan teknologi, mensertifikasi pelatih, dan sumber daya 

lainya yang menjamin terjadinya praktik baik dalam PPGBS dan keberlanjutannya.   

 

(2) Kepala Sekolah 

Kepala sekolah harus secara aktif terlibat dalam PPGBS. Kepala sekolah diharapkan  memiliki 

gagasan tentang apa yang harus ditingkatkan dan berapa banyak dana dan sumber daya lain 

yang diperlukan. Kepala sekolah dapat menggunakan kedekatan hubungannya dengan 

pemerintah provinsi/kabupaten/kota, DPRD provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, orang tua, 

dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan dukungan politik, moral, dan material.  

 

(3) Guru 

Guru adalah pemangku kepentingan terpenting dalam PPGBS. Dalam PPGBS guru 

diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan dan kebutuhannya dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Mereka juga diharapkan dapat 

bekerja secara kolaboratif untuk merumuskan program pelatihan, berbagai pengalaman 

dengan rekan kerja dan pelatih, serta saling membelajarkan satu sama lain. Dalam waktu yang 

sama mereka dapat memanfaatkan pelatih dan fasilitas lainnya untuk menunjukkan praktik baik 

yang kemudian dapat dideseminasikan ke pihak lian.  Dalam PPGBS guru-guru dapat 

bergabung dalam KKG/MGMP/MGBS dalam mendesain program dan kegiatan berdasarkan 

kesamaan kebutuhan dan persoalan-persoalan yang perlu dipecahkan. 

 

(4) Pelatih 

Salah satu pelaku penting dalam PPGBS adalah pelatih (trainer). Pelatih adalah guru yang 

berkualitas yang terlatih dan tersertifikasi sebagai pelatih oleh lembaga resmi.  Dalam jangka 

pendek PPGBS dapat melibatkan guru-guru senior/guru-guru inti yang telah memilki sertifikat 

dari hasil pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan selama ini dengan sedikit penyegaran. 

Guru-guru penggerak yang sedang dalam proses rekrutmen dapat pula dilibatkan sebagai 

pelatih dalam PPGBS. 

 

(5) LPTK 

LPTK juga dapat dipandang sebagai salah satu pendukung PPGS. Mereka dapat menyediakan 

pakar-pakar di bidang pendidikan yang diperlukan oleh sekolah. Dalam keterbatasan 

kemampuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyediakan 

pelatih/tutor/pendamping, LPTK terdekat dapat mengatasi masalah ini. LPTK dapat 

mengintegrasikan program-program penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan dan 

proyek-proyek lainnya yang terkait dengan pengembangan kompetensi guru dengan PPGBS. 

 

(6) Sekolah Mitra/ Sekolah Penggerak 

PPGBS dapat melibatkan sekolah yang telah memiliki praktik-praktk baik dalam pembelajaran 

siswa sebagai mitra. Sekolah penggerak yang sedang dalam proses pengembangan juga 

dapat menjadi model praktik baik peningkatan kualitas dan hasil belajar siswa. Sekolah ini juga 

bisa menjadi pendamping sebagai mitra dalam PPGBS. Guru-guru penggerak dimiliki sekolah 

ini dapat dijadikan sebagai pelatih/ pendamping/ dan pembimbing dalam PPGBS. Pada tahun 

2020-2022 direncanakan Program Organisasi Penggerak akan meningkatkan kompetensi 

50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 

PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB (Kemendikbud, 2020). 
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Dari uraian di atas dapat digambarkan model PPGBS sebagai alternatif pengembangan profesional 

guru adalah seperti Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Pengembangan Profesional Guru Berbasis Sekolah (PPGBS) 

PPGBS merupakan suatu siklus kegiatan yang meliputi: (1) asesmen kebutuhan, (2) merancang 
program, kegiatan dan ukuran-ukuran kualitas, (3) melaksanakan program dalam kegiatan in-service 
dan on-the job learning, (3) monitoring dan evaluasi, (3) melakukan refleksi secara kolaboratif , dan (4) 
melakukan umpan balik dan perbaikan. Sebagai terminal dari PPGBS adalah terjadinya peningkatan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap guru yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kualitas 
proses dan hasil belajar siswa. 

 

PENUTUP 

Kebijakan merdeka belajar yang pada dasarnya merupakan kebijakan yang dihadirkan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, harus diikuti oleh transformasi di berbagai bidang salah 

satunya adalah pengembangan profesional guru. Tantangan-tantangan pendidikan di abad 21 dan era 

RI 4.0 serta persoalan karakter bangsa dapat dijadikan landasan bagi pengembangan profesional guru 

ke depan. Kondisi eksisting guru yang menyangkut kualifikasi, sertifikasi, dan kompetensi guru, serta 

pengalaman-pengalaman pengembangan profesional guru di masa lalu dapat dijadikan acuan dalam 

pengambilan kebijakan pengembangan profesional guru yang lebih efektif dan efisien. Pengembangan 

profesional guru yang efektif adalah yang didasarkan kepada persoalan-persoalan dan kebutuhan-

kebutuhan nyata guru dalam peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, 

otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam mendesain dan mengimplementasikan model 

pengembangan profesional guru patut diberikan. Atas dasar ini pengembangan profesional guru 

berbasis sekolah dipandang sebagai alternatif pengembangan profesional guru dalam mendukung 

kebijakan merdeka belajar.  Pengembangan profesional guru berbasis sekolah dapat menekan 

anggaran penyelenggaraan dengan demikian menjadi lebih efisien. 

Kemendikbud, 
Dinas Pendidikan 

Propinsi/Kabupaten
/kota 

Kepala 
sekolah 

LPTK Mitra 

Sekolah 
Penggerak 

Pelatih/ Guru 
Inti/ Guru 

Penggerak 

Guru/ KKG/ 
MGMP/MGBK 
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ABSTRACT 

One of the courses given in the Biology Education and the Biology Study Programs, Marine Biology and Fisheries 

Department, Faculty of Mathematic and Sciences, Universitas Pendidikan Ganesha is Biotechnology course, 

among others, discusses yogurt. Yogurt has a higher nutritional content than fresh milk, but has a lower fat content. 

The starter in fermenting yogurt is Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophillus. Lactobacillus 

bulgaricus in milk fermentation produces bacteriostatic compounds and a distinctive flavor. Streptococcus 

thermophillus ferments sugar in milk and produces lactic acid. Consuming probiotic drinks can improve the balance 

of the intestinal microflora. The research that has been carried out is a descriptive study by observing the 

characteristics of the intestinal epithelium structure due to the provision of yogurt that has been made and because 

it has been given Escherichia coli bacteria. The observations of the histological intestinal structure have been 

observed using a microscope and has been observed on preparations with normal histological structure, 

desquamation, erosion and ulceration and then can be used as a learning media for cytology-histology, namely 

other courses given in the Biology and Biology education study programs. 

Keywords : Yoghurt, Histological structure, Biotechnology and Cytology-histology Learning 

 

ABSTRAK 

Salah satu mata kuliah yang diberikan di Prodi Pendidikan Biologi dan Prodi Biologi Jurusan Biologi dan Perikanan 

Kelautan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha adalah mata kuliah 

Bioteknologi antara lain membahas tentang yogurt. Yogurt memiliki kandungan gizi lebih tinggi dibandingkan susu 

segar, tetapi kandungan lemaknya lebih rendah. Starter dalam memfermentasi yogurt adalah Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. Lactobacillus bulgaricus dalam fermentasi susu menghasilkan 

senyawa bakteriostatik dan flavor yang khas. Streptococcus thermophillus memfermentasi gula dalam susu dan 

menghasilkan asam laktat. Mengonsumsi minuman probiotik dapat meningkatkan keseimbangan mikroflora 

intestinal. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengamati karakteristik struktur epithelium intestinum 

karena pemberian yogurt yang dibuat dan karena pemberian bakteri Escherichia coli. Struktur histologi intestine 

diamati dengan menggunakan mikroskop pada preparat jaringan intestine dan diobservasi struktur intestine 

normal, deskuamasi, erosi dan ulserasi dan bisa digunakan sebagai media pembelajaran sitologi-histologi yaitu 

mata kuliah lainnya yang diberikan di prodi pendidikan Biologi dan Prodi Biologi. 

Kata-kata kunci : Yogurt, Struktur histologi, Mata Kuliah Bioteknologi dan Sitologi-Histologi 

 

PENDAHULUAN 

Revolusi industri ditandai dengan persaingan, yang dalam hal ini Indonesia berperan penting 
dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu caranya melalui 
pendidikan. Peran pendidikan adalah kunci utama menghasilkan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan mampu bersaing dalam industri global.  
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Memperbaiki diri dengan cara berinovasi dan meningkatkan kualitas diri dalam tatanan dunia 
global, adalah salah satu cara dalam menjawab persaingan itu. Potensi Indonesia dalam bersaing di 
dunia global, haruslah ditingkatkan dan dimaksimalkan potensi dan produktivitasnya. Pendidikan 
melalui pembelajaran merupakan proses yang strategis dalam menyokong pembentukan karakter bagi 
peserta didik. 

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya. yang mengkaji 
berbagai aspek kehidupan termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan 
taksonomi. Sebagai objek yang dipelajari dalam ilmu biologi, makhluk hidup memiliki ciri tertentu yang 
membedakannya dengan objek sains lainnya, yaitu membutuhkan makanan, bergerak, melakukan 
metabolisme, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, dan peka terhadap rangsangan. Biologi memiliki 
karakteristik yang sama dengan ilmu sains lainnya yaitu, rasional, objektif, empiris, dan akumulatif. 

Mata kuliah yang dipelajari pada prodi Biologi dan Pendidikan Biologi adalah bioteknologi dan 
sitologi-histologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu Biologi yang mempelajari teknologi 
pemanfaatan makhluk hidup dalam skala besar untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai guna 
bagi manusia. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup 
maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. 
Bioteknologi adalah ilmu yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme untuk 
proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia. 

Ilmu bioteknologi bermanfaat untuk bidang kesehatan, di antaranya untuk mengobati berbagai 
penyakit. Sementara di bidang pangan, bioteknologi dapat menghasilkan produk tanaman dan 
makanan yang mengandung sifat unggul dan bernilai gizi yang lebih baik dibandingkan tanaman atau 
makanan produk biasa. Selama kurang lebih empat dasawarsa terakhir, begitu pesat perkembangan 
Bioteknologi di berbagai bidang. Bioteknologi menjanjikan suatu revolusi pada hampir semua aspek 
kehidupan manusia, mulai dari bidang pertanian, peternakan dan perikanan hingga kesehatan dan 
pengobatan.  

Bioteknologi dan Sitologi-Histologi adalah bagian mata kuliah yang diberikan di Prodi Biologi 
dan Pendidikan Biologi. Deskripsi Mata Kuliah Bioteknologi dalam Rencana Pembelajaran Semester 
(RPS)  untuk Mata Kuliah Bioteknologi adalah sebagai berikut. Berisikan kajian tentang materi 
Bioteknologi yang bertujuan untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa 
dalam pembelajaran dan penelitian di bidang Bioteknologi. Mata Kuliah ini mengkaji dan mendiskusikan 
konsep-konsep Biologi yang mendasari pengembangan dan penerapan Bioteknologi dalam berbagai 
aspek kehidupan manusia. Kajian diawali dengan pengertian dan prinsip-prinsip dasar Bioteknologi 
yang meliputi Bioteknologi kehutanan (biosfer, ekosistem dan peran mikroba sebagai dekomposer), 
bioteknologi pertanian (interaksi mikroba dan tumbuhan dan hewan, siklus beogeokimia, mikroba 
tanah, lingkungan perairan, mikroba perairan, biopestisida, mikroba dan nutrisi dalam tumbuhan dan 
hewan), bioteknologi pangan (peran mikroba dalam produksi makanan, peran mikroba dalam 
penyebaran penyakit melalui makanan), bioteknologi industri (peran mikroba dalam industri dan 
fermentasi, mikroba sebagai penghasil minyak dan methana), bioteknologi farmasi dan kedokteran 
(respons imun, deteorasi, toksin dan vaksin, diagnosis penyakit infeksi, kemoterapi penyakit infeksi dan 
pabrikasi senyawa dan enzim) (Widiyanti dan Suryanti, 2020). 

Yogurt yaitu makanan olahan pasca panen dari susu yang fermentasinya menggunakan 
mikroba yaitu bakteri asam laktat, yang termasuk dalam pokok bahasan  bioteknologi pangan (peran 
mikroba dalam produksi makanan) dan  bioteknologi industri (peran mikroba dalam industri dan 
fermentasi). Yogurt merupakan minuman yang terbuat dari susu yang difermentasi oleh bakteri asam 
laktat (BAL). Yogurt merupakan minuman probiotik yang mengandung bakteri probiotik yang 
menguntungkan bagi kesehatan pencernaan yaitu dengan menghambat pertumbuhan bakteri patogen, 
menjaga kesehatan usus dengan mencegah diare dan sembelit.  

Bakteri yang digunakan untuk starter dalam pembuatan yogurt menyebabkan perubahan 
tekstur, terbentuknya flavour dan aroma yogurt. Proses fermentasi bahan pangan yaitu meningkatkan 
cita rasa, aroma, tekstur dan kandungan utama dari bahan pangan tersebut (Gianti dan Evanuarini, 
2011). Fermentasi dapat menurunkan kadar gula dan menghasilkan dampak pengasaman sehingga 
memberikan rasa segar (Tamminen dkk., 2013) 
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Lactobacillus bulgaricus sangat berperan dalam pembentukan aroma minuman yogurt. Bakteri 
Lactobacillus mampu menghasilkan asam laktat dan bakteriosin. Fungsi dari senyawa tersebut adalah 
menekan pertumbuhan dan membunuh bakteri patogen dalam usus. Lactobacillus acidophilus dapat 
menurunkan keasaman dengan cepat, Streptococcus thermophilus berperan dalam pembentukan 
citarasa minuman probiotik (Jannah dkk., 2014). Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus dan 
Streptococcus thermophilus, ketiga jenis bakteri asam laktat ini bersifat homofermentatif yaitu 
menghasilkan asam laktat sebagai produk utama dalam fermentasi karbohidrat dan sebagian kecil 
asetat melalui mekanisme glikolisis. Bakteri asam laktat yang bersifat heterofermentatif melalui  jalur 
pentosa fosfat, sebagian besar diubah menjadi asam asetat, asam propionat dan butirat melalui jalur 
asetil-KoA (Novia, 2012). 

Deskripsi mata kuliah sitologi-histologi membahas struktur  sel dan jaringan hewan, organ, dan 
sistem organ yang membangun tubuh hewan vertebrata. Secara rinci bahasan mata kuliah ini adalah : 
struktur sel (komponen sel, fungsi komponen sel, hubungan sel, pembelahan sel, berbagai bentuk 
mikroskopis sel hewan, spermatogenesis, oogenesis), Jaringan epitelium ( klasifikasi jaringan 
epitelium, jaringan epitelium penutup, pembentukan kelenjar dan Jenis-jenis kelenjar), Struktur jaringan 
penyambung ( fungsi komponen jaringan, jaringan penyambung biasa, jaringan penyambung bersifat 
khusus: jaringan adiposa, jaringan hemopoitik/jaringan darah, jaringan penyambung penyokong: 
struktur tulang kompakta, struktur tulang rawan dan sistem rangka); struktur pembuluh darah ( arteri, 
vena, kapiler), sistem sirkulasi;  Struktur muskulus (struktur muskulus streata, struktur satu unit 
sarkomer, struktur muskulus nonstreata, struktur muskulus kardiak); Struktur jaringan saraf ( Struktur 
neuron multipolar, Jenis-jenis neuroglia dan fungsinya, Struktur serabut saraf, Struktur sinap (saraf 
dengan saraf), Struktur sinap saraf-otot; Struktur umum organ saluran pencernaan makanan, Struktur 
histologis lambung, Struktur histologis usus halus dan Struktur hepar. Berdasarkan uraian di atas, 
implementasi dari kedua mata kuliah tersebut adalah pembuatan yogurt probiotik dan observasi 
intestinum mencit balb/c (Mus musculus) yang diberikan yogurt (Citrawati dkk, 2018). 

METODE 

Rancangan dalam implementasi pembelajaran biologi dalam mata kuliah bioteknologi ini adalah 
rancangan pra experimental. Prosedur yang dilakukan antara lain : pembuatan yogurt, karakterisasi 
yogurt yang dibuat berdasar viscositas, pH, warna, aroma dan rasa, pemberian yogurt pada hewan 
coba, dalam hal ini adalah mencit balb/c (Mus musculus)  dan observasi jaringan intestinum mencit 
karena pemberian yogurt selama 15 hari dan pemberian bakteri Escherichia coli. Hasil observasi 
struktur jaringan intestinum mencit balb/c dipaparkan secara deskriptif, dengan karakter sel normal, 
deskuamasi, erosi dan ulcerasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Revolusi industri atau disingkat dengan R.I, 4.0 dimulai pada awal tahun 2018 yang ditandai 
dengan konektivitas di antara manusia, mesin, dan data yang sudah tersebar di segala penjuru dunia 
yang disebut dengan internet of things (IoT) (Sunarno, 2018).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Konektivitas di antara manusia, mesin dan data yang tersebar di 
segala penjuru dunia. 
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Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran di semua kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. 
Pendidikan merupakan proses yang strategis dalam menyokong pembentukan karakter bagi peserta 
didik. 

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya. Bioteknologi dan 
sitologi-histologi tercakup di dalam kurikulum prodi pendidikan biologi maupun Biologi. Salah satu yang 
dikaji dalam perkuliahan bioteknologi adalah pembuatan yogurt. Yogurt yaitu makanan olahan pasca 
panen dari susu yang fermentasinya menggunakan mikroba yaitu bakteri asam laktat, yang termasuk 
dalam pokok bahasan  bioteknologi pangan (peran mikroba dalam produksi makanan) dan  bioteknologi 
industri (peran mikroba dalam industri dan fermentasi). Yogurt merupakan minuman yang terbuat dari 
susu yang difermentasi oleh bakteri asam laktat (BAL). Yogurt merupakan minuman probiotik yang 
mengandung bakteri probiotik yang menguntungkan bagi kesehatan pencernaan yaitu dengan 
menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan menjaga kesehatan usus. Adapun karakteristik yogurt 
yang berhasil dibuat, adalah sebagai berikut. 

 

No SKOR UJI ORGANOLEPTIK 

1 

pH Tingkat Kesukaan Viscositas Tingkat 
Kesukaan 

Bau Tingkat Kesukaan 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5    √   √     √   √     √ 

 

No SKOR UJI ORGANOLEPTIK 

1 

 Rasa Tingkat Kesukaan 

1 2 3 4 1 2 3 4 

  √     √ 

 

No SKOR  UJI ORGANOLEPTIK 

2 

Warna Tingkat Kesukaan Tekstur Tingkat Kesukaan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

       √   √     √ 
 Skor Viscositas : (4)  Sangat kental      (3) Kental  (2) Kurang Kental    (1) Encer  

Skor Bau           : (4)  Sangat asam   (3) Asam    (2) Kurang asam      (1) Normal (bau susu) 
Skor warna       : (4) Putih cerah      (3) Putih buram     (2) Krem     (1) kecoklatan 
Skor Tekstur      : (4) Sangat Kental     (3) Kental      (2) Kurang Kental   (1) Encer 
Skor Kesukaan   : (4) Sangat suka    (3) Suka   (2) Kurang suka   (1) Tidak suka 

 

Karakteristik yogurt yang dihasilkan adalah sebagai berikut. 

    
                     Gambar 2 Yogurt dan karakteristiknya 

 
Gambar 3. Hewan coba, mencit balb/c (Mus musculus) 
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Setelah perlakuan, mencit dinekropsi menggunakan pinset tanpa gigi, setelah disterilkan 
menggunakan alkohol 70%. Koleksi intestinum dan preservasi dalam formalin 10%, Intestinum 
dipotong menggunakan gunting dan selanjutnya dilakukan embedding organ pada parafin dalam 
proses infiltrasi. Pemblokingan parafin dilakukan pada suhu beku dengan ukuran sesuaikan dengan 
ukuran mikrotom/mikrostat. Pengirisan jaringan dilakukan menggunakan  mikrostat/mikrotom. 
Selanjutnya dilakukan fiksasi pada kaca preparat semalam pada suhu beku. Dehidrasi menggunakan 
alkohol bertingkat. Dan selanjutnya dilakukan  clearing menggunakan xylol. Setelah 
colorinisasi/staining dengan Hematoxylene Eosin (HE), preparat ditutup dengan kaca penutup dan 
direkatkan menggunakan canada balsam dalam proses mounting. Observasi struktur jaringan 
intestinum diobservasi menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran 400x, yang 
memperlihatkan hasil sebagai berikut.   

 

    
Gambar 4 (a)                                       4(b1)          4(b2)                               4(c) 

Keterangan : 
Gambar 4 (a)   : struktur jaringan intestinum normal 
Gambar 4 (b1)  : struktur jaringan intestinum erosi  
Gambar 4 (b2)  : struktur jaringan intestinum deskuamasi, keruskan ringan tanpa celah 
Gambar 4 (c)   : struktur jaringan intestinum ulcerasi 
 

 Dari observasi di bawah mikroskop berdasar skor integritas Barthel Manja (Wahab, 2012) 
nampak bahwa jaringan intestinum normal memperlihatkan struktur jaringan epitelium dari intestinum 
mencit yang berbentuk kolumnar tidak mengalami kerusakan, seperti yang ditunjukkan oleh tanda 
panah. Pada struktur jaringan intestinum yang mengalami deskuamasi ditandai dengan kerusakan 
ringan tanpa celah pada jaringan epitelium (ditunjukkan oleh tanda panah), erosi ditandai dengan 
kerusakan jaringan epitelium (gap 1-10 sel/lesi), Pada perlakuan sebagai kontrol positif yaitu pemberian 
bakteri E.coli, kebanyakan jaringan epitelium mengalami ulcerasi (gap > 10 sel/lesi) seperti yang 
ditunjukkan oleh gambar 4 (c). 
 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Implementasi pembelajaran Biologi dalam pembuatan yogurt dan observasi struktur jaringan 

intestinum mencit balb/c (Mus musculus) setelah diberikan yogurt merupakan perkuliahan yang 
diberikan di Prodi Pendidikan Biologi dan Biologi FMIPA Undiksha 

2. Karakteristik yogurt yang dihasilkan dalam perkuliahan Bioteknologi dinilai dari pH, viscositas, 
bau, rasa, warna, tekstur dan tingkat kesukaannya dari setiap penilaian. 

3. Jaringan intestinum mencit balb/c (Mus musculus) yang diberikan perlakuan menunjukkan 
jaringan epiteliun normal, deskuamasi, erosi dan ulcerasi 
 

 Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai yogurt sebagai makanan fermentasi non-
alkoholik sebagai minuman kesehatan. 
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ABSTRACT 
This study aims to explain the differences in physics learning achievement between students who study using the 
self-regulated e-learning (SReL) model and those who study using the direct guided e-learning (DeL) model. This 
study was a quasi experiment with a nonequivalent pretest-posttest control group design. The study population 
was 5 classes (or 166 people) of class X MIPA SMA Negeri 1 Kubutambahan, in the academic year 2019/2020. 
The sample was selected by simple random sampling technique to determine 2 classes (or 68 students), one class 
as the SReL group and the other as the DeL class. Data on learning achievement were collected by a physics 
learning achievement test consisting of 20 items each in the form of multiple choices. Data were analyzed 
descriptively and Analysis of Covariance (ANCOVA). The results showed that there were significant differences in 
physics learning achievement between students who studied using the SReL model and those who studied with 
the DeL model. The LSD test results showed that the learning achievement of students who studied with SReL (M 
= 77,353; SD = 9.711) was significantly higher than those who studied with DeL (M = 62.059; SD = 7.893). 
Keywords: self regulated e-learning model, direct guided e-learning model, learning achievement. 

 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan menjelaskan perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang belajar menggunakan 
model self regulated e-learning (SReL) dan yang belajar dengan model direct guided e-learning (DeL). Penelitian 
ini adalah quasi experiment dengan rancangan nonequivalent pretest-posttest control group design. Populasi 
penelitian adalah 5 kelas (atau 166 orang) siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Kubutambahan Tahun Pelajaran 
2019/2020. Sampel dipilih dengan teknik simple random sampling untuk menentukan 2 kelas (atau 68 siswa), satu 
kelas sebagai kelompok SReL dan yang lain sebagai kelas DeL. Data tentang prestasi belajar dikumpulkan tes 
prestasi belajar fisika yang terdiri dari 20 butir masing-masing berbentuk pilihan ganda. Data dianalisis secara 
deskriptif dan Analysis of Covariance (ANCOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara 
signifikan prestasi belajar fisika antara siswa yang belajar menggunakan model SReL dan yang belajar dengan 
model DeL. Hasil uji LSD menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa yang belajar dengan SReL (M = 77,353; SD 
= 9,711) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan yang belajar dengan DeL (M = 62,059; SD = 7,893).  
Kata kunci: model self regulated e-learning, model direct guided e-learning, prestasi belajar. 

 

 
PENDAHULUAN 

Pembelajaran Abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, 
kecakapan pengetahuan, sikap, dan penguasaan terhadap teknologi, serta menuntut agar tersedianya 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai berbagai bentuk keterampilan. Karakteristik 
pembelajaran pada abad 21 dalam Kurikulum 2013 harus dapat mengarahkan peserta didik untuk 
memahami potensi, minat dan bakatnya dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Desain 
pembelajaran di Abad 21 pada penyajian materi, sepenuhnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan 
belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Kemendikbud, 2014). Tujuan pembelajaran dapat 
diwujudkan melalui penggunaan strategi dan model pembelajaran yang inovatif. 

Strategi dan model pembelajaran sangat berpengaruh terhadap keaktifan dan keberhasilan 
siswa dalam proses pembelajaran. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh ketepatan model 
pembelajaran yang digunakan guru serta strategi-strategi yang dapat membuat proses pembelajaran 
menjadi menarik dan menyenangkan (Budiarti, 2018).  

Keberhasilan siswa dalam belajar sangat dipengaruhi oleh strategi dan model pembelajaran 
yang digunakan. Pencapaian pembelajaran tidak dapat secara menyeluruh dijelaskan oleh 
keterampilan dan kapasitas individu seperti yang diungkapkan Rosito (2018) menyatakan bahwa ada 
peran faktor regulasi diri dan motivasi dalam pencapaian pembelajaran. Regulasi dalam konteks 
pembelajaran disebut sebagai model Self Regulated e-Learning (SReL). Model SReL menjadi salah 
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satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa agar mereka mampu mendapatkan prestasi belajar 
yang maksimal (Saputra, Handaka dan Sari, 2019). 

Prestasi belajar siswa rendah dalam pembelajaran fisika di sekolah. Hal ini sesuai dengan 
penelitian Mackatiani, Joseph dan Komo (2018) yang menyatakan bahwa rendahnya prestasi belajar 
siswa karena proses pembelajaran di sekolah kurang menarik. Hal ini terjadi karena proses 
pembelajaran tidak memicu siswa untuk memecahkan masalah sehingga cenderung pasif dalam 
belajar dan guru memposisikan diri sebagai pribadi yang menggurui siswa. Adapun faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa menurut Ishiguro (2018) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Berdasarkan hal tersebut, ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terjadi di 
lapangan karena strategi dan model yang digunakan guru belum efektif dalam upaya meningkatkan 
prestasi belajar siswa sehingga prestasi belajar fisika siswa masih rendah. Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian Stanikzai (2019) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar 
karena guru masih mengajar menggunakan metode konvensional. Pengajaran fisika yang masih 
bersifat konvensional dengan menggunakan model Direct Guided e-Learning (DeL) merupakan 
pembelajaran berpusat pada guru yang menyebabkan kurangnya minat siswa dalam belajar fisika, 
pada akhirnya menyebabkan kurangnya  pemahaman siswa terhadap pembelajaran fisika. 

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dapat dilakukan dengan 
cara menerapkan strategi dan model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran inovatif sangat 
efektif dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa seperti yang diungkapkan Zamnah (2019) 
yang menyatakan bahwa salah satu model pembelajaran inovatif adalah model SReL. Model SReL 
merupakan salah satu kemampuan soft skill yang harus dimiliki siswa. Model SReL adalah kemampuan 
siswa mengatur diri dalam belajar atau disebut juga kemandirian belajar siswa. Penerapan model 
pembelajaran sangat efektif dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Sistem belajar-mengajar 
menggunakan adanya kerjasama antara siswa dalam suatu kelompok kecil dan bekerja berpasangan 
dalam mengikhtisarkan bagian-bagian materi yang dipelajari (Shopa, Sinaga dan Syahputra, 2019). 

Rendahnya prestasi belajar siswa karena ketidaktepatan guru dalam penggunaan model dan 
strategi pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru serta belum mampu 
untuk mengembangkan kualitas dan inovatif dalam proses pembelajaran (Priyambodo, 2019). Bahan 
ajar merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran di kelas yang 
disiapkan oleh guru sebelum proses pembelajaran serta membantu guru atau instruktur dalam 
melakukan proses belajar mengajar di kelas. Penerapan bahan ajar yang inovatif dapat meningkatkan 
kemampuan matematis dan prestasi belajar siswa (Budiarti, 2018). 

 

TEORI 

Paham konstruktivisme berkembang berkat karya dari Piaget dan Vygotsky. Piaget menegaskan 
bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang 
dibangun berdasarkan realitas lapangan (Sadia, 2014). Pandangan konstruktivisme pada 
pembelajaran seperti diungkapkan Santrock (2008) menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran 
yang menekankan bahwa individu akan belajar dengan baik apabila mereka secara aktif 
mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan siswa dibangun dari pengalamannya 
sendiri dan hasil interaksi antara siswa dengan guru maupun siswa lainnya. Guru tidak lagi sebagai 
transfer  ilmu pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa pada proses 
pembelajaran. 

Keberhasilan siswa dalam proses belajar sangat dipengaruhi oleh strategi dan model 
pembelajaran yang digunakan. Model SReL adalah suatu model pembelajaran yang memberikan 
keluasan kepada siswa untuk mengelola secara efektif pembelajarannya sendiri dalam berbagai cara 
sehingga mencapai prestasi belajar yang optimal (Santyasa, 2017). Hal serupa diungkapkan Rosito 
(2018) menyatakan bahwa model SReL merupakan belajar mengatur diri sendiri, diantaranya adalah 
self generation dan self monitoring dalam pikiran, perasaan, dan perilaku-perilaku untuk menggapai 
tujuan pembelajaran. 
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Langkah-langkah model SReL menurut Santyasa (2017), yaitu: (1) penganalisaan, (2) 
perencanaan, (3) implementasi, (4) pengamatan terhadap pemahaman, (5) pemecahan masalah, (6) 
evaluasi, dan (7) modifikasi. 

Proses pembelajaran yang masih berfokus pada guru mengakibatkan rendahnya prestasi belajar 
siswa. Rendahnya prestasi belajar siswa karena ketidaktepatan guru dalam penggunaan model dan 
strategi pembelajaran. Model DeL atau sering disebut model pembelajaran langsung merupakan suatu 
model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan cara 
mengamati secara selektif, mengingat, dan menirukan apa yang diberikan oleh gurunya. Model 
pembelajaran DeL berpusat pada guru (teacher centered). Hal penting yang harus diperhatikan dalam 
menerapkan model pembelajaran DeL adalah menghindari penyampaian materi yang terlalu kompleks 
(Nur, 2005). 

Model DeL terdiri dari lima tahap pembelajaran menurut Kardi dan Nur (2004), yaitu: Fase 
pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Fase kedua, mendemonstrasikan 
pengetahuan dan keterampilan. Fase ketiga, membimbing pelatihan. Fase keempat, mengecek 
pemahaman dan memberikan umpan balik, dan Fase kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan 
lanjutan dan penerapan. 

Bahan ajar merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan proses belajar di kelas 
yang disiapkan oleh guru sebelum proses pembelajaran serta membantu guru atau instruktur dalam 
melakukan proses belajar-mengajar di kelas. Penerapan bahan ajar yang inovatif dapat meningkatkan 
kemampuan matematis dan prestasi belajar siswa (Budiarti, 2018). 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah orang tersebut melakukan 
perubahan cara belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Perubahan yang diperoleh siswa tidak 
hanya berupa ilmu pengetahuan, melainkan berupa kecakapan atau keterampilan. Keberhasilan 
proses belajar yang dilalui akan membawa siswa pada tingkat prestasi. Melalui hasil evaluasi juga 
dapat diketahui kemajuan siswa (Kameswari, 2019). 

Kategori dimensi prestasi belajar pada proses kognitif menurut Anderson dan Krathwohl (2001), 
yaitu: (1) mengingat, (2) memahami, (3) mengaplikasikan, (4) menganalisis, (5) mengevaluasi, dan (6) 
mencipta.  

 
METODE 

Penelitian ini didesain sebagai eksperimen semu (quasi experiment) dengan rancangan non-
equivalent pretest-posttest control group design. Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu: variabel 
bebas dan variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah model pembelajaran, dan variabel 
terikat penelitian ini adalah prestasi belajar siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X MIPA (atau 166 siswa) di SMA Negeri 1 
Kubutambahan Tahun Ajaran 2019/2020 yang ter-distribusi ke dalam 5 kelas, yaitu: X MIPA 1, X MIPA 
2, X MIPA3, X MIPA 4, dan X MIPA 5. Semua kelas dalam populasi tersebut terdistribusi homogen 
secara akademik. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik acak kelas kelas untuk memilih 2 
kelas (atau 68 siswa) sebagai sampel, karena individu dalam populasi sudah terdistribusi ke dalam 
masing-masing kelas. Teknik ini juga digunakan untuk menentukan kelas SReL sebagai kelas 
eksperimen dan kelas DeL sebagai kelas kontrol.  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi skor awal prestasi belajar fisika dari hasil 
pretest dan skor akhir prestasi belajar fisika dari hasil posttest. Teknik pengumpulan data prestasi 
belajar menggunakan tes prestasi belajar fisika yang terdiri dari 20 butir berbentuk pilihan ganda 
dengan rentang skor setiap butirnya adalah 0-1. Obyek materi pelajarannya adalah usaha, energi, 
momentum, dan impuls. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analysis of Covariance (ANCOVA) satu 
jalur berdasarkan uji asumsi, normalitas sebaran, homogenitas varian, dan linieritas antara kovariat dan 
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prestasi belajar. Sebagai tindak lanjut uji ANCOVA dilakukan uji signifikansi nilai rata-rata antar 
kelompok menggunakan Least Significant Deference (LSD). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi umum prestasi belajar fisika siswa memaparkan tentang distribusi frekuensi, nilai rata-
rata, dan standar deviasi untuk masing-masing kelompok perlakuan dengan menggunakan model 
SReL sebagai kelompok eksperimen dan model DeL sebagai kelompok kontrol. Jumlah anggota 
sampel setiap perlakuan adalah  sama. Total sampel dari kedua kelompok perlakuan adalah 68 siswa. 
Data prestasi belajar fisika siswa terdiri dari 20 butir masing-masing berbentuk pilihan ganda dengan 
skor maksimumnya adalah 1 dan skor minimumnya adalah 0. Total skor maksimum ideal dari tes 
prestasi belajar fisika adalah 20 dan skor minimumnya adalah 0. 

Teknik analisis deskriptif menggunakan nilai rata-rata atau mean (M), dan standar deviasi (SD). 
Nilai rata-rata (M) dan standar deviasi (SD) yang dideskripsikan adalah prestasi belajar fisika awal 
siswa (pretest) dan setelah perlakuan (posttest). Selain nilai rata-rata dan standar deviasi, data prestasi 
belajar fisika awal siswa (pretest) dan prestasi belajar fisika akhir siswa (posttest) juga dianalisis 
distribusi frekuensinya. Nilai rata-rata, standar deviasi dan distribusi frekuensi prestasi belajar fisika 
siswa awal maupun setelah perlakuan dideskripsikan dengan mengacu pada pedoman konversi 
Penilaian Acuan Patokan (PAP) skala lima. 

Nilai rata-rata dan standar deviasi prestasi belajar fisika awal siswa (pretest) untuk kelompok 
eksperimen dengan model SReL dan kelompok kontrol dengan model DeL tersaji pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Pretest Siswa 

Kelas 
Metode 

Pembelajaran 
Jumlah 
Siswa 

Nilai Rata-
rata 

Standar 
Deviasi 

Eksperimen SReL 34 orang 40,735 8,628 

Kontrol DeL 34 orang 40,441 8,649 

 

Berdasarkan Tabel 1 nilai rata-rata prestasi belajar fisika awal siswa (pretest) pada kelompok 
SReL sebesar 40,735 yang berkategori rendah dengan standar deviasi = 8,628. Nilai rata-rata prestasi 
belajar fisika awal siswa (pretest) pada kelompok DeL sebesar 40,441 yang berkategori rendah dengan 
standar deviasi = 8,649. Nilai rata-rata prestasi belajar fisika awal siswa (pretest) pada kelompok SReL 
relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok DeL. 

Nilai rata-rata dan standar deviasi prestasi belajar fisika akhir siswa (posttest) untuk kelompok 
SReL dan kelompok DeL tersaji pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Posttest Siswa 

Kelas 
Metode 

Pembelajaran 
Jumlah 
Siswa 

Nilai Rata-
rata 

Standar 
Deviasi 

Eksperimen SReL 34 orang 77,353 9,711 

Kontrol DeL 34 orang 62,059 7,893 

 
Berdasarkan Tabel 2 nilai rata-rata prestasi belajar fisika akhir siswa (posttest) pada kelompok 

SReL sebesar 77,353 yang berkategori tinggi dengan standar deviasi = 9,711. Nilai rata-rata prestasi 
belajar fisika akhir siswa (posttest) pada kelompok DeL sebesar 62,059 yang berkategori cukup dengan 
standar deviasi = 7,893. Nilai rata-rata prestasi belajar fisika akhir siswa (posttest) pada kelompok SReL 
relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok DeL. 

Peningkatan nilai rata-rata prestasi belajar fisika siswa pada kelompok SReL sebesar 36,618 
dan kelompok DeL sebesar 21,618. Secara grafik perbandingan antara kelompok SReL dan kelompok 
DeL dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata prestasi belajar fisika awal siswa dan prestasi belajar 
fisika akhir siswa tersaji pada Gambar 1 
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Gambar 1. Grafik Perbandingan Nilai Pretest dan Nilai Posttest untuk Masing-masing Kelompok 

 
Uji asumsi pertama, yaitu uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. 

Ringkasan hasil uji normalitas tersaji pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Ringkasan Hasil Pengujian Normalitas Data 

Unit Analysis 
Kolmogorov-Smirnov 

Statistic df Sig. 

Pretest SReL ,131 34 ,151 

DeL ,127 34 ,183 

Posttest SReL ,110 34 ,200 
DeL ,132 34 ,139 

 
Berdasarkan Tabel 3, hasil uji normalitas data terdistribusi normal (sig > 0,05). Uji asumsi kedua, yaitu 
uji homogenitas menggunakan Levene’s Test of Equality Variance. Ringkasan hasil uji homogenitas 
tersaji pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Ringkasan Hasil Pengujian Homogenitas Varian Antar Kelompok 

 Levence 
Statistic 

Df1 Df2 Sig. 

Pretest Based on Mean ,000 1 66 ,994 
 Based On Median ,000 1 66 1,000 
 Based on Median and with adjusted df ,000 1 66,000 1,000 
 Based on trimmed mean ,001 1 66 ,981 

Posttest Based on Mean 1,80 1 88 ,183 
 Based On Median 1,867 1 66 ,176 
 Based on Median and with adjusted df 1,867 1 65,919 ,176 
 Based on trimmed mean 1,814 1 66 ,183 

 
Berdasarkan Tabel 4, varian antar kelompok adalah homogen (sig > 0,05). Uji asumsi linieritas 

antara skor pretest dan skor posttest prestasi belajar fisika siswa kedua kelompok perlakuan. 
Ringkasan hasil uji linieritas tersaji pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Ringkasan Hasil Pengujian Linieritas Data 

   Sum of 
Aquares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

SReL Between 
Groups 

(Combined) 472,042 7 67,435 ,664 ,700 

DeL  Linierity 64,697 1 64,697 ,637 ,432 
  Deviation from 

Linierity 
407,345 6 67,891 ,669 ,676 

 Within 
Groups 

 2639,722 26 101,528   

 Total  3111,765 33    

 



WEBINAR NASIONAL 2020  ISBN 978-623-7482-56-7 

 
 

 

 

23 
 

Berdasarkan Tabel 5, hasil penelitian kedua kelompok perlakuan bersifat linier (sig deviation from 
linierity > 0,05). Hasil ANCOVA prestasi belajar fisika siswa berdasarkan perbedaan model 
pembelajaran tersaji pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Ringkasan Hasil ANCOVA untuk Pengujian Hipotesis 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Corrected Model 4409,457 2 2204,729 30,268 ,000 
Intercept 9524,419 1 9524,419 130,756 ,000 
Pretest 432,987 1 432,987 5,944 ,018 
Model 3930,078 1 3930,078 53,954 ,000 
Error 4734,660 65 72,841   
Total 339550,000 68    
Correted Total 9144,118 67    

  Keterangan: α. R Squared = 0,482 (Adjusted R Squared = 0,466 

 
Berdasarkan Tabel 6, Pertama, pengaruh prestasi belajar fisika awal siswa terhadap prestasi 

belajar fisika siswa menunjukkan nilai statistik F* = 5,944 dengan nilai signifikansi 0,018. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa terdapat pengaruh 
signifikan antara kovariat prestasi belajar fisika awal siswa dengan prestasi belajar. Kedua, pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat (prestasi belajar fisika siswa) diperoleh nilai statistik F* = 
53,954 dengan angka signifikasi 0,001. Hal tersebut menunjukkan variabel terikat dalam penelitian ini, 
yaitu prestasi belajar fisika siswa secara signifikan α < 0,05 dipengaruhi oleh model pembelajaran yang 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, nilai R squared yang diperoleh berdasarkan hasil 
analisis adalah R2 = 0,482 yang mengindikasi-kan besarnya kontribusi model pembelajaran terhadap 
prestasi belajar fisika siswa antara kedua kelompok adalah 0,482 (atau 48,2%). 

Tindak lanjut dari uji ANCOVA yaitu analisis signifikansi perbedaan nilai rata-rata prestasi belajar 
fisika siswa antara kelompok siswa yang belajar menggunakan model SReL dan model DeL melalui uji 
LSD. 

Nilai rata-rata terestimasi dan standar deviasi prestasi belajar fisika siswa pada masing-masing 
kelompok tersaji pada Tabel 7. 

 
Tabel 7. Nilai Rata-rata Terestimasi dan Standar Deviasi Prestasi Belajar Fisika Kelompok SReL dan DeL 

Model Mean Std. Error 
95% Confifence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

SReL 77,309 1,464 74,386 80,233 
DeL 62,102 1,464 59,179 65,026 

 
Berdasarkan Tabel 7, nilai rata-rata prestasi belajar fisika siswa antara kelompok SReL dan 

DeL yang telah dianalisis dengan metode LSD. Ringkasan hasil uji signifikansi perbedaan nilai rata-

rata prestasi belajar fisika siswa antara kelompok SReL dan DeL tersaji pada Tabel 8. 

 
Tabel 8. Hasil Signifikansi Perbedaan Nilai Rata-rata Prestasi Belajar Fisika Siswa antara Kelompok SReL dan 

DeL 

(I) Metode (J) Metode 
Mean Difference 

Std. Error Sig. 
(I-J) 

SReL DeL 15,207 2,070 ,000 
DeL SReL -15,207 2,070 ,000 

 
Berdasarkan Tabel 8, nilai rata-rata prestasi belajar fisika siswa antara kelompok SReL dan DeL, 

yaitu: ∆𝜇 = 𝜇(𝐼) − 𝜇(𝐽) = 15,207 dengan standar deviasi 2,070 dan signifikansi sebesar 0,000. 

Angka signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 dan nilai ∆𝜇 lebih besar dari nilai LSD. 

Berdasarkan perhitungan nilai LSD (tabel) diperoleh sebesar 5,855. Hal ini berarti terdapat perbedaan 
nilai rata-rata prestasi belajar fisika siswa antara kelompok eksperimen (SReL) dan kelompok kontrol 
(DeL).  

Rendahnya nilai rata-rata prestasi belajar fisika awal siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
baik faktor internal maupun faktor eksternal siswa. Selain itu rendahnya prestasi belajar fisika awal 
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siswa juga disebabkan oleh siswa yang belum pernah mempelajari materi usaha, energi, momentum, 
dan impuls pada jenjang pendidikan sebelumnya.  

Adapun beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar penentuan bahwa model SReL lebih baik 
dalam memberikan peluang pencapaian prestasi belajar fisika siswa dibandingkan dengan model DeL 
adalah sebagai berikut. Pertama, dilihat dari segi landasan teoritis, model SReL dilandasi oleh teori 
pembelajaran kontruktivisme yang menyarankan agar siswa hendaknya aktif mengkonstruksi 
pengetahuannya sendiri melalui proses asimilasi dan akomodasi. Kedua, Model pembelajaran SReL 
memiliki tingkatan partisipasi siswa secara aktif yang melibatkan metakognisi, motivasi dan perilaku 
dalam proses belajar Zimmerman (dalam Febrianela, 2013). Model SReL memiliki beberapa tahapan 
pembelajaran secara umum, yaitu: (1) penganalisaan, (2) perencanaan, (3) implementasi, (4) 
pengamatan terhadap pemahaman, (5) pemecahan masalah, (6) evaluasi, dan (7) modifikasi. 

Hal inilah yang menjadi keunggulan model SReL dibandingkan model DeL. Model DeL 
merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru, dimana guru memegang peranan yang sangat 
dominan dalam pembelajaran sedangkan siswa hanya sebagai pendengar pasif. Adapun langkah-
langkah model DeL, yaitu: Fase 1, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, Fase 2, 
mempresentasikan pengetahuan atau mendemonstrasikan keterampilan, Fase 3, memberi latihan 
terbimbing, Fase 4, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, Fase 5, memberi latihan 
lanjutan dan transfer. 

Kelemahan pada model DeL adalah langkah-langkah pembelajaran tersebut sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab guru, mulai dari perencanaan hingga membuat kesimpulan. Pembelajaran 
dengan model DeL merupakan bentuk pembelajaran satu arah, yaitu: materi pembelajaran sepenuhnya 
dijelaskan oleh guru kepada siswa sebagai penerima informasi. Pembelajaran ini cenderung 
membatasi siswa untuk berkreativitas dan mengembangkan daya pikirnya. 

 

KESIMPULAN 

Terdapat perbedaan prestasi belajar fisika siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Kubutambahan 
antara yang belajar dengan model self regulated e-learning (SReL) dan yang belajar dengan model 
direct guided e-learning (DeL). Prestasi belajar fisika siswa yang belajar dengan model SReL secara 
signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan model DeL. Dengan demikian, 
terdapat pengaruh secara signifikan model self regulated e-learning terhadap prestasi belajar fisika 
siswa kelas X MIPA di SMA. Pembelajaran fisika kelas X SMA pada materi usaha, energi, momentum, 
dan impuls akan lebih berdaya guna khususnya dalam pencapaian prestasi belajar jika menggunakan 
model self regulated e-learning. 
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ABSTRACT 
This study aims at describing the differences in understanding the physics concepts of students who study with 
Guided Inquiry-based e-learning (GIBeL) model and e-learning based on direct instruction (DIBeL) model. This 
type of research is a quasi-experimental design with a one way pretest-posttest non-equivalent control group 
design. The population is 4 classes (143 students) SMAN 1 Bangli. The sample consisted of 2 classes (71 students) 
which were selected by random group technique, one class as the GIBeL group and the other as the DIBeL class. 
The data for understanding the concept of physics were obtained by means of an essay test which consisted of 18 
items on the subject of ework, energy, momentum, and impulse. Data were analyzed based on descriptive analysis 
and ANACOVA. The results showed that there were significant differences in understanding the concepts of 
physics between students learning with the GIBeL model and the DIBeL model. The results of the Least Significant 
Difference test show that the understanding of the physics concepts of students learning with the GIBeL model is 
higher than the DIBeL model. The implication is that learning physics class X MIPA will be more meaningful if using 
GIBeL as an alternative for innovative learning. 
 
Keywords: guided inquiry based e-learning model, direct instruction based e-learning model, physics conceptual 

understanding 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbedaan pemahaman konsep fisika siswa yang belajar dengan model 
e-learning berbasis inkuiri terbimbing (GIBeL) dan model e-learning based direct instruction (DIBeL). Jenis 
penelitian ini adalah quasi-experiment dengan desain one way pretest-posttest non-equivalent control group 
design. Populasinya adalah 4 kelas (143 siswa) SMAN 1 Bangli. Sampel terdiri dari 2 kelas (71 siswa) yang dipilih 
dengan teknik random kelompok, satu kelas sebagai kelompok GIBeL dan yang lain sebagai kelas DIBeL. Data 
pemahaman konsep fisika diperoleh dengan tes essay yang berjumlah 18 butir soal dengan materi bahasan usaha, 
energi, momentum, dan impuls. Data dianalisis berdasarkan analisis deskriptif dan ANAKOVA. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pemahaman konsep fisika antara siswa yang 
belajar dengan model GIBeL dan model DIBeL. Hasil uji Least Significant Difference (LSD) menunjukkan bahwa 
pemahaman konsep fisika siswa yang belajar dengan model GIBeL lebih tinggi dari model DIBeL. GIBeL 
berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran fisika. Implikasinya, 
bahwa pembelajaran fisika kelas X MIPA pada obyek materi usaha, energi, momentum, dan impuls akan lebih 
bermakna jika menggunakan GIBeL sebagai salah alternative pembelajaran inovatif. 

 
Kata kunci: e-learning berbasis inkuiri terbimbing, e-learning berbasis direct instruction, pemahaman konseptual 

fisika. 

 
PENDAHULUAN 

Mata pelajaran fisika memiliki sifat yang berbeda jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain, 
hal ini karena dalam mata pelajaran fisika siswa dapat merasakan esensi fisika sebagai produk, sebagai 
proses, dan sebagai sikap (Santyasa et al., 2018). Adanya miskonsepsi harus diatasi agar dapat 
menjadikan pembelajaran fisika menjadi relevan dan bermakna sekaligus memberikan kesempatan 
siswa untuk mengatasi miskonsepsi mereka dan siswa dapat membangun konsep dan karakter ilmiah 
dalam pembelajaran (Santyasa et al,. 2018). Siswa yang mengikuti pembelajaran tidaklah sebagai 
blank mind tetapi siswa selalu memiliki ide-ide yang berbentuk pengetahuan. Pengetahuan ini 
didapatkan dari pengalaman sebelumnya, baik di sekolah menengah pertama atau sekolah dasar dan 
saat berinteraksi sosial (Santyasa, et al., 2018). Rendahnya pemahaman konsep awal siswa 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah proses pembelajaran (Candra et al., 2019). 
Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah diharapkan sesuai dengan standar proses yang 
dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
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2016 agar mampu menghasilkan produk yang unggul dan berkompeten seperti harapan pendidikan 
pada abad 21. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 diimplementasikan dengan menggunakan 
pendekatan ilmiah dengan lima tahap, yaitu mengamati, bertanya, mengumpulkan data, menalar, dan 
berkomunikasi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak terdapat siswa yang 
memiliki pemahaman konsep fisika yang kurang, hal ini juga diungkapkan dalam penelitian Anam et. 
al. (2019) yang menunjukkan bahwa masih ada siswa yang memiliki pemahaman konsep yang rendah. 
Putri et. al. (2018) juga mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak sekolah yang jarang melakukan 
eksperimen riil, yang berarti aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran juga tergolong kurang 
yang nantinya akan memengaruhi pemahaman atau penguasaan konsep siswa.  

 
Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah tingkat kompetisinya serta 

relevansinya terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. 
Berdasarkan World Education Ranking yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) tahun 2016, terungkap bahwa kompetensi siswa Indonesia (khususnya 
siswa kelas X atau yang satara dengan usia 15 tahun) terhadap sains masih jauh di bawah rata-rata 
(mengacu pada skor rata-rata OECD, yaitu 493). Hal senada juga ditunjukkan dari hasil penelitian 
Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2015 yang mengungkap bahwa pada bidang 
sains, Indonesia berada pada peringkat ke-45 dari 48 negara peserta, dengan skor rata-rata 397, jauh 
berada di bawah Singapura yang berada di posisi pertama dengan skor rata-rata 618. Mengacu pada 
kenyataan bahwa pemahaman konsep fisika siswa masih rendah mengindikasikan terjadinya 
kesenjangan di lapangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh proses pembelajaran yang terjadi di 
sekolah didominasi oleh proses pembelajaran konvensional (teacher centered). Upaya untuk 
mengatasi permasalahan tersebut adalah perlu adanya inovasi model pembelajaran yang diterapkan 
oleh guru untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka 
salah satu alternatif solusi yang dapat diberikan dalam pembelajaran fisika adalah menerapkan e-
learning berbasis inkuiri terbimbing yang merupakan pembelajaran yang secara langsung melibatkan 
siswa dalam proses menemukan konsep-konsep tertentu dari suatu pembelajaran dibantu dengan 
memanfaatkan teknologi berupa e-learning.  

 
METODE 

Penelitian ini didesain sebagai eksperimen semu (quasi experiment research). Desain yang 
digunakan dalam penelitian eksperimen semu ini adalah one way pretest-posttest non-equivalent 
control group design. Variabel bebas penelitian ini adalah model pembelajaran, sedangkan variabel 
terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep fisika siswa. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X MIPA di SMA Negeri 1 Bangli tahun pelajaran 2019/2020. Jumlah populasi yaitu 
143 siswa, sampel penelitian diambil dengan teknik random assignment yang berjumlah 71 siswa. 
Tujuannya untuk menentukan dua kelas untuk memenuhi kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2010). 
Kedua kelas yang dipilih diundi untuk dapat menentukan perlakuan yang diberikan pada masing-
masing kelas yaitu untuk kelas eksperimen yang terdiri dari satu kelas dengan perlakuan berupa 
pemberian model e-learning berbasis inkuiri terbimbing (GIBeL) dan kelas kontrol yang terdiri dari satu 
kelas dengan perlakuan berupa pemberian model e-learning berbasis direct instruction (DIBeL). 

 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi pemahaman konsep fisika awal siswa 

berupa skor pretest dan pemahaman konsep fisika siswa berupa skor posttest. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes essay yang terdiri dari 18 butir soal dengan materi 
usaha dan energi, serta momentum dan impuls. Rentang skor setiap butir soal adalah 0-5. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian adalah tes pemahaman konsep fisika yang berjumlah 18 butir, dengan 
konsistensi internal butir bergerak dari 0,31 s/d  0,50 dan reabilitas tes adalah 0,699 dengan klasifikasi 
tinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tes yag digunakan reliabel untuk mengukur pemahaman 
konsep fisika siswa. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kovarian 
(ANAKOVA) satu jalur dan telah melalui uji asumsi yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 
linearitas. Sebagai tindak lanjut uji ANKOVA dilakukan ujia signifikansi nilai rata-rata antar kelompok 
yang menggunakan Least Significant Deference (LSD). 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Jumlah anggota sampel setiap perlakuan adalah berbeda, total anggota sampel dari ketiga 
kelompok perlakuan adalah 71 siswa. Data pemahaman konsep fisika ini terdiri dari 18 soal essay 
dengan skor maksimum setiap butir tesnya yaitu 5 dan skor minimumnya yaitu 0 sehingga total skor 
maksimum ideal dari tes kemampuan berpikir kreatif adalah 90 dan total skor minimumnya adalah 0. 
Berdasarkan pedoman konversi Penilaian Acuan Patokan (PAP) skala lima dan berdasarkan data yang 
diperoleh dari pretest, maka dibuat tabel distribusi frekuensi nilai pemahaman konsep fisika awal siswa 
untuk masing-masing kelompok perlakuan yang tersaji pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi dan Persentase Nilai Pemahaman Konsep Fisika Awal 

Interval Nilai Kategori 
GIBeL DIBeL 

f Persentase (%) f Persentase (%) 

85-100 Sangat Tinggi 0 0 0 0 

70-84 Tinggi 0 0 0 0 

55-69 Cukup 0 0 0 0 

40-54 Rendah 20 57,14 2 5,56 

0-39 Sangat Rendah 15 42,86 34 94,44 

Jumlah 35 100 36 100 

Grafik distribusi frekuensi pemahaman konsep fisika awal siswa disajikan pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Berdasarkan Pemahaman Konsep Fisika Awal 
Siswa untuk Kelompok GIBeL dan DIBeL 

 
Nilai rata-rata dan standar deviasi pemahaman konsep fisika awal siswa (pretest) untuk 

kelompok GIBeL dan DIBel disajikan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Pretest Siswa 

Kelas Model 
Pembelajaran 

Jml Siswa Nilai Rata-rata Standar Deviasi Kualifikasi 

Eksperimen GIBeL 35 40,13 6,64 Rendah 
Kontrol DIBeL 36 29,48 7,10 Sangat Rendah 

 
Tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata pemahaman konsep fisika awal siswa (pretest) pada 

kelompok GIBeL adalah 40,13 yang berada pada kualifikasi rendah dengan standar deviasi 6,64. Nilai 
rata-rata pemahaman konsep fisika awal siswa (pretest) pada kelompok DIBeL adalah 29,47 yang 
berada pada kualifikasi sangat rendah dengan standar deviasi 7,10. Berdasarkan data yang diperoleh 
dari posttest, maka dibuat tabel distribusi frekuensi nilai pemahaman konsep fisika siswa setelah 
perlakuan untuk masing-masing kelompok perlakuan yang tersaji pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Distribusi Frekuensi dan Persentase Nilai Pemahaman Konsep Fisika Siswa 

Interval Nilai Kategori 
GIBeL DIBeL 

f Persentase (%) f Persentase (%) 

85-100 Sangat Tinggi 14 40,00 0 0 
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70-84 Tinggi 21 60,00 0 0 

55-69 Cukup 0 0 36 100 

40-54 Rendah 0 0 0 0 

0-39 Sangat Rendah 0 0 0 0 

Jumlah 35 100 36 100 

 

Grafik distribusi frekuensi pemahaman konsep fisika awal siswa disajikan pada Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Berdasarkan Pemahaman Konsep Fisika Siswa 
Setelah Perlakuan untuk Kelompok GIBeL dan DIBeL 

 
Nilai rata-rata dan standar deviasi pemahaman konsep fisika siswa (posttest) untuk kelompok 

GIBeL dan DIBel disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Posttest Siswa 
Kelas Model Pembelajaran Jml Siswa Nilai Rata-rata Standar 

Deviasi 
Kualifikasi 

Eksperimen GIBeL 35 84,41 2,37 Tinggi 
Kontrol DIBeL 36 62,31 2,38 Cukup 

 
Tabel 4 menunjukkan nilai rata-rata pemahaman konsep fisika siswa (posttest) pada kelompok 

GIBeL adalah 84,41 yang berada pada kualifikasi tinggi dengan standar deviasi 2,37. Nilai rata-rata 
pemahaman konsep fisika siswa (posttest) pada kelompok DIBeL adalah 62,31 yang berada pada 
kualifikasi cukup dengan standar deviasi 2,38. Berdasarkan pada Tabel 3 maka didapatkan bahwa nilai 
rata-rata pemahaman konsep fisika siswa (posttest) kelompok GIBeL relatif lebih tinggi dibandingkan 
dengan kelompok DIBeL. 

 
Nilai rata-rata pemahaman konsep fisika siswa setiap dimensi untuk kelompok GIBeL dan 

DIBeL disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Nilai Rata-Rata untuk Masing-Masing Dimensi Pemahaman Konsep Fisika Siswa 
Kelompok Rata-Rata Dimensi Pemahaman KonsepFisika Rata-Rata Total 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

GIBeL 79.43 84.76 82.10 77.14 84.86 85.71 95.05 84.41 
DIBeL 59.43 61.52 50.29 44.76 48.38 46.86 73.33 64,10 

 
Berdasarkan Tabel 5 tampak bahwa pada kelompok GIBeL nilai rata-rata untuk masing-masing 

dimensi pemahaman konsep fisika lebih besar dari pada nilai rata-rata kelompok DIBeL. Dimensi 
menjelaskan adalah dimensi yang pencapaian nilainya paling tinggi pada kelompok GIBeL dan pada 
kelompok DIBeL. Berdasarkan Tabel 5, digambarkan grafik nilai rata-rata setiap dimensi pemahaman 
konsep fisika siswa untuk masing-masing kelompok perlakuan disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Grafik Nilai Rata-Rata untuk Masing-Masing Dimensi Pemahaman Konsep Siswa Untuk Tiap 
Kelompok Perlakuan 

 
Secara deskriptif, nilai rata-rata pemahaman konsep siswa yang yang belajar dengan Model e-

learning berbasis Inkuiri Terbimbing (GIBeL) lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pemahaman 
konsep siswa yang belajar dengan Model Model e-learning berbasis Direct Instruction (DIBeL), 
Perbandingan antara perolehan nilai pemahaman konsep fisika awal (pretest) dan pemahaman konsep 
fisika akhir (posttest) siswa yang belajar menggunakan GIBeL dan DIBeL dapat digambarkan seperti 
Gambar 4 

 
 

Gambar 4. Grafik Nilai Rata-Rata untuk Masing-Masing Dimensi Pemahaman Konsep Siswa Untuk Masing-
Masing Kelompok Perlakuan 

Data penelitian telah diperoleh dari hasil pretest dan posttest. Data dianalisis menggunakan 
bantuan SPSS 22 for Windows. Uji asumsi pertama yaitu uji normalitas data menggunakan 
Kolmogorov-Smirnov Test. Ringkasan hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 5 dan Tabel 6. Tabel 
5 dan Tabel 6 menunjukkan bahwa data hasil penelitian terdistribusi normal (sig.>0,05). Uji asumsi 
kedua yaitu uji homogenitas menggunakan Levene’s Test of Equality Variance. Ringkasan hasil uji 
homogenitas ditunjukkan pada Tabel 7. Tabel 7 menunjukkan bahwa varian antar kelompok adalah 
homogen (sig.>0,05).  

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Normalitas Data (Test of Normality) Pretest 
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Model 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil_Pretest GIBeL 0,085 35 0,200* 0,959 35 0,207 

DIBeL 
0,075 36 0,200* 0,977 36 0,654 

 

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Normalitas Data (Test of Normality) Posttest 

Model 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil_Posttest GIBeL 
0,105 35 0,200* 0,969 35 0,419 

DIBeL 
0,123 36 0,183 0,966 36 0,336 

 
Tabel 7. Ringkasan Pengujian Homogenitas Varian Antar Kelompok 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil_Pretest Based on Mean 0,088 1 69 0,768 

Based on Median 0,083 1 69 0,775 

Based on Median and with adjusted df 0,083 1 68,659 0,775 

Based on trimmed mean 0,091 1 69 0,764 

Hasil_Posttest Based on Mean 0,002 1 69 0,968 

Based on Median 0,001 1 69 0,977 

Based on Median and with adjusted df 0,001 1 68,999 0,977 

Based on trimmed mean 0,002 1 69 0,967 

 Uji asumsi ketiga yaitu uji linearitas antara skor pretest dan skor posttest pemahaman konsep 
fisika siswa dari  kedua kelompok. Ringkasan hasil uji linearitas ditunjukkan pada Tabel 8 dan Tabel 9. 
Tabel 8 dan Tabel 9 menunjukkan bahwa data hasil penelitian antara kedua kelompok bersifat linier 
(sig linearity 0,05). 

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji Linieritas Kelompok GIBeL 

 Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Posttest_GIBeL * 
Pretest_GIBeL 

Between 
Groups 

(Combined) 151,805 16 9,488 53,931 0,000 

Linearity 147,977 1 147,977 841,135 0,000 

Deviation from 
Linearity 

3,827 15 0,255 1,450 0,224 

Within Groups 3,167 18 0,176   

Total 154,971 34    

 
Tabel 9. Ringkasan Hasil Uji Linieritas Kelompok DIBeL 

 Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 

Posttest_DIBeL * 
Pretest_DIBeL 

Between 
Groups 

(Combined) 157,583 17 9,270 52,690 0,000 

Linearity 152,678 1 152,678 867,855 0,000 

Deviation from 
Linearity 

4,905 16 0,307 1,743 0,128 

Within Groups 3,167 18 0,176   

Total 160,750 35    
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Hasil dari ANAKOVA pemahaman konsep fisika siswa berdasarkan perbedaan model 
pembelajaran yang diberikan ditunjukkan pada Tabel 10. Tabel 10 menunjukkan bahwa pertama, 
pengaruh pemahaman konsep awal siswa terhadap pemahaman konsep fisika siswa menunjukkan 
nilai statistik F*= 16,460 dengan nilai signifikansi 0,001. Jadi, variabel terikat dalam penelitian ini yaitu 

pemahaman konsep fisika siswa secara signifikan  0,05 dipengaruhi oleh model pembelajaran yang 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran.. Ketiga, nilai R squared yang diperoleh berdasarkan hasil 
analisis adalah R2=0,965 yang mengindikasikan bahwa besarnya kontribusi model pembelajaran 
terhadap perbedaan pemahaman konsep fisika siswa antar kelompok adalah 0,965 atau 96,5%. 

Tabel 10. Ringkasan Hasil ANAKOVA untuk Pengujian Hipotesis 
 

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

Corrected Model 7080,906a 2 3540,453 947,120 0,000 

Intercept 9750,772 1 9750,772 2,608E3 0,000 

Hasil_Pretest 61,529 1 61,529 16,460 0,000 

Model 3728,061 1 3728,061 997,308 0,000 

Error 254,193 68 3,738   

Total 315556,000 71    

Corrected Total 7335,099 70    

Nilai rata-rata terestimasi dan standar deviasi pemahaman konsep fisika siswa pada masing-
masing kelompok disajikan pada Tabel 11. Tabel 11 memaparkan signifikansi nilai rata-rata 
pemahaman konsep fisika siswa antar kelompok yang telah dianalisis dengan metode LSD (Least 
Signifi cant Difference). Ringkasan hasil uji signifikansi  perbedaan nilai rata-rata pemahaman konsep 
fisika siswa disajikan pada Tabel 11. 

 
Tabel 11. Signifikansi Perbedaan Nilai Rata-rata Pemahaman Konsep Fisika Siswa Antara Kelompok GIBeL dan 

DIBel 

(I) Model (J) Model Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval for Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

GIBeL DIBeL 18,426* ,583 ,000 17,262 19,591 

DIBeL GIBeL -18,426* ,583 ,000 -19,591 -17,262 

Berdasarkan Tabel 11 perbedaan nilai rata-rata pemahaman konsep fisika siswa pertama, 

antara kelompok belajar GIBeL dan DIBeL , dengan standar deviasi 0,583 

dan angka signifikansi 0,001. Berdasarkan data tersebut diperoleh bahwa angka signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 sedangkan  lebih besar dari nilai LSD, di mana berdasarkan perhitungan diperoleh nilai 
LSD adalah 0,870. Hasil ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata pemahaman konsep 
fisika siswa antara kelompok belajar GIBeL dan DIBeL. Ini menunjukan bahwa pemahaman konsep 
fisika siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan Model e-learning berbasis Inkuiri 
Terbimbing (GIBeL) relatif lebih baik dibandingkan dengan kelompok siswa yang mengikuti 
pembelajaran dengan Model e-learning berbasis Direct Instruction (DIBeL). Ini menunjukan bahwa 
pemahaman konsep fisika siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan Model e-
learning berbasis Inkuiri Terbimbing (GIBeL) relatif lebih baik dibandingkan dengan kelompok siswa 
yang mengikuti pembelajaran dengan Model e-learning berbasis Direct Instruction (DIBeL).Tindak 
lanjut dari analisis varian, dilakukan uji signifikansi perbedaan nilai rata-rata antar kelompok (GIBeL 
dan DIBeL) dengan melakukan uji LSD (Least Significant Differences) yang menunjukkan hasil bahwa 

dengan standar deviasi 0,583 dan angka signifikansi sebesar 0,001. 

Angka signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05). Sedangkan nilai   lebih besar 
dari nilai LSD, di mana berdasarkan perhitungan diperoleh nilai LSD sebesar 0,870. Hasil ini 
menunjukan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata pemahaman konsep fisika siswa antara 
kelompok belajar GIBeL dan DIBeL.  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan simpulan bahwa terdapat 
perbedaan pemahaman konsep fisika antara siswa yang belajar menggunakan model e-learning 

426,18)()( =−= JI 

426,18)()( =−= JI 
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berbasis inkuiri terbimbing dan model e-Learning berbasis direct instruction dalam pembelajaran fisika 
kelas X MIPA SMA Negeri 1 Bangli (F* = 997,308 dengan angka signifikansi 0,001). Siswa yang belajar 
dengan menggunakan model e-learning berbasis Inkuiri Terbimbing memiliki pemahaman konsep fisika 
yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan menggunakan 
model e-learning berbasis Direct Instruction. Model e-learning berbasis inkuiri terbimbing berpengaruh 
secara signifikan terhadap pemahaman konseptual fisika dalam pembelajaran fisika kelas X MIPA SMA 
Negeri 1 Bangli. Pembelajaran fisika klas X pada materi usaha, energi, momentum, dan impuls akan 
lebih bermakna jika menggunakan model e-learning berbasis inkuiri terbimbing khususnya dalam 
pencapaian pemahaman konseptual siswa. 
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ABSTRACT 

This study was aimed to describing the differences in physics achievement of students who learn to use the 
problem based e-learning model and the direct e-learning model. This study is a quasi-experimental (quasi-
experimental) with one-way pretest-posttest non-equivalent control group design. The population in this study were 
all students of class X MIPA SMA 1 Semarapura, totaling 231 students. The sample consist of 67 students divided 
into 2 classes. The experimental class applied PBeL and the control class applied DeL learning. The data collection 
techniques of this study are pre-test and post-test. The data analysis technique used are descriptive analysis and 
one-way ANAKOVA. The results of this study reveal differences in learning achievement between students who 
learn with PBeL and DeL models in learning physics, especially in the matter of effort and energy, as well as 
momentum and impulses (F * = 72,932; p <0.05). The result of the Least Significant Difference (LSD) test show 
that the learning achievement of students who learn physics with PBeL are higher than those with DeL. 

Keywords: problem-based e-learning, direct e-learning, learning achievement 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan prestasi belajar fisika siswa yang belajar 
menggunakan model problem based e-learning (PBeL) dan model direct e-learning (DeL). Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen semu (quasi eksperimen) dengan desain one way pretest-posttest non-equivalent control 
group design. Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas X MIPA SMA Negeri 1 Semarapura yang berjumlah 231 
siswa. Sampel penelitian terdiri atas 67 siswa yang terdistribusi ke dalam 2 kelas. Kelas eksperimen menerapkan 
model PBeL dan kelas kontrol dengan menerapkan pembelajaran DeL. Teknik pengumpulan data penelitian ini 
dilakukan dengan pre-test dan pos-test. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan ANAKOVA satu jalur. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan prestasi belajar antara siswa yang belajar dengan model 
PBeL dan model DeL dalam pembelajaran fisika khususnya pada materi usaha dan energi, serta momentum dan 
impuls (𝐹 ∗= 72,932; 𝑝 < 0,05). Hasil Uji BNt (Beda Nyata terkecil) menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa yang 
belajar menggunakan PBeL lebih tinggi dibandingkan dengan DeL.  

Kata kunci: problem based e-learning, direct e-learning, prestasi belajar 

 
PENDAHULUAN 

Abad 21 membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar mampu bersaing 
dengan negara maju lainnya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan SDM. Melalui 
pendidikan manusia mampu meningkatkan potensi dirinya sehingga mampu bersaing di era globalisasi 
ini. Pendidikan sangat perlu dikembangkan dari berbagai ilmu pengetahuan karena pendidikan yang 
berkualitas dapat meningkatkan kecerdasan suatu bangsa (Pardina et al., 2019). Selain itu, 
pembaharuan kurikulum terus dilakukan untuk menyongsong era dan paradigma baru pada sistem 
pembelajaran. Seperti, pembaharuan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
menjadi Kurikulum 2013. Pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum 2013 sangat menekankan 
pada orientasi siswa sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran (Pardina et al., 2019). Siswa lebih 
aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar.  

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang menuntut keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran. Fisika membahas tentang konsep-konsep fisika dan hukum-hukum fisika sebagai produk 
serta melakukan penyelidikan sebagai proses. Tujuan pembelajaran fisika yang tertuang dalam 
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Kurikulum 2013 adalah menguasai konsep dan prinsip serta menguasai keterampilan mengembangkan 
pengetahuan dan sikap percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang 
lebih tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kemdikbud, 2014). Pembelajaran 
fisika yang menerapkan Kurikulum 2013 memberikan kesempatan siswa dalam mengembangkan 
kemampuannya selama proses pembelajaran sehingga tercapai prestasi belajar yang optimal. 
Kenyataannya, prestasi belajar siswa di Indonesia rendah. Berdasarkan World Education Ranking yang 
diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2019, 
prestasi belajar siswa dalam bidang sains di Indonesia berada pada peringkat ke-74 dari 79 negara di 
dunia. Skor yang diperoleh Indonesia dalam bidang sains sebesar 396 dari skor maksimum sebesar 
530. Peringkat tersebut diperoleh dari hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 
pada tahun 2018. 

Fakta dan data tersebut menimbulkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. 
Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor dalam diri dan faktor luar siswa. Banyaknya komponen yang 
terlibat dalam proses pembelajaran. Komponen tersebut berupa pendidik, siswa, lingkungan baik fisik 
maupun sosial serta metode pembelajaran. Siswa sebagai titik pusat pembelajaran harus mengalami 
sendiri proses pembelajaran dan bertanggung jawab atas pembelajaran dirinya. Guru berfungsi sebagai 
manager of learning yang harus mampu mengorganisir dan menetapkan metode yang sesuai dengan 
karakteristik masing-masing siswa (Suastra, 2017).  Penggunaan metode yang kurang tepat 
menyebabkan tujuan pembelajaran sulit tercapai. Sebagian besar guru masih menggunakan model 
pembelajaran konvensional. Proses pembelajaran konvensional berpusat pada guru sehingga kurang 
adanya interaksi antar siswa. Siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional 
cenderung pasif karena pembelajaran berlangsung secara satu arah. Hal ini diperkuat oleh Ramlawati 
et.al. (2017) yang mengungkapkan bahwa siswa yang belajar dengan menggunakan pembelajaran 
langsung bersifat pasif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Guru yang melakukan 
proses pembelajaran menunjukkan dan menjelaskan suatu proses. Sejalan dengan penelitian 
Ramlawati et al. (2017); Syafei dan Silalahi (2019) juga mengungkapkan bahwa penggunaan model 
konvensional menyebabkan siswa merasa bosan, menurunnya semangat belajar dan tidak adanya 
keterkaitan sesama siswa untuk melaksanakan proses belajar. Model pembelajaran konvensional 
belum mampu mengembangkan HOTS siswa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yasa dan Bhoke 
(2018), penyebab rendahnya hasil belajar siswa yaitu: guru kurang memberi motivasi, kurangnya 
sarana dan prasarana dalam pembelajaran dan pelaksanaan proses belajar mengajar masih monoton 
dan membosankan.  

Gagasan baru dibutuhkan dalam pemilihan model pembelajaran yang baik diterapkan pada 
pembelajaran fisika. Model pembelajaran fisika harus dipilih secara tepat dan sesuai dengan 
karakteristik dari masing-masing siswa. Salah satu model pembelajaran yang baik digunakan untuk 
meningkatkan keaktifan siswa adalah model problem based e-learning. Model problem based e-
learning merupakan model kombinasi dari model problem based learning dengan e-learning yang 
selanjutnya disebut dengan PBeL. Pemanfaatan e-learning dalam model pembelajaran mempermudah 
siswa dalam mengakses materi ajar maupun tugas. E-learning dapat meningkatkan kadar interaksi 
pada proses pembelajaran, baik antara siswa dengan guru, antar sesama siswa, maupun siswa 
dengan bahan ajar. Siswa memiliki peluang yang lebih luas untuk mengajukan pertanyaan atau 
pendapat pada pembelajaran elektronik tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.  Model PBeL siswa 
mengeksplorasi masalah dan belajar melalui proses. Guru memberikan permasalahan yang nyata, 
siswa mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut melalui berbagai sumber. Pada model PBeL, 
siswa mendiskusikan pemecahan permasalahan yang telah disediakan oleh guru dengan teman 
sejawatnya secara online. Proses pembelajaran sepenuhnya berlangsung secara online dengan 
bantuan aplikasi edmodo. Guru mengunggah materi ajar berupa permasalahan yang akan didiskusikan 
terlebih dahulu pada akun edmodo. Di dalam kelas online, siswa bisa langsung berdiskusi dengan 
teman sejawatnya terkait permasalahan yang diberikan dan dapat menemukan solusi permasalahan 
tersebut melalui berbagai sumber belajar. Dengan demikian, model ini dapat merangsang siswa untuk 
menemukan konsep yang digunakan untuk memecahkan masalah.  Model problem based learning 
memiliki karakteristik, yaitu: belajar dimulai dengan permasalahan, permasalahan diberikan 
berhubungan dengan dunia nyata, mengorganisasikan pelajaran terkait permasalahan, siswa 
bertanggung jawab penuh terhadap dirinya sendiri dalam pembelajaran, menggunakan kelompok kecil, 
siswa mendemonstrasikan yang telah dipelajari dalam bentuk produk.  
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Berdasarkan hal tersebut, model PBeL ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar fisika 
siswa. Berdasarkan penelitian Hajric et.al. (2015), pemecahan masalah meningkatkan keterampilan 
berpikir tingkat tinggi peserta didik, dan akibatnya mengahasilkan pemahaman yang lebih dalam dan 
penerapan pengetahuan yang lebih baik di masa depan. Model PBeL merupakan model pembelajaran 
yang berlangsung sepenuhnya secara online dengan memanfaatkan teknologi dan mendukung 
pembelajaran yang otentik. Dampak positif model PBeL terhadap presatsi belajar yaitu terdapat 
pengaruh PBL yang menggunakan sosial media e-learning terhadap hasil belajar (Zakia et al, 2019). 
Lebih lanjut Nasution dan Harahap (2018) mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa yang 
menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan media animasi lebih signifikan daripada 
siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada materi Fluida Statis. Berkaitan dengan hal 
tersebut, maka dipandang perlu mengoptimalkan kualitas pembelajaran fisika dengan model PBeL 
diyakini dapat meningkatkan prestasi belajar fisika siswa.  

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi experiment). Desain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah one way pretest-posttest non-equivalent control group design. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Semarapura pada semester genap tahun ajaran 
2019/2020. Pada penelitian ini ada dua variabel, yaitu: variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini 
adalah prestasi belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIPA SMA 
Negeri 1 Semarapura yang terdistribusi ke dalam 7 kelas yaitu X MIPA 1, X MIPA 2, X MIPA 3, X MIPA 
4, X MIPA 5, X MIPA 6, dan X MIPA 7. Semua kelas dalam populasi tersebut terdistribusi homogen 
secara akademik. Jumlah populasi yaitu sebanyak 231 siswa. Pemilihan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pembagian acak (random assignment) untuk menentukan kelompok eksperimen 
dan kontrol. Peneliti memilih 2 kelas sebagai sampel dari 7 kelas yang ada. Dua kelas yang terpilih 
diundi kembali untuk menentukan perlakuan yang akan diberikan kepada masing-masing kelas. Kelas 
eksperimen mendapatkan perlakuan model PBeL dan kelas kontrol mendapatkan perlakuan dengan 
model DeL. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi skor prestasi awal fisika siswa (pretest) dan 
skor prestasi belajar fisika (postest). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa tes esai yang terdiri dari 20 butir soal dengan materi usaha dan energi, serta momentum dan 
impuls. Rentang skor butir soal adalah 0-5. Alat pengumpulan data (instrument) yang digunakan dalam 
penelitian ini diujicobakan sebelumnya. Tes uji coba diujikan kepada siswa yang telah memperoleh 
pelajaran materi sebelumnya, yaitu kelas XI SMA 2 Semarapura. Setelah dianalisis dari 25 butir tes, 
20 butir tes dinyatakan valid dengan konsitensi internal butir bergerak dari 𝛾 = 0,381 sampai dengan 

𝛾 = 0,496 dan reliabilitas tes adalah 𝛼 = 0,744 dengan klasifikasi tinggi.  Nilai tersebut menunjukkan 
bahwa tes yang digunakan reliabel untuk mengukur prestasi belajar siswa. Teknik analisis data 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis kovarian (ANAKOVA) satu jalur dan telah 
melalui uji asumsi. Sebagai tindak lanjut lanjut uji ANAKOVA dilakukan uji signifikansi nilai rata-rata 
antar kelompok yang menggunakan Least Significant Deference (LSD).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi umum prestasi belajar fisika memaparkan tentang distribusi frekuensi, nilai rata-rata 
(mean), dan standar deviasi (SD) siswa untuk masing-masing kelompok perlakuan. Jumlah sampel 
kedua kelompok perlakuan adalah 67 siswa yang terdistribusi ke kelompok PbeL sebanyak 34 siswa 
dan kelompok DeL sebanyak 33 siswa. Data prestasi belajar diperoleh dari hasil pretest dan postest 
siswa yang terdiri dari 20 butir soal esai. Skor minimum setiap butir tesnya, yaitu 0 dan skor 
maksimumnya, yaitu 5 sehingga total skor maksimum ideal dari tes prestasi belajar adalah 100 dan 
total skor minimumnya adalah 0.  

Sebelum diberikan perlakuan, pada masing-masing kelompok diberikan pretest prestasi belajar 
mengenai materi usaha dan energi, serta momentum dan impuls untuk mengukur kemampuan awal 
siswa. Nilai rata-rata dan standar deviasi prestasi belajar awal siswa untuk kelompok PBeL dan DeL 
disajikan pada Tabel 1.  Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata prestasi belajar fisika awal siswa 
(pretest) kelompok PBeL sebesar 28,94 dengan standar deviasi = 8,849. Nilai rata-rata prestasi belajar 



WEBINAR NASIONAL 2020  ISBN 978-623-7482-56-7 

 
 

 

 

37 
 

fisika awal siswa (pretest) pada kelompok DeL adalah 26, 55 dengan standar deviasi = 9,12. Nilai rata-
rata tes prestasi belajar awal siswa pada kedua kelompok berada pada kategori sangat rendah.  

 
Tabel 1. Nilai rata-rata dan Standar Deviasi Prestasi Belajar Fisika awal Siswa. 

Sumeber: Lestari, 2020 

Kelas Model Pembelajaran N Mean SD 

X MIPA 3 PBeL 34 28,94 8,849 

X MIPA 4 DeL 33 26,55 9,121 

 
Setelah diberikan perlakuan, nilai rata-rata dan standar deviasi prestasi belajar siswa untuk 

kelompok PBeL dan DeL disajikan pada Tabel 2. Pada Tabel 2 ditunjukkan menunjukkan bahwa nilai 
rata-rata prestasi belajar fisika siswa (postest) pada kelompok PBeL adalah 70,97 yang berada pada 
kategori tinggi dengan standar deviasi = 11,099. Nilai rata-rata prestasi belajar fisika siswa (postest) 
pada kelompok DeL yaitu sebesar 46,42 yang berada pada kategori rendah dengan standar deviasi = 
12,547. Berdasarka Tabel 2 terlihat bahwa perbandingan nilai rata-rata prestasi belajar fisika siswa 
(postest) pada kelompok PBeL relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok DeL. 

 
Tabel 2. Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Prestasi Belajar Fisika Siswa (postest) 

Sumber: Lestari, 2020 

Kelas Model 

Pembelajaran 

N Mean SD 

X MIPA 3 PBeL 34 70,97 11,099 

X MIPA 4 DeL 33 46,42 12,547 

 
Peningkatan nilai rata-rata prestasi belajar siswa pada kelompok PBeL sebesar 42,03 dan pada 

kelompok DeL sebesar 19,87. Secara grafik, perbandingan antara kelompok PBeL dan DeL dapat 
dilihat dari perolehan nilai rata-rata pretest dan postest siswa yang ditunjukkan seperti pada Gambar 
1. Berdasarkan Gambar 1. terlihat bahwa kelompok siswa yang belajar menggunakan model PBeL 
mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa yang belajar 
menggunakan DEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa 
yang belajar dengan model PBeL dan model DeL. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan 
ANAKOVA satu jalur. Data penelitian dianalisis menggunakan bantuan SPSS 25 for Windows. 
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi. Uji asumsi pertama yaitu 
uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test, yaitu 𝑠𝑖𝑔 > 0,05, maka data tidak normal 

dan 𝑠𝑖𝑔 < 0,05, maka data terdistribusi normal. Ringkasan hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 
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Gambar 1.  Perbandingan Nilai Pretest dan Postest untuk Masing-masing Kelompok 
Sumber: Lestari, 2020 
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3. Berdasarkan Tabel 3, data hasil penelitian terdistribusi normal (𝑠𝑖𝑔 < 0,05). Uji asumsi kedua, yaitu 
uji homogenitas varian antar kelompok menggunakan Levene’s Test of Equality Variance. Uji 
homogenitas dilakukan untuk mengetahui arah regresi dan data linear. Ringkasan uji homogenitas 
ditunjukkan pada Tabel 4.  

Tabel 3. Ringkasan Uji Normalitas Sebaran Data 
Sumber: Lestari, 2020 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic Df Sig. 

Pre-Test (PBeL) 0,134 34 0.126 

Pre-Test Kontrol (DeL) 0,142 33 0,090 

Pos-Test Eksperimen (PBeL) 0,102 34 0,200* 

Pos-Test Kontrol (DeL) 0,126 33 0,200* 

 

Tabel 4. Hasil Pengujian Homogenitas Varian antar Kelompok 
Sumber: Lestari, 2020 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pre-Test Based on Mean 1,294 1 65 0,260 

Based on Median 1,233 1 65 0,271 

Based on Median and with 

adjusted df 
1,233 1 61,019 0,271 

Based on trimmed mean 1,223 1 65 0,273 

Pos-Test Based on Mean 0,567 1 65 0,454 

Based on Median 0,405 1 65 0,527 

Based on Median and with 

adjusted df 
0,405 1 64,385 0,527 

Based on trimmed mean 0,520 1 65 0,473 

 
Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa varian antar kelompok adalah homogen (𝑠𝑖𝑔 > 0,05). 

Uji asumsi yang ketiga adalah uji linearitas antara nilai pretest dan nilai postest prestasi belajar siswa 
dari kelompok PBeL dan DeL. Ringkasan hasil uji linearitas ditunjukkan pada tabel 5. Tabel 5 
menunjukkan data hasil penelitian kedua kelompok memiliki arah regresi yang berarti (𝑠𝑖𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦 <
0,05) dan kedua kelompok bersifat linear (𝑠𝑖𝑔 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 > 0,05). Berdasarkan hasil uji 
ANAKOVA prestasi belajar siswa berdasarkan perbedaan model pembelajaran yang diberikan 
ditunjukkan pada Tabel 6. Tabel 6 menunjukkan bahwa pertama, pengaruh prestasi belajar fisika awal 
siswa terhadap prestasi belajar fisika siswa memperlihatkan nilai statistik F*=18,520 dengan nilai 
signifikansi 0,001. Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan antara kovariat prestasi belajar fisika 
awal siswa dengan prestasi belajar fisika siswa, sebab nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 
0,05. Kedua, pengaruh variabel bebas (model PBeL dan DeL) terhadap variabel terikat (prestasi belajar 
fisika siswa) diperoleh nilai statistik F*=72,932 dengan angka signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 
sebesar 0,000. Jadi, variabel terikat dalam penelitian ini yaitu prestasi belajar siswa secara signifikan 
(𝛼 < 0,05) dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 
Ketiga, nilai R squared yang Tadalah 0,588 mengindikasikan bahwa besarnya kontribusi model 
pembelajaran terhadap prestasi belajar fisika siswa antara kedua model adalah 58,8%.

 
Tabel 5. Hasil Pengujian Linearitas Prestasi Belajar Fisika Siswa 

Sumber: Lestari, 2020 

 
Criteria 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Postest * Pretest Between 

Groups 

(Combined) 11271,661 28 402,559 1,931 0,030 

Linearity 2286,642 1 2286,642 10,969 0,002 



WEBINAR NASIONAL 2020  ISBN 978-623-7482-56-7 

 
 

 

 

39 
 

Deviation 

from Linearity 
8985,019 27 332,778 1,596 0,091 

Within Groups 7921,383 38 208,457   

Total 19193,045 66    

 

Tabel 7. Hasil Pengujian ANAKOVA Satu Jalur 
Sumber: Lestari, 2020 

Source 

Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F* Sig. 

Corrected Model 11291,225a 2 5645,612 45,726 0,000 

Intercept 232283,955 1 232283,955 1,881E3 0,000 

Pretest 2286,642 1 2286,642 18,520 0,000 

Model 9004,583 1 9004,583 72,932 0,000 

Error 7901,820 64 123,466   

Total 251477,000 67    

Corrected Total 19193,045 66    

Keterangan: a. R Squared = ,588 (Adjusted R Squared = ,575)   

 
Tindak lanjut dari ANAKOVA yaitu analisis signifikansi perbedaan nilai rata-rata prestasi belajar 

fisika siswa antara kelompok siswa yang belajar menggunakan model PBeL dan DeL melalui analisis 
LSD (Least Significant Difference). Nilai rata-rata terestimasi dan standar deviasi prestasi belajar fisika 
siswa pada masing-masing kelompok ditunjukkan pada Tabel 8.  Tabel 8 memamparkan signifikansi 
nilai rata-rata prestasi belajar fisika siswa antara kelompok model PBeL dan model DeL. Ringkasan 
hasil uji signifikansi perbedaan nilai rata-rata prestasi belajar fisika siswa antara kelompok PBeL dan 
DeL disajikan pada Tabel 9. Berdasarkan Tabel 9, perbedaan nilai rata-rata prestasi belajar fisika 
siswa antara kelompok PBeL dengan kelompok DeL yaitu ∆𝜇 = 𝜇(𝐼) − 𝜇(𝐽) = 23,400, dengan standar 
deviasi sebsar 2,740 dan nilai signifikansinya 0,001. Angka signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 
0,05, sedangkan besar nilai ∆𝜇 yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan hasil perhitungan 
LSD yaitu sebesar 5,422. Hal ini berarti Ho ditolak atau terdapat perbedaan nilai rata-rata prestasi 
belajar fisika siswa antara kelompok PBeL dan dengan kelompok DeL. Prestasi belajar fisika yang 
dicapai oleh siswa yang belajar menggunakan PBeL lebih tinggi dibandingkan siswa yang belajar 
menggunakan DeL, berarti penerapan model PBeL dalam pembelajaran relatif lebih baik 
dibandingkan dengan DeL.   

Tabel 8. Nilai Rata-Rata Terestimasi dan Standar Deviasi Prestasi Belajar Fisika Siswa 
Masing-masing Kelompok 

Sumber: Lestari, 2020 

 

Model 
Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

MPBeL 70,406 1,914 66,582 74,230 

MDeL 47,006 1,943 43,124 50,888 

 

 
Tabel 9, Hasil Uji Signifikansi Perbedaan Nilai Rata-Rata Prestasi Belajar Fisika Siswa 

antara kelompok PBEL dan DEL 
Sumber: Lestari, 2020 

 

(I) Model (J) Model 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

MPBeL MDeL 23,400 2,740 0,000 

MDeL MPBeL -23,400 2,740 0,000 
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Hasil analisis deskriptif mendeskripsikan nilai rata-rata prestasi belajar fisika awal siswa dan 
prestasi belajar fisika siswa setelah diberikan perlakuan yang diperoleh siswa antara kelompok PBeL 
dan DeL. Nilai rata-rata hasil prestasi belajar fisika awal siswa pada kelompok siswa yang diajar 
menggunakan model PBeL lebih besar dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan menggunakan 
model DeL. Namun, nilai rata-rata prestasi belajar fisika awal siswa kedua kelompok tergolong sangat 
rendah.  

Prestasi belajar fisika awal siswa rendah diakibatkan karena adanya berbagai faktor penyebab 
baik faktor dalam diri siswa maupun faktor luar diri siswa atau lingkungan. Selain itu, hasil nilai rata-
rata yang diperoleh siswa rendah karena materi usaha dan energi serta momentum dan impuls tidak 
pernah dipelajari pada jenjang sebelumnya (SMP). Siswa belum mampu menyelesaikan soal dengan 
baik, karena siswa belum memahami konsep, rumus-rumus yang dipergunakan dan tahapan-tahapan 
penyelesaiannya. Hal ini lah yang menyebabkan nilai rata-rata yang diperoleh siswa rendah karena 
belum diberikan perlakuan. Setelah diberikan perlakuan dengan menerapkan salah satu model 
pembelajaran pada masing-masing kelompok siswa, tampak bahwa adanya perubahan nilai rata-rata 
prestasi belajar siswa. Kelompok siswa dengan model PBeL memiliki nilai rata-rata prestasi belajar 
fisika yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa dengan model DeL.  

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis menggunakan ANAKOVA satu jalur, penelitian ini 
menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, terdapat pengaruh yang signifikan (𝛼 < 0,05) 
antara variabel kovariat prestasi belajar fisika awal siswa terhadap prestasi belajar fisika siswa. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi belajar fisika siswa dipengaruhi secara signifikan oleh 
variabel kovariat. Pengaruh kovariat yang signifikan ini tereliminasi dengan menggunakan ANAKOVA 
satu jalur sehingga hubungan antara prestasi belajar fisika siswa pada penelitian ini tidak terganggu 
oleh variabel lain. Kedua, terdapat perbedaan prestasi belajar fisika siswa antara siswa yang belajar 
dengan menggunakan model PBeL dan DeL. Angka signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, 
berarti perbedaan prestasi belajar fisika siswa secara signifikan (𝛼 < 0,05) dipengaruhi oleh model 
pembelajaran yang digunakan. Hasil penelitian ini membuktikan Ho ditolak, sehingga terdapat 
perbedaan prestasi belajar antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran PBeL dan model 
pembelajaran DeL. Ketiga, hasil tindak lanjut uji ANAKOVA yaitu uji LSD menunjukkan bahwa prestasi 
belajar fisika siswa yang belajar dengan model PBeL lebih baik diterapkan dibandingkan degan model 
DeL. Besar nilai ∆𝜇 yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan nilai LSD. Dengan demikian 
penerapan model PBeL secara statistik lebih unggul dibandingkan dengan model DeL untuk 
meningkatkan prestasi belajar fisika siswa. 

Pencapaian skor prestasi belajar fisika siswa secara individual pada model PBeL belum 
mencapai baik untuk semua siswa. Mengacu pada nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) di SMA 
Negeri 1 Semarapura sebesar 75,00; maka sebanyak 16 orang siswa memiliki nilai di bawah KKM. Hal 
ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan masih banyak siswa yang belum mencapai 
prestasi belajar dengan optimal. Pertama, siswa belum mampu beradaptasi dengan model PBeL 
sehingga siswa kesulitan dalam mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang diberikan. Kedua, 
siswa belum terbiasa dengan LKS PBeL yang disediakan sehingga menghasilkan waktu yang lama 
untuk menyelesaikan LKS tersebut. Ketiga, proses pembelajaran yang sepenuhnya dilakukan secara 
online mengakibatkan siswa dengan motivasi rendah kurang bisa mengikuti pembelajaran. Keempat, 
pada saat proses pembelajaran masih banyak siswa yang pasif dalam diskusi secara online. Model 
problem based learning yang dipadukan dengan e-learning sehingga menjadi problem based e-learning 
merupakan model yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam memecahkan 
masalah secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi untuk mencari solusi terbaik penyelesaian. 
Penerapan e-learning secara intensif dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar 
siswa (Suharyanto & Mailangkay, 2016).  

Model problem based learning lebih efektif meningkatkan prestasi belajar siswa (Syafei & 
Silalahi, 2019). Penelitian Ilmi dan Lagiono (2019) mengungkapkan bahwa model PBL yang diterapkan 
di kelas eksperimen meningkatkan hasil belajar kognitif siswa secara signifikan. Model PBL merupakan 
pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan menarik bagi siswa sehingga siswa lebih 
bersemangat dalam belajar. Temuan penelitian lain yang dilakukan oleh Zakia et al. (2019) 
mengungkapkan model PBL menggunakan sosial media e-learning berpengaruh terhadap hasil belajar.  
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Upaya yang dilakukan untuk mengatasi banyaknya siswa yang belum mencapai prestasi belajar 
dengan optimal antara lain. Pertama, menekankan setiap sintaks pembelajaran kepada siswa selama 
kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar siswa dalam proses pembelajaran lebih memahami dan 
melaksanakan proses pembelajaran secara optimal. Kedua, sebelum siswa diberikan LKS, terlebih 
dahulu guru menyampaikan petunjuk pengerjaan dengan baik dan membimbing siswa selama proses 
pengerjaan melalui diskusi online agar seluruh komponen LKS dapat diselesaikan dengan baik. Ketiga, 
guru lebih meningkatkan interaksi kepada semua siswa dan memberikan motivasi dengan cara 
menyampaikan pentingnya pembelajaran fisika agar semua siswa memiliki motivasi belajar yang sama. 
Mengoptimalkan pemanfaatan web edmodo dalam pembelajaran seperti mengirim materi ajar, tugas, 
melaksanakan diskusi sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Keempat, guru harus memberikan 
permasalahan yang lebih menarik dan membuat video pembelajaran yang lebih inovatif sehingga 
semua siswa lebih aktif dalam diskusi. 

Implementasi PBeL mampu membuat siswa belajar secara mandiri menggunakan kemampuan 
berpikirnya untuk memecahkan masalah yang diberikan sehingga proses pembelajaran lebih 
bermakna. Hal ini berarti membiasakan siswa dalam berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan 
tuntutan LKS sehingga prestasi belajar siswa meningkat secara signifikan. Data yang diperoleh 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata prestasi belajar yang diperoleh siswa yang belajar dengan PBeL 
berbeda dengan siswa yang belajar menggunakan DeL. Nilai rata-rata pada kelompok siswa yang 
belajar menggunakan PBeL lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan DeL. 
Selain itu, penggunaan PBeL dalam pembelajaran relatif lebih baik digunakan untuk meningkatkan 
prestasi belajar siswa. Keunggulan prestasi belajar pada siswa yang menggunakan PBeL dikarenakan 
dampak dari LKS PBeL yang membiasakan siswa untuk berpikir lebih tinggi.  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
prestasi belajar antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran problem based e-learning 
(PBeL) dan model pembelajaran direct e-learning (DeL) dalam pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 
Semarapura. Kelompok siswa yang belajar menggunakan model PBeL memiliki prestasi belajar yang 
secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa yang belajar menggunakan model 
DeL. Hasil uji tersebut membuktikan bahwa model PBeL sangat efektif diterapkan untuk meningkatkan 
prestasi belajar fisika siswa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun saran guna 
meningkatkan kualitas pembelajaran fisika dan untuk penelitian lebih lanjut. Pertama, guru di sekolah 
untuk menerapkan model ini sebagai alternatif model yang digunakan dalam pembelajaran guna 
meningkatkan kualitas prestasi belajar fisika siswa. Kedua, pelaksanaan penelitian ini menggunakan 
kemajuan teknologi untuk membantu proses pembelajaran. Dengan demikian, bagi peneliti selanjutnya 
yang ingin melaksanakan penelitian yang serupa harus mempelajari secara keseluruhan terkait aplikasi 
yang digunakan dan merancang pembelajaran secara online secara keseluruhan. Membuat video 
pembelajaran yang inovatif ataupun animasi pembelajaran agar siswa terfasilitasi dalam belajar di 
rumah. Selain itu, peneliti harus mampu mengontrol sintaks model pembelajaran melalui aplikasi yang 
dipergunakan pada saat penelitian. Ketiga, materi yang dipergunakan dalam penelitian ini terbatas 
sehingga hasil penelitian ini terbatas pada materi usaha dan energi serta momentum dan impuls. Untuk 
itu, bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan model yang sama diharapkan untuk 
menggunakan materi yang lain agar dapat mengetahui prestasi belajar siswa pada materi yang lain.  
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ABSTRACT  

This study was aimed at describing the difference in physics learning achievement between students who learn 
physics using the Project Based E-Learning model and students who learn physics using the Direct E-Learning 
model. A quasi-experimental with one-way pretest posttest non-equivalent control group design was used in this 
study. The sample consisted of 72 high school students who divided into 2 groups. The experimental group aplied 
Project Based E-Learning model and the control group aplied Direct E-Learning model. The data on physics 
learning achievement were collected using 20 essay items. Data were analyzed by descriptive analysis and 
ANACOVA. The results showed: (1) The average value of physics learning achievement in the Project Based E-
Learning and Direct E-Learning respectively by 75 and 60 with a standard deviation of 6,0 and 7,5; (2) Hypothesis 

test showed the value of 𝐹*= 88,601 with sig. 0,001 < 0,05. The conclusion of this study shows that there are 
differences in physics learning achievement between students who learn using Project Based E-Learning model 
and students who learn using Direct E-Learning model. Physics learning achievement of students who learn with 
Project Based ELearning model are higher than those with Direct E-Learning model.  

Keywords: Project Based E-Learning, Direct E-Learning.  

 

ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang belajar menggunakan 
model Project Based E-Learning dan siswa yang belajar menggunakan model Direct E-Learning. Penelitian ini 
adalah eksperimen semu dengan pretest-posttest non-equivalent control group design. Sampel terdiri atas 72 
orang yang terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok eksperimen menerapkan Project Based E-Learning dan 
kelompok kontrol menerapkan Direct E-Learning. Data prestasi belajar dikumpulkan menggunakan 20 butir soal 
esai. Data dianalisis secara deskriptif dan Analisis Kovarian (ANAKOVA) satu jalur. Hasil penelitian menunjukkan: 
1) Nilai rata-rata prestasi belajar fisika pada kelompok Project Based E-Learning dan Direct E-Learning masing-
masing sebesar 75 dan 60 dengan standar deviasi 6,0 dan 7,5; 2) Uji hipotesis menunjukkan nilai 𝐹∗ = 88,601 
dengan sig. 0,001 < 0,05. Simpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa 
yang belajar menggunakan Project Based E-Learning dan siswa yang belajar menggunakan Direct E-Learning. 
Siswa pada kelompok Project Based E-Learning memperoleh nilai prestasi belajar yang lebih tinggi daripada siswa 
pada kelompok Direct E-Learning.   

Kata Kunci: Project Based E-Learning, Direct E-Learning.  

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-21 memicu munculnya inovasi di 
segala bidang kehidupan. Untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka 
diperlukan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas unggul dalam menghadapi tantangan kompleks. 
Tenaga kerja yang terampil dapat dibentuk dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan 
diharapkan mampu membentuk mental siswa yang kritis, tanggap, dan mampu memberikan solusi 
terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Salah satu mata pelajaran yang bertujuan 
untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri siswa adalah fisika 
(Kemendikbud, 2014). Pencapaian yang diperoleh siswa sebagai hasil dari pengalaman belajarnya 
dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran dinyatakan sebagai prestasi belajar siswa (Winkel, 2004). 
Semakin tinggi prestasi belajar fisika siswa menunjukkan penguasaan konsep fisika yang baik 
sekaligus menjadi salah satu indikator baiknya kualitas pendidikan yang diimplementasikan.  
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Untuk mencapai prestasi belajar fisika yang tinggi, Kurikulum 2013 merekomendasikan 
penggunaan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran (Kosasih, 2014). Namun pada 
kenyataannya, prestasi belajar fisika siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat 
diketahui melalui hasil survey dari Organitation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
pada tahun 2019. OECD telah menerbitkan World Education Ranking yang diperoleh berdasarkan 
Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2018. Berdasarkan peringkat 
tersebut, Indonesia berada pada urutan ke-74 dari 79 negara di dunia. Perolehan nilai Indonesia pada 
bidang ilmu pengetahuan alam sebesar 396 dari skor maksimum sebesar 530. Hal tersebut 
menggambarkan bahwa prestasi belajar siswa di Indonesia khususnya dalam bidang sains termasuk 
fisika masih sangat rendah. Rendahnya prestasi belajar fisika siswa juga didukung oleh data perolehan 
nilai Ujian Nasional pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Tabanan, yaitu: pada tahun 2017 
sebesar 54,55; tahun 2018 sebesar 50,07; tahun 2019 sebesar 47,27 (Kemendikbud, 2019). 
Berdasarkan data tersebut, prestasi belajar fisika siswa masih kurang dan menurun selama tiga tahun 
terakhir di SMA Negeri 1 Tabanan.  

Tumpang tindih antara harapan dan kenyataan di lapangan menandakan adanya kesenjangan 
dalam proses pembelajaran. Penyebab terjadinya kesenjangan dapat berasal dari dalam diri siswa dan 
pendidik. Siswa sebagai titik pusat pembelajaran harus mengalami sendiri dan bertanggung jawab atas 
proses pembelajarannya. Guru sebagai manager of learning harus mampu mengorganisir dan 
menetapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa (Suastra, 2017). Pemilihan 
metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa akan mempengaruhi pencapaian 
prestasi belajar siswa. Pada penerapan model pembelajaran konvensional, teori yang diajarkan guru 
bertindak sebagai pengetahuan mutlak sehingga kegiatan yang melatih perkembangan keterampilan 
dan penalaran ilmiah siswa tidak maksimal. Hal ini mengakibatkan model pembelajaran konvensional 
dianggap tidak melatih kegigihan siswa dalam memperoleh pengetahuan (Santyasa et al., 2020).  

Model pembelajaran yang diterapkan guru hendaknya berpusat pada siswa dan mampu 
mengasah keterampilan siswa di bidang teknologi untuk menghadapi kompetisi global. Salah satu 
model pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar fisika dan mengasah keterampilan 
teknologi siswa yaitu Project Based E-Learning. Model Project Based E-Learning merupakan model 
Project Based Learning yang diintegrasikan dengan e-learning dalam penerapannya. Integrasi e-
learning tidak menggantikan sintaks maupun karakteristik dari model pembelajaran yang digunakan, 
tetapi memperkuat model pembelajaran tersebut melalui pengayaan konten dan pengembangan 
teknologi pendidikan (Aunurrahman dalam Aminoto, 2014). E-learning merupakan penyampaian 
informasi, komunikasi, dan pelatihan secara online. 

Pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
Menengah telah disarankan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya 
berbasis pemecahan masalah (Project Based Learning). Model Project Based Learning menyediakan 
tantangan yang memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam mengembangkan keterampilan berpikir. 
Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan serta mengevaluasi 
proyek baik kebermaknaan maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Santyasa, 2017). 
Integrasi e-learning dalam model Project Based Learning dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas 
belajar bagi siswa sehingga siswa dapat mengakses materi dan tugas secara online melalui Schoology. 
Schoology memungkinkan adanya kolaborasi berbagai data individu, kelompok dan juga diskusi kelas, 
sehingga schoology sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran pendukung dengan 
menggunakan e-learning. Hal ini didukung oleh penelitian Purwaningsih, Rosidin, dan Wahyu (2017) 
yang menyatakan bahwa e-learning dengan bantuan schoology mampu meningkatkan motivasi, 
pemahaman konsep dan keterampilan motorik siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

Integrasi e-learning dalam penerapan model Project Based Learning diharapkan dapat 
meningkatkan prestasi belajar dan keterampilan teknologi sebagai bekal bagi siswa untuk menghadapi 
kompetisi global. Hal ini didukung oleh penelitian Widyaningsih dan Yusuf (2020) yang menyatakan 
bahwa Project Based E-Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jika dibandingkan dengan 
model konvensional, maka model Project Based Learning cenderung lebih baik dalam meningkatkan 
prestasi belajar fisika siswa (Santyasa et al., 2020). Selain itu, penerapan model Project Based 
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Learning mempengaruhi sikap siswa secara positif terhadap materi pelajaran dan memotivasi siswa 
dalam belajar (Baran et al., 2018). Siswa pada kelompok yang dikenai model Project Based Learning 
mampu melakukan improvisasi bahan dan peralatan sains ketika peralatan yang seharusnya 
diperlukan dalam proyek tidak tersedia (Sunday et al., 2015).  Penerapan model Project Based 
Learning membantu siswa mencapai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan model 
pembelajaran konvensional (Juandi dan Anhar, 2017). Berkaitan dengan hal tersebut, maka dipandang 
perlu mengoptimalkan kualitas pembelajaran fisika dengan model Project Based E-Learning. Model ini 
diyakini dapat meningkatkan prestasi belajar fisika siswa.  

METODE  

Penelitian ini merupakan eksperimen semu dengan pretest-posttest non-equivalent control group 
design. Pada penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 
bebas penelitian ini adalah model pembelajaran, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
prestasi belajar fisika siswa. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa di SMA Negeri 1 Tabanan 
yang menerapkan kurikulum 2013 pada semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 yang terdistribusi ke 
dalam 8 kelas (atau 282 siswa). Semua kelas dalam populasi tersebut terdistribusi homogen secara 
akademik.  

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random assignment. Peneliti memilih 
2 kelas (72 orang) sebagai sampel dari 8 kelas yang ada. Kelas eksperimen dikenai perlakuan Project 
Based E-Learning, dan kelas kontrol dikenai perlakuan Direct E-Learning.  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi prestasi belajar fisika awal siswa berupa 
skor pretest dan prestasi belajar fisika siswa berupa skor posttest. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa tes esai dengan materi momentum dan impuls, serta getaran 
harmonis sederhana. Rentang skor tiap butir adalah 0-5.  

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi belajar fisika siswa. Tes 
prestasi belajar ini terdiri atas 20 butir soal, dengan konsistensi internal butir bergerak dari r = 0,41 s.d  
r = 0,68 dan reliabilitas tes sebesar 0,868 yang digolongkan dalam klasifikasi sangat tinggi. 
Berdasarkan nilai tersebut, tes yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa bersifat reliabel.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kovarian (ANAKOVA) 
satu jalur. Tindak lanjut ANAKOVA adalah pengujian komparasi nilai rata-rata kelompok perlakuan 
dengan Least Significant Difference (LSD). Semua pengujian hipotesis dilakukan pada taraf 5%. 
Pengujian hipotesis diawali dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi umum prestasi belajar fisika siswa terkait nilai rata-rata (M) dan standar deviasi (SD) 
untuk masing-masing kelompok model Project Based E-Learning dan model Direct E-Learning. Nilai 
rata-rata dan standar deviasi prestasi belajar fisika awal siswa (pretest) untuk kelompok Project Based 
E-Learning dan Direct E-Learning disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1 Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Pretest Siswa 

Sumber: Anisyawati, 2020 

Kelas Model  Pembelajaran N M SD 

X MIPA 1 Project Based e-Learning 36 37,64 11,81 
X MIPA 4 Direct e-Learning 36 33,42 11,52 

 

Berdasarkan Tabel 1, data prestasi belajar awal yang diperoleh melalui pretest untuk kelompok 
Project Based E-Learning yang terdiri atas 36 orang siswa memiliki nilai rata-rata M = 37,64; SD = 
11,81. Kelompok Direct E-Learning yang terdiri atas 36 siswa memiliki nilai rata-rata M = 33,42; SD = 
11,52.  
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Secara umum berdasarkan hasil analisis data prestasi belajar awal, siswa pada kelompok 
Project Based E-Learning memiliki nilai rata-rata prestasi belajar awal lebih tinggi. Namun, kelompok 
Direct E-Learning memperoleh nilai rata-rata prestasi belajar awal yang tidak jauh berbeda dengan 
kelompok Project Based E-Learning. Berdasarkan konversi pada pedoman PAP, nilai prestasi belajar 
awal siswa untuk kedua kelompok berada pada kategori yang sama, yaitu: sangat rendah. 

Nilai rata-rata dan standar deviasi prestasi belajar fisika siswa (posttest) untuk kelompok Project 
Based E-Learning dan Direct E-Learning disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2 Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Posttest Siswa  

Sumber: Anisyawati, 2020 

Kelas Model  Pembelajaran N M SD 

X MIPA 1 Project Based E-Learning 36 75,31 6,05 
X MIPA 4 Direct E-Learning 36 59,72 7,51 

  

Berdasarkan Tabel 2, siswa pada kelompok Project Based E-Learning memiliki nilai rata-rata 
sebesar M = 75,31 dengan standar deviasi SD = 6,05. Siswa pada kelompok Direct E-Learning memiliki 
nilai rata-rata sebesar M = 59,72 dengan standar deviasi sebesar 7,51. Secara umum, siswa pada 
kelompok Project Based E-Learning memiliki nilai rata-rata prestasi belajar setelah perlakuan yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan siswa pada kelompok Direct E-Learning. Berdasarkan konversi pada 
PAP, nilai prestasi belajar fisika siswa pada kelompok Project Based E-Learning dikategorikan “tinggi” 
dan siswa pada kelompok Direct E-Learning dikategorikan “sedang”.  

Perbandingan antara siswa yang belajar dengan menggunakan model Project Based E-Learning 
dan model Direct E-Learning diketahui dari perolehan nilai prestasi belajar fisika awal (pretest) dan 
prestasi belajar fisika siswa (posttest) yang dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1 Perbandingan Nilai Rata-rata Pretest dan Posttest untuk Masing-masing Kelompok 

Sumber: Anisyawati, 2020  

 

Berdasarkan Gambar 2, peningkatan nilai rata-rata prestasi belajar siswa pada kelompok Project Based 
E-Learning sebesar 37,67 dan kelompok Direct E-Learning sebesar 26,30. Hasil ini menunjukkan 
bahwa peningkatan nilai rata-rata prestasi belajar fisika pada kelompok Project Based E-Learning lebih 
tinggi dari kelompok Direct E-Learning. Prestasi belajar fisika yang dicapai oleh siswa yang 
menggunakan model Project Based E-Learning relative lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 
menggunakan model Direct E-Learning.   

Data penelitian dianalisis mengggunakan bantuan SPSS 25 for Windows. Uji asumsi pertama, 
yaitu uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test dan Shapiro-Wilk Test. Ringkasan 
hasil uji normalitas pretest dan posttest masing-masing ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4. 
Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4, data penelitian terdistribusi normal (sig > 0,05).  
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Tabel 3 Ringkasan Hasil Uji Normalitas Data Pretest  
Sumber: Anisyawati, 2020 

Model 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Pretest 

Project Based E-Learning 0,122 36 0,192 0,948 36 0,094 
Direct E-Learning 0,131 36 0,126 0,959 36 0,203 

 

Tabel 4 Ringkasan Hasil Uji Normalitas Data Posttest  
Sumber: Anisyawati, 2020 

Model 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Posttest 

Project Based E-Learning 0,091 36 0,200 0,958 36 0,191 
Direct E-Learning 0,127 36 0,152 0,967 36 0,351 

 

Uji asumsi kedua, yaitu uji homogenitas menggunakan Levene’s Test of Equality Variance. 
Ringkasan hasil uji homogenitas pretest dan posttest ditunjukkan pada Tabel 5 dan Tabel 6. 
Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6, varian antar kelompok adalah homogen (sig>0,05). 

Tabel 5 Ringkasan Homogenitas Varians Pretest  
Sumber: Anisyawati, 2020 

Unit Analysis Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pretest  Based on Mean 0,047 1 70 0,828 
Based on Median 0,030 1 70 0,863 
Based on Median and with adjusted df 0,030 1 69,929 0,863 
Based on trimmed mean 0,039 1 70 0,843 

 

 
 

Tabel 6 Ringkasan Homogenitas Varians Posttest  
Sumber: Aniayawati, 2020 

Unit Analysis 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Posttest  

Based on Mean 0,875 1 70 0,353 
Based on Median 0,703 1 70 0,405 
Based on Median and with adjusted df 0,703 1 64,405 0,405 
Based on trimmed mean 0,837 1 70 0,363 

 

Uji asumsi ketiga, yaitu uji linieritas antara skor pretest dan skor posttest prestasi belajar fisika 
dari kedua kelompok. Ringkasan hasil uji linieritas ditunjukkan pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7, data 
hasil penelitian kedua kelompok bersifat linier (sig linearity < 0,05 dan sig deviation from linearity > 
0,05).  

Hasil ANAKOVA prestasi belajar fisika berdasarkan perbedaan model pembelajaran yang 
diberikan ditunjukkan pada Tabel 7.  

Tabel 7 Ringkasan Hasil Uji Linieritas   
Sumber: Anisyawati, 2020 

Source Type III Sum  
of Squares  

Df Mean  
Square  

F Sig.  

Corrected Model 4608,184 2 2304,092 52,682 0,000 
Intercept 26195,386 1 26195,386 598,940 0,000 
Pretest 237,059 1 237,059 5,420 0,023 
Model 3875,080 1 3875,080 88,601 0,000 
Error 3017,802 69 43,736   
Total 335811,000 72    
Corrected Total 7625,986 71    

 Keterangan: a. R Squared = 0,604 (Adjusted R Squared) 

  

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 7, maka interpretasi yang dapat ditarik dari hasil 
tersebut sebagai berikut.  
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Pertama, berdasarkan pengaruh kovariat terhadap prestasi belajar siswa, nilai statistik F* = 
5,420 dengan angka signifikansi sig = 0,023. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang 
mengindikasikan terdapat pengaruh yang signifikan antara kovariat (prestasi belajar awal) terhadap 
prestasi belajar siswa. Prestasi belajar awal siswa dipandang sebagai variabel yang dapat mengancam 
kemurnian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh sebab itu, prestasi belajar awal 
siswa dikendalikan dengan menjadikan prestasi belajar awal sebagai variabel kovariat yang dikontrol 
secara statistik dengan menggunakan ANAKOVA. Berdasarkan hal tersebut perbedaan prestasi belajar 
fisika siswa memang benar disebabkan karena perbedaan perlakuan dan tidak terganggu oleh variabel 
kovariat.  

Kedua, berdasarkan sumber pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar nilai 
statistik F* = 88,601 dengan angka signifikansi yaitu sig= 0,001. Angka signifikansi yang diperoleh lebih 
kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, perbedaan prestasi belajar fisika siswa secara signifikan 

( )05,0  dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Ketiga, nilai R square yang didapat berdasarkan hasil analisis adalah 0,604 yang 
mengindikasikan bahwa besarnya kontribusi model pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa 
antara dua kelompok adalah sebesar 0,604 atau 60,4%.  

Tindak lanjut dari analisis kovarian adalah analisis signifikansi perbedaan nilai rata-rata prestasi 
belajar siswa antara kelompok Project Based E-Learning dan kelompok Direct E-Learning. Analisis 
signifikansi perbedaan ini dilakukan melalui analisis LSD. Nilai rata-rata terestimasi dan standar deviasi 
prestasi belajar siswa pada masing-masing kelompok disajikan pada Tabel 8. Pada Tabel 8 dipaparkan 
signifikansi nilai rata-rata prestasi belajar fisika siswa antara kelompok Project Based E-Learning dan 
Direct E-Learning. Ringkasan hasil uji signifikansi perbedaan nilai rata-rata prestasi belajar pada 
kelompok Project Based E-Learning dan kelompok Direct E-Learning disajikan dalam Tabel 9.   

Tabel 8 Nilai Rata-Rata Terestimasi dan Standar Deviasi Prestasi  
Belajar Fisika Setiap Kelompok  

Sumber: Anisyawati, 2020 

Model Mean Std. Error 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Project Based E-Learning 74,973a 1,111 72,755 77,190 
Direct E-Learning 60,055a 1,111 57,838 62,272 

 
 

Tabel 9 Ringkasan Hasil Signifikansi Perbedaan Nilai Rata-Rata Prestasi Belajar  
Siswa antara Kelompok Project Based e-Learning dan Direct e-Learning  

Sumber: Anisyawati, 2020 

(I) Model (J) Model Mean Difference (I– J) Std. Error Sig.  

Project Based E-Learning Direct E-Learning 14,917* 1,585 0,000 
Direct E-Learning Project Based E-Learning -14,917* 1,585 0,000 

 

Berdasarkan Tabel 9, perbedaan nilai rata-rata prestasi belajar siswa antara kelompok Project 

Based E-Learning dan kelompok Direct E-Learning ( ) ( ) 917,14=−= JI   dengan standar 

deviasi SD = 1,585 dan angka signifikansi sig = 0,001. Angka signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 

0,05 dan nilai   lebih besar dari nilai LSD. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai LSD sebesar 

3,108. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata prestasi belajar antara kelompok 
Project Based E-Learning dan kelompok Direct E-Learning.  

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif, terdapat perbedaan prestasi belajar fisika awal siswa 
antara kelompok Project Based E-Learning dan Direct E-Learning. Secara umum, nilai rata-rata 
prestasi belajar fisika awal siswa (pretest) pada kelompok siswa yang belajar dengan Project Based E-
Learning lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa yang belajar dengan Direct E-Learning. 
Namun, nilai rata-rata prestasi belajar fisika awal siswa masih tergolong sangat rendah.  
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 Rendahnya nilai rata-rata prestasi belajar awal fisika siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
baik faktor internal siswa maupun faktor eksternal siswa. Selain itu, rendahnya prestasi belajar fisika 
siswa juga disebabkan karena siswa belum pernah mempelajari materi momentum dan impuls, serta 
getaran harmonis sederhana pada jenjang pendidikan atau semester sebelumnya. Hal tersebut 
menyebabkan pemahaman materi terkait momentum dan impuls, serta getaran harmonis sederhana 
siswa menjadi sangat kurang sebelum diberikan perlakuan.  

 Setelah diberikan perlakuan terhadap kedua kelompok, terdapat perbedaan nilai rata-rata 
prestasi belajar fisika siswa antara kedua kelompok. Siswa pada kelompok Project Based E-Learning 
memperoleh nilai rata-rata prestasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok Direct E-
Learning.  

 Berdasarkan hasil analisis kovarian satu jalur, terdapat perbedaan prestasi belajar antara 
kelompok siswa yang belajar menggunakan model Project Based E-Learning dan kelompok siswa yang 
belajar menggunakan model Direct E-Learning. Siswa pada kelompok Project Based E-Learning 
memperoleh nilai rata-rata terestimasi prestasi belajar fisika yang lebih tinggi daripada siswa pada 
kelompok Direct E-Learning. Perbedaan nilai rata-rata prestasi belajar antara dua kelompok tersebut 
lebih besar dari nilai LSD. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan prestasi belajar fisika antara 
kelompok siswa yang belajar menggunakan Project Based E-Learning dan Direct E-Learning bersifat 
signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Project Based E-Learning 
cenderung lebih baik daripada Direct E-Learning dalam meningkatkan prestasi belajar fisika siswa.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih dan Yusuf (2020) yang 
menyatakan bahwa model Project Based Learning yang diintegrasikan dengan e-learning dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Penerapan e-learning khususnya melalui penggunaan schoology 
sangat efektif dan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik karena mampu meningkatkan 
pemahaman konsep siswa (Purwaningsih et al., 2017). Penggunaan e-learning mendukung keragaman 
literatur bagi siswa dalam mengerjakan proyek. Alat peraga yang disediakan pada e-learning berupa 
PhET dapat membantu siswa dalam memperjelas pemahaman konsep yang bersifat abstrak. Hal ini 
didukung oleh penelitian Juandi dan Anhar (2017) yang menyatakan bahwa model pembelajaran 
berbasis proyek membantu guru dalam mengkonkritkan materi yang bersifat abstrak melalui alat 
peraga. Pendapat serupa juga dijabarkan oleh JR dan Sulaiman (2016) yang menyatakan bahwa 
melalui model pembelajaran berbasis proyek, siswa memiliki pemahaman yang jelas terhadap konsep 
fisika dan mengubah persepsi siswa terhadap mata pelajaran fisika menjadi lebih positif. 

Pada akhir pembelajaran, produk yang dikerjakan siswa dapat dikirimkan melalui aplikasi 
schoology dan selanjutnya guru langsung memberikan penilaian melalui aplikasi tersebut. Hal ini 
memungkinkan siswa menerima umpan balik secara langsung sehingga siswa dapat merefleksikan 
serta meningkatkan keterampilannya menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Bilgin et. al. 
(2015) yang menyatakan bahwa siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran berbasis 
proyek mengalami perkembangan pada keterampilan kinerja dan keyakinan efisiensi diri dalam bidang 
sains dan teknologi.  

Pengaruh model pembelajaran berbasis proyek terhadap prestasi belajar siswa juga didukung 
penelitian dari Mahasneh dan Alwan (2018) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara skor prestasi belajar siswa pada kelompok yang dikenakan model pembelajaran 
berbasis proyek dengan siswa pada kelompok yang dikenakan model pembelajaran konvensional. 
Pada penerapan model pembelajaran konvensional atau Direct E-Learning, pengetahuan disampaikan 
secara mutlak oleh guru melalui slide power point, sehingga kemampuan siswa dalam membangun 
sendiri pengetahuannya tidak maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Santyasa et. al. (2020) yang 
menyatakan bahwa model pembelajaran konvensional cenderung tidak melatih kegigihan siswa dalam 
memperoleh pengetahuan. Model pembelajaran berbasis proyek lebih unggul daripada model 
pembelajaran konvensional dalam meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada pelajaran 
fisika (Santyasa et al., 2020). Pendapat serupa diajukan oleh Baran et. al. (2018) yang menyatakan 
bahwa skor prestasi belajar siswa yang dikenai model pembelajaran berbasis proyek lebih tinggi 
dibandingkan skor prestasi belajar siswa yang dikenai model pembelajaran konvensional.  
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Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi belajar dari kelompok yang 
menggunakan model Project Based E-Learning lebih baik dari kelompok siswa yang menggunakan 
model Direct E-Learning. Namun, secara individu nilai beberapa siswa yang menggunakan model 
Project Based E-Learning belum mencapai kriteria ketuntasan minimum. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa faktor sebagai berikut.  

Pertama, adaptasi siswa yang lambat dalam mengikuti model Project Based E-Learning karena 
siswa terbiasa mengikuti model pembelajaran langsung. Kedua, pengetahuan awal dan penalaran 
masing-masing siswa berbeda sehingga terjadi kesenjangan selama proses pembelajaran. Perbedaan 
struktur kognitif masing-masing siswa mempengaruhi waktu yang diperlukan siswa untuk memahami 
konsep pelajaran. Kurangnya waktu yang dapat digunakan oleh siswa dengan kemampuan akademik 
rendah akan berdampak negatif pada kemampuan siswa dalam memahami konsep materi secara 
menyeluruh. Ketiga, kurangnya keterampilan metakognitif pada pelajar pemula menjadi salah satu 
penyebab kesulitan yang dialami siswa dalam mengikuti berbagai kegiatan pada pembelajaran 
berbasis proyek.  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan simpulan bahwa terdapat 
perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang belajar dengan menggunakan model Project Based 
E-Learning dan model Direct E-Learning di SMA Negeri 1 Tabanan. Model Project Based E-Learning 
lebih unggul dibandingkan dengan model Direct E-Learning dalam pencapaian prestasi belajar fisika 
siswa. Temuan ini memiliki implikasi, bahwa untuk pembelajaran fisika kelas X SMA akan lebih 
bermakna jika siswa difasilitasi dengan Project Based E-Learning.  

Penelitian ini mengalami kendala pada keterbatasan waktu pembelajaran, adaptasi siswa yang 
relatif lambat, dan kurangnya keterampilan metakognitif pada pelajar pemula. Untuk mengatasi kendala 
tersebut, guru sebaiknya menyediakan LKS yang memuat proyek-proyek yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari serta dapat menuntun siswa untuk terlibat aktif dalam kelompok. Pemantauan 
alokasi waktu dan bimbingan kepada siswa selama pembelajaran berlangsung menjadi salah satu 
kunci kesuksesan pembelajaran berbasis proyek ini. Siswa perlu dibimbing dan didukung secara efektif 
dalam menentukan tema proyek, memanajemen waktu dan penggunaan teknologi informasi selama 
proses pembelajaran. Selain itu, siswa juga perlu meningkatkan inisiatif, minat baca, dan keterlibatan 
aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Keterampilan sosial siswa dalam bekerja sama juga 
memegang peranan penting dalam keberhasilan pengerjaan proyek secara berkelompok.  
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BLENDED LEARNING DENGAN GOOGLE CLASROOM UNTUK MENINGKATKAN 

KEMANDIRIAN BELAJAR MAHASISWA PRODI FISIKA UNDIKSHA  

 

Ni Ketut Rapi1), Putu Yasa2), Ida Bagus Putu Mardana3) 

 Undiksha, Undiksha, Undiksha 
(e-mail: 1)ketutrapi658@gmail.com; 2)putuyasa55@gmail.com; 3)idamardana@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to enhance the learning independence of physics students in the faculty of mathematics 

and natural sciences at the Ganesha University of Education. The method used in this study was classroom action 

research which was done by implementing the Blended learning assisted by Google Classroom. This study was 

conducted through a cycle consisting of several stages: plan, act, observe, evaluation, and reflect, followed by a 

revised plan. The subjects of the research were 14 of physics students in the first semester of the academic year 

2019/2020 who enrolled in the course of Fundamental Physics 5. The object of research was students’ learning 

independence and responses to the learning model applied. The data were collected by questionnaire and they 

were analyzed descriptively based on qualification levels.  The analysis results of the students’ learning 

independence in the first cycle showed that the average score of students’ learning independence was 3.82 (good 

qualification) with a standard of deviation (SD) of 0.74, meanwhile, in the second cycle, it was obtained the average 

score of learning independence was 4.48 (very good qualification), with a standard of deviation (SD) of 0.58. The 

results of this study also revealed that 60% of physics students gave very good responses and 40% of students 

had good responses to the implementation of the Blended learning assisted by Google Classroom. From the results 

and discussion of this study, it can be concluded that: (1) Blended learning assisted by Google Classroom 

implemented in the learning of Fundamental Physics 5 can improve the students’ learning independence, (2)  the 

responses of physics students in the faculty of mathematics and natural sciences at the Ganesha University of 

Education to the implementation of Blended learning assisted by Google Classroom were in a good category. 

Keywords: blended learning model, learning independence  

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa Prodi pendidikan Fisika Jurusan Fisika 
dan Pengajaran IPA  FMIPA Undiksha. Metode untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan classroom action 
research melalui penerapan model pembelajaran blended learning dengan google classroom. Penelitian ini 
dilakukan secara siklus melalui tahapan plan, act, observe, evaluation and reflect, diteruskan dengan revised plan. 
Subjek penelitian adalah mahasiswa Prodi  Pendidikan Fisika semester ganjil 2019/2020 yang mengambil mata 
kuliah Fisika Dasar 5 sebanyak 14 orang. Objek penelitian adalah kemandirian belajar dan respon mahasiswa 
terhadap model pembelajaran yang diterapkan. Data kemandirian belajar dan respon dikumpulkan dengan angket. 
Data dianalisis secara deskriptif berdasarkan jenjang kualifikasi. Hasil analisis terhadap kemandirian belajar 

mahasiswa pada perkuliahan siklus-1 diperoleh rata-rata ( X ) kemandirian belajar sebesar 3,82 (kualifikasi Baik), 

standar deviasi (SD) sebesar 0,74,  pada siklus-2 diperoleh rata-rata ( X ) kemandirian belajar sebesar 4,48 
(kualifikasi Sangat Baik), dengan standar deviasi (SD) sebesar 0,58. Respon mahasiswa terhadap penerapan 
blended learningdengan google classroom, 60% mahasiswa memberi respon sangat baik dan 40% mahasiswa 
memiliki respon baik. Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: (1) Blended Learning dengan 
google clasroom dalam pembelajaran Fisika Dasar-5 dapat meningkatkan kemandirian belajar Mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA Undiksha dan (2) Respon mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika 
FMIPA Undiksha dalam pembelajaran blended learning dengan google classroom termasuk katagori baik. 
 
Kata Kunci: model pembelajaran blended learning, kemandirian belajar 
 

PENDAHULUAN 

Tujuan dari pendidikan tinggi diantaranya adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar 
menjadi manusia yang cakap, kreatif, mandiri, serta menguasai cabang ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Hal ini termuat dalam Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012. Berdasarkan tujuan 
pendidikan tinggi, tersirat bahwa untuk menghadapi tuntutan zaman mahasiswa harus cakap dalam 
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menghadapi masalah, kemampuan untuk bisa mandiri, dan kemampuan untuk bisa menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Dalam proses pembelajaran, kemandirian yang dimaksud adalah 
kemandirian belajar. Darr dan Jonathan (2016) mengemukakan bahwa mahasiswa yang memiliki 
Kemandirian Belajar (KB) adalah mahasiswa yang secara aktif memaksimalkan kesempatan dan 
kemampuannya untuk belajar. Mahasiswa dikatakan mempunyai kemandirian belajar apabila ia 
mempunyai keinginan sendiri untuk belajar, menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab dalam 
menyelesaikan kewajibannya sebagai peserta didik. Namun kenyataannya kemandirian belajar 
mahasiswa sekarang ini sangat kurang. Kebanyakan mahasiswa hanya menunggu materi yang 
diberikan dosen. Mahasiswa kurang memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus antara 
lain internet gratis untuk mencari sumber belajar. Fasilitas internet lebih banyak digunakan untuk sosial 
media (Hapizah, 2013). Menurut Zumbrunn (2011) dosen sebaiknya melaksanakan proses 
pembelajaran yang dapat memfasilitasi mahasiswanya agar memiliki kemandirian belajar. Salah satu 
pembelajaran yang dapat melatih kemandirian belajar mahasiswa adalah Blended Learning.  Blended 
Learning adalah pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dan 
pembelajaran elektronik melalui google clasroom (Torrao, 2016). Melalui Blended Learning dengan 
google classroom mahasiswa dilatih untuk belajar mandiri. Mahasiswa bisa memperkuat 
pengetahuannya dengan cara mencari sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan melalui fasilitas 
internet dengan arahan dosen.  

Berbagai penelitian tentang blended learning dan kemandirian belajar telah dilakukan. Antara 
lain penelitian yang dilakukan oleh Sahin (2010) menyimpulkan bahwa kemampuan belajar mahasiswa 
menjadi lebih baik setelah diterapkan blended learning. Qohar (2010) menyatakan bahwa kemandirian 
belajar siswa melalui pembelajaran reciprocal teaching lebih baik daripada pembelajaran konvensional. 
Mubaraq (2009) menyatakan pembelajaran berbasis web mampu  menumbuhkan kemandirian siswa 
untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, ditunjukkan dengan adanya peningkatan penguasaan 
konsep, peningkatan generik sains dan siswa memberikan tanggapan yang baik. Berdasarkan latar 
belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut. a. Pembelajaran 
Fisika Dasar 5 di Program Studi Pendidikan Fisika selama ini masih menggunakan pendekatan face to 
face dan belum menggunakan model pembelajaran blended learning; b. Kemandirian belajar 
mahasiswa masih kurang, hanya menunggu materi yang diberikan dosen, dan kurang memanfaatkan 
fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus antara lain internet gratis untuk mencari sumber belajar. 
Berdasarkan identifikasi masalah, pemecahan masalah yang ditawarkan adalah mengimplementasikan 
model pembelajaran blended learning menggunakan goggle clasroom dalam proses pembelajaran 
Fisika Dasar 5. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. apakah blended 
learning dengan google clasroom dalam pembelajaran Fisika Dasar 5 dapat meningkatkan kemandirian 
belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Undiksha?; b. bagaimanakah respon mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Fisika Undiksha dalam pembelajaran blended learning dengan google 
clasroom?  

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang bertujuan untuk memperbaiki 
kualitas proses pembelajaran. PTK ini dilakukan dengan mengikuti model PTK (classroom action 
research) menurut Kemmis dan Taggart (1996) yang memandang bahwa penelitian tindakan sebagai 
upaya yang bersifat reflektif mandiri yang dilakukan secara siklus berbentuk spiral melalui tahapan plan, 
act, observe, dan evaluation and reflect diteruskan dengan revised plan. PTK  ini dilakukan dalam dua 
siklus, masing-masing siklus dilakukan 5 kali pertemuan. Subjek penelitian adalah mahasiswa program 
studi pendidikan fisika Undiksha yang memprogram mata kuliah fisika modern sebanyak 14 orang. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kemandirian belajar dan data respon 
mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Indikator dari kemandirian belajar antara lain: (1) inisiatif 
belajar; (2) mendiagnosa kebutuhan belajar; (3) menetapkan target atau tujuan belajar; (4) memonitor, 
mengatur dan mengontrol; (5) memandang kesulitan sebagai tantangan; (6) memanfaatkan dan 
mencari sumber yang relevan; (7) memilih dan menerapkan strategi belajar; (8) mengevaluasi proses 
dan hasil belajar; (9) self-efficacy (konsep diri). Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
tersebut adalah kuesioner dengan skala Likert. Data kemandirian belajar dan data respon dianalisis 
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secara deskriptif  berdasarkan jenjang kualifikasi. Jenjang kualifikasi dikategorikan berdasarkan skor 
rata-rata ( X ), Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDI).  Kriteria keberhasilan penelitian ini 
adalah penelitian ini berhasil jika nilai rata-rata   kemandirian belajar mahasiswa berkategori minimal 
baik.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkuliahan Fisika Dasar 5, dengan capaian pembelajaran agar mahasiswa memiliki 
pemahaman terhadap konsep-konsep fundamental tentang teori relativitas dan teori kuantum  sebagai 
fondasi untuk menjelaskan phenomena fisik domain sub-atomik dan kelajuan cahaya. Konten yang 
dibelajarkan dalam perkuliahan secara holistic adalah: Siklus-1: Fisika Relativitas dan Fisika Kuantum: 
1. Relativitas Newton, 2. Transformasi Galileo, 3. Relivitas Khusus Einsetin, 4. Transformasi Lorenzt, 
5. Implikasi Relativitas Khusus, 6. Kesetaraan Masa dan Energi, 7. Hukum Kekekalan energi relativitas; 
8. fisika kuantum klasik Releigh-Jeans, 9. fisika kuantum Plank, dan 10. fisika kuantum Schrodinger.  
Siklus-2: Fisika Atom dan Fisika Inti: 1. Sinar katoda, 2. Percobaan Milikan, 3. Teori atom Thomson dan 
Rutherford, 4. Spektrum Garis, 5. Teori atom Hidrogen Bohr, 6. Teori kunatom atom Bohr, 7. Kuantisasi 
Momentum Linier, 8. Efek Zeeman, 9. Energi ikat inti, 10. Radioaktivitas, dan 11 reaksi fisi dan fusi. 

Perkuliahan Fisika Dasar-5 pada siklus-1 sebagai berikut. Pada pertemuan 1 adalah perkuliahan 
tatap muka untuk mensosialisasi sistem google classroom untuk mewadahi mekanisme perkuliahan 
dengan model blended learning,  dilanjutkan dengan penyampaian konsep-konsep dasar berkaitan 
dengan konten Fisika Relativitas dan Kuantum secara umum dan tugas-tugas yang harus dikerjakan 
mahasiswa, pendistribusian materi untuk kelompok belajar yang akan dibahas pada pertemuan 
berikutnya. Serta sistem pengerjaan tugas-tugas dan penilaian berbasis online. 

Pada pertemuan 2, dosen menyampaikan hasil review terhadap penyelesaian tugas dan 
pengerjaan soal-soal topik relativitas khusus yang diupload secara online, beserta intensitas interaksi 
yang terekam dalam google classroom. Perkuliahan dilanjutkan dengan pemaparan materi topik 
relativitas dari kelompok mahasiswa yang bertugas. Memfasilitasi mahasiswa dalam diskusi dan 
membantu mahasiswa yang masih kesulitan dalam pengerjaan soal-soal. Di akhir perkuliahan, 
mahasiswa ditugaskan untuk mengupload ulang hasil review perkuliahan tatap muka ke Google 
classroom. Hasil pemantauan terhadap aktivitas belajar mahasiswa pada pertemuan 2 teridentifikasi 
masih ditemukan mahasiswa yang terlambat mengupload report dan tugas fisika relativitas, tetapi 
dalam diskusi di kelas, mahasiswa sudah aktif terlibat dalam diskusi untuk memberi pendapat dan 
sharing pengetahuan. Dari 15 soal topik fisika relativitas, ditemukan 3 soal yang sama sekali tidak bisa 
dijawab oleh mahasiswa. Dosen membantu mahasiswa untuk menunjukkan penyelesaian 3 item soal 
tersebut, yang kemudian diposting secara on line. Selanjutnya, dosen menyuguhkan 3 soal yang mirip 
untuk dikerjakan kembali pada mahasiswa. Hasil pemantauan online, hanya 8 mahasiswa yang bisa 
mengerjakan dengan baik soal tambahan tersebut. Mahasiswa yang tidak bisa mengerjakan 
disarankan untuk berdiskusi secara on line/tatap muka dengan mahasiswa yang sudah berhasil 
menyelesaikan soal-soal tersebut. Pada pertemuan 3 dan 4 kegiatan hampir sama dengan pertemuan 
2. Pada pertemuan 5, dosen memberikan evaluasi on-line berupa 6 soal berkaitan dengan topik fisika 
relativitas dan fisika kuantum. Penyelesaian soal harus diupload secara personal di google classroom. 
Hasil evaluasi terhadap penyelesaian yang sudah diupload mahasiswa, kemudian dibahas secara tatap 
muka di kelas. Pada akhir pertemuan 5, dosen menyebarkan kuisioner kemandirian belajar mahasiswa, 
yang harus diisi dan direspon mahasiswa dengan jumlah item 9 butir.  

Hasil analisis terhadap data  kemandirian belajar mahasiswa pada siklus-1 diperoleh skor rata-
rata ( X ) sebesar 3,82 (kualifikasi Baik), dengan standar deviasi (SD) sebesar 0,74. Hasil analisis lebih 
rinci seperti ditunjukkan tabel  1. 

                    Tabel 1 Distribusi Kemandirian Belajar Mahasiswa pada Siklus-1 

No Interval Frekwensi Kualisikasi Kemandirian Belajar 

1 X  >  4,00     2 Sangat baik 

2 3,33  ≤ X   ≤ 4,00 10 Baik 

3 2,67 ≤ X ≤  3,33 2 Cukup baik 
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4 2,0 ≤ X  ≤  2,67 0 Kurang baik 

5 X <   2,0 0 Sangat kurang baik 

 

Hasil review terhadap indikator kemandirian belajar mahasiswa teridentifikasi bahwa perolehan 
skor rata-rata setiap indikator > 3,0 artinya berkualifikasi lebih dari cukup baik. Yang paling tinggi, aspek 
mendiagnosa belajar dan mengevaluasi belajar ada pada kualifikasi sangat baik, sedangkan yang 
paling rendah aspek menetapkan target belajar berkualifikasi cukup baik, seperti ditunjukkan pada 
gambar 1. 

  

Gambar 1. Sebaran Nilai Setiap Aspek Kemandirian Belajar Siklus-1 

Hasil refleksi terhadap proses perkuliahan dan perolehan hasil terhadap kemandirian belajar 
mahasiswa adalah (1) mahasiswa masih belum inten dalam perkuliahan sistem daring menggunakan 
blended learning dengan google classroom, hal ini terlihat dari pemantauan online terhadap aktivitas 
belajar. Beberapa mahasiswa masih terdeteksi mengunggah repot/tugas terlambat dan partisipasinya 
masih rendah untuk selalu mengikuti aktivitas online, dan (2) saat perkuliahan berlangsung tatap muka 
(face to face), mahasiswa kurang aktif dalam perkuliahan, padahal materi dan substansi materi ajar 
sudah tersedia di google classroom. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah (1) menetapkan waktu 
daring secara spesifik, dan (2) menggali pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa saat daring 
untuk dijadikan starting point perkuliahan tatap muka. 

Pada siklus-2 dilakukan pertemuan sebanyak 5 kali. Pada pertemuan 1 adalah perkuliahan tatap 
muka untuk menyampaikan konsep-konsep dasar berkaitan dengan konten Fisika Atom dan Fisika Inti 
secara umum dan tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa, pendistribusian materi untuk 
kelompok belajar yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Serta sistem pengerjaan tugas-tugas 
dan penilaian berbasis online. Pada pertemuan 2, dosen menyampaikan hasil review terhadap 
penyelesaian tugas dan pengerjaan soal-soal topik relativitas khusus yang diupload secara online, 
beserta intensitas interaksi mahasiswa-mahasiswa, interaksi mahasiswa-dosen yang terekam dalam 
google classroom. Setiap mahasiswa diwajibkan membawa laptop untuk bisa berdiskusi baik secara 
online maupun tatap muka. Perkuliahan dilanjutkan dengan pemaparan materi topik relativitas dari 
kelompok mahasiswa yang bertugas. Memfasilitasi mahasiswa dalam diskusi dan membantu 
mahasiswa yang masih kesulitan dalam pengerjaan soal-soal. Di akhir perkuliahan, mahasiswa 
ditugaskan untuk mengupload ulang hasil review perkuliahan tatap muka ke Google classroom. Hasil 
pemantauan terhadap aktivitas belajar mahasiswa pada pertemuan 2 teridentifikasi masih ditemukan 
mahasiswa yang terlambat mengupload report dan tugas fisika atom, tetapi dalam diskusi di kelas, 
mahasiswa sudah aktif terlibat dalam diskusi untuk memberi pendapat dan sharing pengetahuan. Dari 
15 soal topik fisika atom, ditemukan 2 soal yang sama sekali tidak bisa dijawab oleh mahasiswa. Dosen 
membantu mahasiswa untuk menunjukkan penyelesaian 2 item soal tersebut, yang kemudian diposting 
secara online. Selanjutnya, dosen menyuguhkan 2 soal yang mirip untuk dikerjakan kembali pada 
mahasiswa. Hasil pemantuan online, hanya 5 mahasiswa yang bisa mengerjakan dengan baik soal 
tambahan tersebut. Mahasiswa yang tidak bisa mengerjakan disarankan untuk berdikusi secara 
online/tatap muka dengan mahasiswa yang sudah berhasil menyelesaikan soal-soal tersebut. Pada 
pertemuan 3 dan 4 kegiatan pembelajaran hampir sama dengan kegiatan 2. Pada pertemuan 5, dosen 
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memberikan evaluasi on-line berupa 6 soal berkaitan dengan topik fisika atom dan fisika inti. 
Penyelesaian soal harus diupload secara personal di google classroom. Evaluasi ini dimaksudkan 
untuk mengecek tingkat pemahaman konsep fisika atom dan fisika inti. Hasil evaluasi terhadap 
penyelesaian yang sudah diupload mahasiswa, kemudian dibahas secara tatap muka di kelas dengan 
melibatkan partisipasi aktif mahasiswa. Pada akhir pertemuan 5, dosen menyebarkan kuisioner 
kemandirian belajar mahasiswa, yang harus direspon mahasiswa dengan jumlah item 9 butir. 

Hasil analisis terhadap kemandirian belajar mahasiswa pada siklus-2 diperoleh skor rata-rata       

( X ) kemandirian belajar sebesar 4,48 (kualifikasi Sangat Baik), dengan standar deviasi (SD) sebesar 
0,58. Hasil analisis lebih rinci seperti ditunjukkan tabel 2. 
                  Tabel 2. Distribusi Kemandirian Belajar Mahasiswa pada Siklus-2 

No Interval Frekwensi Kualifikasi Kemandirian Belajar 

1 X  >  4,00     12 Sangat baik 

2 3,33 ≤ X   ≤ 4,00 2 Baik 

3 2,67 ≤ X ≤  3,33 0 Cukup baik 

4 2,0  ≤ X  ≤  2,67 0 Kurang baik 

5 X <   2,0 0 Sangat kurang baik 

 
Hasil review terhadap indikator  kemandirian belajar mahasiswa teridentifikasi bahwa perolehan 

skor rata-rata setiap indikator  > 3,86 artinya berkualifikasi baik dan sangat baik. Yang paling tinggi, 
aspek inisiatif belajar, menetapkan strategi belajar, menetapkan target, memandang kesulitan sebagai 
tantangan, dan self-effication ada pada kualifikasi sangat baik, sedangkan yang paling rendah aspek 
meregulasi belajar berkualifikasi cukup baik, seperti ditunjukkan pada gambar 2. Namun pada siklus-
2, semua aspek kemandirian belajar mengalami peningkatan. 

 

Gambar 2 Sebaran Skor Setiap  Indikator Kemandirian Belajar Siklus-2 

Dari penyebaran angket respon untuk mendapatkan tanggapan dan respon mahasiswa 
terhadap pelaksanaan perkuliahan melalui penerapan blended learning dengan Google Clasroom 
diperoleh hasil 8 mahasiswa memiliki kualifikasi respon sangat baik dan 6 mahasiswa memiliki respon 
baik. Tidak ada mahasiswa yang memiliki kualifisi sangat kurang baik, kurang baik, dan cukup baik 
seperti ditunjukkan pada tabel 3. 

Tabel 3.  Distribusi Respon Mahasiswa Kelas IIIA 

No Interval Frekwensi Kualifikasi respon mahasiswa 

1  X >  24 8 Sangat baik 

2 20   ≤ X   ≤  24 6 Baik 

3 16   ≤ X ≤  20 0 Cukup baik 

4 12  ≤ X  ≤  16 0 Kurang baik 

5 X  <    12 0 Sangat kurang baik 
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Sebagai pebelajar dewasa, mestinya proses rekonstruksi pengetahuan pada diri mahasiswa 
terjadi secara personal  maupun sosial secara lebih mandiri. Implikasinya kemasan perkuliahan, 
hendaknya bisa memfasilitasi dan mewadahi atmosfir belajar yang dapat mengantarkan peningkatan 
kemandirian belajar mahasiswa, baik melalui perkuliahan tatap muka maupun sistem daring, melalui 
penerapan model blended learning dengan google classroom. Blended learning sebagai pembelajaran 
yang menggabungkan antara pembelajaran tradisional dan pembelajaran berbasis web.  Google 
classroom merupakan aplikasi edukasi berbasis Web dimana interaksi belajar antara dosen-
mahasiswa serta mahasiswa dengan mahasiswa dapat difasilitasi secara online, sehingga proses 
belajar mandiri dapat berlangsung tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Paradigma pelaksanaan PTK 
seperti ditampilkan pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Pelaksanaan PTK: Model Blended Learning dengan Google Classroom  

Penerapan model blended learning dengan google classroom  menghadirkan nuansa baru 
perkuliahan fisika dasar-5  bagi mahasiswa.  Pada saat kontrak kuliah, semua email mahasiswa 
diregisterasi dan diundang pada kelas google classroom: fisika dasar-5. Dosen dan mahasiswa dapat 
mengkases kelas dengan kode log-in:jmubf2v. Semua perangkat belajar, modul, dan tugas belajar 
sudah diupload, beserta fasilitas akses hyperlink untuk mengakses sumber belajar di dunia maya. 
Mahasiswa secara mandiri dapat mengakses sumber belajar dan penyelesaian tugas-tugas yang harus 
dikerjakan untuk diunggah kembali, serta berinteraksi, sharing, diskusi belajar dapat dilakukan di akun 
google classroom fisika dasar-5.  Selanjutnya, untuk meningkatkan akuntabilitas proses belajar mandiri 
pada google classroom, juga ditindak lanjuti dengan perkuliahan tatap muka di kelas, sehingga check 
dan recheck kemandirian belajar, proses dan perolehan hasil belajar dapat dikontrol offline maupun 
online secara simultan. 

Pelaksanaan perkuliahan pada siklus-1 yang membelajarkan kontent fisika relativitas dan fisika 
kuantum, berlangsung sesuai dengan perencanaan. Hampir semua mahasiswa sudah aktif 
mempersiapkan, menyelesaikan tugas, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar online maupun 
tatap muka. Kemandirian belajar mahasiswa sudah nampak dalam menginternalisasi materi 
perkuliahan. Sumber belajar dan lingkungan belajar yang kondusif dan menantang, telah mendorong 
mahasiswa aktif untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, apalagi target waktu dan akuntabilitas 
belajar selalu dikomunikasikan dalam perkuliahan tatap muka, membuat mahasiswa harus bisa 
menjadwalkan dan menetapkan target dan capaian belajarnya. Tingkat kemandirian belajar mahasiswa 
pada siklus-1 baru mencapai kualifikasi baik, dengan skor rata-rata 3,82. Tapi hanya ada 2 (dua) 
mahasiswa yang berkualifikasi cukup baik. Hasil yang diperoleh pada siklus-1 mengidentifikasi 
beberapa mahasiswa masih kesulitan untuk belajar mandiri. Kemandirian belajar pada aspek 
menetapkan target belajar dan mencari sumber belajar/berlatih masih rendah.  Hal ini disebabkan oleh 
(1) kompetensi ICT masih kurang, (2) terbatasnya ketersediaan dan kelancaran jaringan wifi di kampus, 
dan (3) belum terbiasa dengan model pembelajaran blended learning dengan google classroom,. 

Selanjutnya, pada siklus-2, perkuliahan fisika dasar-5 berlangsung relatif lebih lancar, karena 
untuk keperluan online, setiap mahasiswa sudah mempersiapkan laptop dan paket data secara 
individual untuk mengantisipasi terganggunya jaringan wifi di kampus, serta sudah mulai terbiasa kuliah 
menggunakan sistem blended learning dengan google classroom. Capaian kemandirian belajar 
mahasiswa pada siklus-2 mencapai rata-rata 4,48, dengan kualifikasi sangat baik. Sebanyak 12 
mahasiswa mencapai kemandirian belajar berkualifikasi sangat baik, hanya 2(dua) mahasiswa 
berkualifikasi baik.  
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Dari analisis proses dan hasil tindakan pada siklus-1 dan siklus-2, nampak ada perbaikan 
pelaksanaan perkuliahan fisika dasar-5. Kalau pada siklus-1, mahasiswa harus sering diingatkan untuk 
menyelesaikan tugas-tugas belajarnya, pada setiap pertemuan, tetapi pada siklus-2 perkuliahan bisa 
berlangsung sesuai dengan schedule, dan tingkat partisipasi belajar mahasiswa lebih baik secara 
offline maupun online. Hal ini terlihat dari peningkatan pada setiap aspek kemandirian belajar. Secara 
umum, peningkatan kemandirian belajar dari siklus-1 ke siklus-2.  Dari hasil penelitian ini, jelas 
menunjukkan bahwa model blended learning dengan google classroom dapat meningkatkan 
kemandirin belajar mahasiswa pada perkuliahan fisika dasar-5. Hasil PTK  ini inherent dengan  temuan 
Syarif (2012) dan Tarradi (2005). Model blended learning dengan google classroom telah 
mengkondisikan siswa belajar mandiri dalam konteks personal-contructivime maupun socio-
kontruktivisme, sehingga mampu mengkapasitasi kemandirian belajar mahasiswa, dimana setiap 
mahasiswa bertanggung jawab dalam proses dan pencapaian hasil belajarnya. Disamping itu, dalam 
penelitian juga ditemukan bahwa respon mahasiswa terhadap perkuliahan fisika dasar-5 menggunakan 
model blended learning dengan google classroom berkualifikasi baik dan sangat baik. Hal ini berarti, 
mahasiswa merasa senang dengan kondisi dan atmosfer belajar menggunakan model blended learning 
dengan google classroom. 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

       Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: (1) Blended Learning dengan 
google clasroom dalam pembelajaran Fisika Dasar-5 dapat meningkatkan kemandirian belajar 
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Undiksha dan (2) Respon mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Fisika Undiksha dalam pembelajaran blended learning dengan google classroom termasuk 
kategori baik. 

  Hasil refleksi dari hasil yang diperoleh dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, maka dapat 
direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut. (1) Bahwa pergeseran paradigma belajar sebagai 
implikasi dari pandangan belajar konstruktivisma dan kemajuan ICT berdampak pada cara 
pengemasan belajar yang up to date, dimana pebelajar dapat belajar mandiri dalam lingkungan dan 
sumber belajar yang kaya. Untuk itu disarankan untuk mengadopsi model blended learning dengan 
google classroom bagi staf dosen dalam mengemas perkuliahan di lingkungan program studi 
pendidikan fisika, baik dalam mengkostruksi kemandirian belajar mahasiswa maupun dalam 
meningkatkan capain hasil belajar. (2) Bahwa fisika merupakan materi belajar yang tidak banyak 
diminati mahasiswa, maka perlu dikreasi pengemasan perkuliahan yang lebih menarik, sehingga 
mahasiswa bisa dengan cepat menginternalisasi dan mengkonstruksi konsep fisika, memecahkan 
persoalan fisika, dan menerapkan fisika dalam kehidupan sehari-hari. 
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ABSTRACT 

The purpose of writing this article is to find out: (1) Efforts to integrate local Balinese wisdom 
into technology-based learning; and (2) Various obstacles to the integration of Balinese local wisdom 
in technology-based learning. The research method used in writing this article is the Systematic Review 
method with the following steps: (a) Identification of the problem; (b) Determining the location of the 
database; (c) Selection of results and selection of relevant studies; (d) Extraction of data from individual 
studies; (e) Synthesis of results using a narrative method; and (f) Presentation of research results. The 
results showed: (1) Efforts to integrate local Balinese wisdom into technology-based learning, namely 
including local wisdom as content, context, and process in learning media, e-learning, and / or blended 
learning; (2) Various obstacles to the integration of Balinese wisdom in technology-based learning 
include: (a) difficulty in choosing Balinese local wisdoms as content and context that are appropriate to 
the learning material; (b) Balinese local wisdom which is used as learning steps (process) cannot be 
applied to some learning materials. (c) specifically for the integration of Balinese local wisdom in e-
learning based learning, there are obstacles related to the assessment of skills and attitudes. 

Keywords: integration, balinese local wisdom, technology based learning 

 

ABSTRAK 

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui: (1) Usaha integrasi kearifan lokal Bali 
dalam pembelajaran berbasis teknologi; dan (2) Berbagai kendala integrasi kearifan lokal Bali dalam 
pembelajaran berbasis teknologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah 
metode Systematic Review  dengan langkah-langkah: (a) Identifikasi masalah; (b) Menetapkan lokasi 
basis data; (c) Seleksi hasil dan pemilihan penelitian yang relevan; (d) Ekstraksi data dari studi individu; 
(e) Sintesis hasil dengan metode naratif; dan (f) Penyajian hasil penelitian.  Hasil penelitian 
menunjukkan: (1) Usaha integrasi kearifan lokal Bali dalam pembelajaran berbasis teknologi yaitu 
memasukkan kearifan lokal sebagai konten, konteks, maupun proses dalam media pembelajaran, e-
learning, dan atau blended learning; (2) Berbagai kendala integrasi kearifan Bali dalam pembelajaran 
berbasis teknologi antara lain: (a) kesulitan memilih kearifan-kearifan lokal Bali sebagai konten dan 
konteks yang sesuai dengan materi pembelajaran; (b) kearifan lokal Bali yang digunakan sebagai 
langkah-langkah pembelajaran (proses)  tidak dapat diterapkan untuk beberapa materi pembelajaran; 
(c) khusus untuk integrasi kearifan lokal Bali dalam pembelajaran berbasis e-learning mengalami 
kendala pada penilaian keterampilan dan sikap. 

Keywords: Integrasi, kearifan lokal Bali, Pembelajaran Berbasis Teknologi 
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Awal Covid-19 muncul di China tepatnya di kota Wuhan dan dilaporkan pada 31 Desember 
2019 ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Baskara, 2020). Pesatnya peningkatan dan 
perkembangan penyakit tersebut menyebabkan WHO mengumumkan darurat kesehatan global pada 
30 Januari 2020. Kemudian, pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan virus tersebut disebut 
dengan “Covid-19”. John Hopkins University (3/4/2020) mencatat pasien positif korona mencapai 
1.015.403 dengan angka kematian 53.030 orang dan 210.579 orang yang berhasil sembuh (Baskara, 
2020).  

Kasus covid-19 di luar China dilaporkan oleh Thailand (13 Januari 2020), Timur Tengah (29 
Januari 2020), Perancis dan Australia (25 Januari 2020), Mesir (14 Februari 2020), Aljazair (25 Februari 
2020), dan terkonfirmasi lagi ke beberapa negara, termasuk Indonesia (2 Maret 2020) (Baskara, 2020). 
Korban Covid-19 yang meninggal pertama berasal dari Solo (11 Maret 2020) adalah seorang laki-laki 
berumur 59 tahun. Di Indonesia perkembangan Covid-19 juga sangat pesat, untuk menanggulangi hal 
tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, khususnya di dunia pendidikan antara lain 
Work From Home (WFH)  dipublikasikan 19 Maret 2020 dan Learning From Home (LFH) yang dimulai 

23 Maret 2020. 

Kebijakan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 
Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 
(COVID-19) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Disusul dengan 
dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari 
Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).  Tujuan belajar dari 
rumah  atau yang lebih dikenal dengan learning from home (WFH) sesuai SE Sesjen Nomor 15 Tahun 
2020 antara lain: 1) Memastikan peserta didik memperoleh hak pendidikan selama selama darurat 
COVID-19; 2) Melindungi sivitas pendidikan dari dampak negatif COVID-19; 3) Mencegah 
perkembangan COVID-19; dan 4) Memastikan terpenuhinya psikososial semua sivitas pendidikan dan 
pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Mendikbud, 2020). 

LFH memaksa dosen. guru, mahasiswa dan siswa untuk mampu belajar berbasis teknologi, 
khususnya mengimplementasikan pembelajaran daring/online dan pembelajaran berbasis media 
digital. Kemampuan memanfaatkan big data sangat lah penting begitu juga memanfaatkan teknologi 
dalam proses pembelajaran. Sehingga, Kebijakan tersebut mendukung literasi di Era Revolusi 4.0 
khususnya literasi data (big data) dan literasi teknologi.  

Big data sebagai sumber informasi di era ini, dapat menjadi pedang bermata dua, yang 
tentunya berdampak positif maupun negative. Mahasiswa/siswa sebagai pebelajar dibanjiri berbagai 
informasi yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Informasi yang mereka peroleh dapat 
saja berupa hoaks, paham radikal, dan atau budaya yang tidak sesuai nilai-nilai kearifan lokal yang kita 
miliki. Kurangnya filter yang membatasi berbagai budaya dan faham tidak baik yang mereka peroleh 
melalui internet dapat juga mengkontaminasi budaya lokal, malah dapat mengikis kearifan-kearifan 
lokal yang baik diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kearifan-kearifan lokal 
ini sangat penting dilestarikan untuk mengindahkan dan menunjukkan identitas lokal kita sebagai 
bagian dari keberagaman budaya Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sangat penting menunjukkan dan 
mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses pembelajaran, tidak terkecuali pada pembelajaran 
berbasis teknologi yang kita terapkan saat ini. 

Istilah kearifan lokal (local wisdom) juga sering disebut local genius. Kearifan lokal merupakan 
kebijaksanaan dan tau pengetahuan masyarakat di suatu daerah yang bersumber dari nilai-nilai luhur 
tradisi atau budaya daerah tersebut yang berperan mengorganisir tatanan kehidupan masyarakat 
(Yunus, 2014). Kearifan lokal merupakan suatu budaya dan tidak lepas dari Bahasa masyarakat di 
suatu daerah tertentu. Kearifan lokal (local wisdom) diturunkan dari satu generasi ke generasi 
selanjutnya, bias juga dari mulut ke mulut (Baedowi, 2015). Namun, kearifan lokal juga dapat diwariskan 
dalam bentuk catatan misalnya di Bali dalam bentuk cakepan atau lontar. Kearifan lokal terkandung di 
dalam berbagai cerita rakyat, dongeng, peribahasa, lagu, dan permainan tradisional (Baedowi, 2015). 
Kearifan lokal masyarakat di Bali dalam bentuk satwa Bali, gending/pupuh, sesonggan, lontar, 
paribasa, produk adat, istiadat dan budaya, serta nilai-nilai agama dan spiritual yang terinklusi dalam 
budaya lokal. Kearifan lokal dalam bentuk  pengetahuan merupakan hasil temuan masyarakat lokal 
yang berasal dari akumulasi pengalaman yang diintegrasikan dengan pemahamannya budaya dan 
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fenomena alam daerah tersebut (Baedowi, 2015). Utari dkk. (2016) menyebutkan kearifan lokal 
memiliki ciri: identitas suatu daerah, warisan budaya yang diterima dan diaplikasikan, sebagai 
kekayaan budaya suatu komunitas, dan sebagai pola pikir dan karakter dalam berinteraksi sosial 
dengan mengutamakan kepentingan umum. 

 

Kearifan lokal Bali berupa pengetahuan dapat mengandung nilai pengetahuan ilmiah, spiritual, 
pelestarian alam, motivasi, organisasi, etika, dan atau estetika. Kearifan lokal yang mengandung nilai 
ilmiah misalnya: (1) yen peteng de ngoyong beten punyan kayune gede (saat malam jangan diam di 
bawah pohon besar), jelas ini dapat berbahaya karena kita dapat kekurangan oksigen akibat berebut 
udara dengan pohon besar tersebut, dimana saat malam hari tumbuhan tidak berfotosintesis dan tidak 
menghasilkan oksigen; (2) saat hujan tetua orang Bali biasanya melempar peralatan yang berbahan 
logam di halaman rumah yang lapang, sederhananya logam adalah konduktor, diharapkan apabila ada 
petir maka logam itu yang akan disambar. Kearifan lokal Bali yang memiliki nilai spiritual misalnya: tri 
hitha karana, kanda pat, banten, dan leak. Kearifan lokal Bali yang memiliki nilai pelestarian alam 
misalnya: saput poleng, hutan sebagai pura, tumpek bubuh, penjor, dan tumpek kandang.  Kearifan 
lokal yang memiliki nilai motivasi seperti lagu bibi  anu, dan istilah puntul-puntulan tiuke yen sanguhin 
lakar mangan. Kearifan lokal Bali yang berkaitan dengan nilai-nilai organisasi misalnya: sagilik-saguluk 
salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya, saling asah, asih, asuh (bersatu-padu, saling 
menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-
menolong), sistem subak, sistem banjar, dan sistem desa adat. Kearifan lokal terkait etika misalnya de 
nengak duur galenge nyanan busul (jangan duduk di atas bantal nanti bisul) sebenarnya makna 
sebenarnya dari pesan tersebut adalah jangan duduk di bantal karena bantal umumnya digunakan 
untuk kepala bukan untuk diduduki (khusus untuk bantal untuk tidur), dan de degag ngajak anak tua 
nyanan tulah (jangan kasar dengan orang tua nanti memperoleh kemalangan) ini maknanya anak muda 
harus bersikap baik dan sopan terhadap orang yang lebih tua. Kearifan lokal Bali yang bernilai estetika 
hamper disemua aspek adat istiadat baik berupa produk/sarana-prasarana seperti banten, igelan, 
gending/pupuh, ukiran, kosalakosali, wayang kamasan, dan patra.  Demikian kaya kearifan lokal Bali 
yang tentunya sangat baik diimplementasikan dalam kehidupan diberbagai lini. Pelestarian kearifan 
lokal ini dapat dilakukan salah satunya dengan mengintegrasikan kearifan lokal Bali ke dalam proses 
pembelajaran. Pada masa pandemi ini proses pembelajaran berbasis teknologi juga mestinya tetap 
mengintegrasikan kearifan lokal di dalamnya. Pendidikan dapat mencapai pembelajaran bermakna 
dengan menguatkan prinsip berpikir dan berwawasan global dengan tindakan yang berdasarkan 
kearifan lokal (Utari, dkk., 2016). Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran sangat penting dan 
genting untuk dilakukan. Penting dan gentingnya mempertahankan kearifan lokal dalam upaya 
pencegahan spit dan kegamangan nilai karena pengagungan nilai nilai-nilai modern oleh masyarakat 
Bali (khususnya anak muda) sehingga meminggirkan nilai transcendental yang berdampak pada 
penyimpangan nilai-nilai moral yang terlihat pada corak, gaya, dan pola hidup (Suwardani, 2015). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Usaha 
integrasi kearifan lokal Bali dalam pembelajaran berbasis teknologi; dan (2) Berbagai kendala integrasi 
kearifan lokal Bali dalam pembelajaran berbasis teknologi. 

 

METODE PENILITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode Systematic Review 

yaitu metode penelitian yang menyajikan data secara komprehensif dan berimbang dengan merangkum 

hasil-hasil penelitian yang telah ada (Siswanto, 2010). Langkah-langkah penelitian yang dilakukan 

diadaptasi dari Perry & Hammond, (2002): (1) dilakukan identifikasi masalah; (2) ditetapkan lokasi 

basis data yaitu Google Sholar; (3) dilakukan seleksi hasil dan pemilihan penelitian yang relevan 

dengan menggunakan kata kunci: “’kearifan lokal bali’ pembelajaran teknologi media” kemudian 

dipilih yang hanya mendukung tujuan penulisan; (4) data diekstraksi dari studi individu dihubungkan 

antara kearifan lokal dengan pembelajaran berbasis teknologi; (5) dinarasikan hasil sintesis data 

tersebut; dan (6) disajikan hasil penelitian berupa makalah. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Usaha integrasi kearifan lokal bali dalam pembelajaran berbasis teknologi 

Berdasarkan hasil sintesis data ditemukan bahwa usaha integrasi kearifan lokal Bali dalam 
pembelajaran berbasis teknologi dilakukan dengan tiga cara yaitu menjadikan kearifan lokal Bali 
sebagai konteks, konten, dan proses/sintaks yang mengarah pada model pembelajaran (Gambar 1).  

 

Gambar 1. Integrasi Kearifan Lokal Bali dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Sumber: Data Hasil Penelitian 

 

Konteks adalah situasi yang terhubung dengan sutau kejadian (KBBI). Kearifan lokal 
diintegrasikan sebagai hubungan/padanan situasi dan atau nilai-nilai tertentu misalnya: kearifan lokal 
dalam konteks pembentukan karakter bangsa, konteks tindak tutur bahasa, kesopanan, konteks 
motivasi belajar, dan konteks perubahan nilai sosiokultural. Suastra & Yasmini (2013) pada konteks 
karakter bangsa kearifan lokal yang dapat dikembangkan meliputi: religius (tri hita karana), berbuat 
jujur dan berkata benar (satyam), toleransi (tat twam asi), disiplin, tanggung jawab (sesana), kreatif, 
mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai (santhi), gemar 
membaca, refleksi diri (mulat sarira), peduli dan bersahabat, jengah, tidak sombong, suka bekerja keras 
dan dermawan).  

Astawa (2016) menghubungkan lingkungan belajar dengan Tri Hita Karana untuk memperoleh 
keharmonisan dan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang mendukung tentunya 
sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran yang baik. Pembentukan lingkungan belajar 
pada pembelajaran berbasis teknologi dapat tetap mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal. 
Khususnya Tri Hitha Karana. Lingkungan belajar berbasis Tri Hitha Karana menekankan pembentukan 
tiga hubungan yang harmonis yaitu: manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan sekitarnya, 
dan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi. Sehingga, dengan konteks Tri Hitha Karana pada 
lingkungan belajar maupun pada proses belajar berbasis teknologi diharapkan pebelajar selain belajar 
dengan literasi big data dan teknologi, juga diarahkan tetap terhubung dengan orang-rang disekitarnya, 
lingkungan, dan kegiatan-kegiatan spiritual yang menguatkan nilai-nilai ke-Tuhan-an di dalam dirinya. 

Integrasi kearifan lokal sebagai konteks motivasi belajar “Joh pejalane, liu ne tepukin” (Parwati, 
2014); ”puntul-puntulan tiyuke yen sangih pedas dadi mangan” (Parwati, 2015). Selain itu, Parwati 
(2014) menghubungkan kearifan lokal dengan manajemen konflik misalnya “'siat-siat wayang pemuput 
mepunduh di gedogane’. Implementasi integrasi kearifan lokal dengan konteks motivasi belajar pada 
pembelajaran berbasis teknologi tentunya diharapkan mampu meningkatkan semangat untuk belajar 
mandiri. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) berbasis teknologi yang diterapkan saat pandemi ini lebih 
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menekankan cara guru/dosen memotivasi pebelajar agar mau belajar mandiri memahami materi, 
mengembangkan keahliannya, dan mengembangkan sikap-sikap yang sesuai dengan karakter Bangsa 
Indonesia. Beberapa Satwa Bali juga memiliki pesan moral dan nilai motivasi yang dapat digunakan 
sebagai alternatif konteks motivasi belajar dalam pembelajaran berbasis teknologi misalnya satwa I 
jalak nantang I kebo nginem yeh pasih. 

Integrasi kearifan lokal sebagai konteks pedagogi Catur Pramana (Suja, I W. & Wirta, I M., 
2012). Pada penelitian tersebut konteks pedagogi Catur Pramana dimasukkan ke dalam buku ajar yang 
mencakup Pratyaksa-Anumana-Upamana-Sabda Pramana. Selain sebagai konteks Catur Pramana ini 
juga digunakan sebagai siklus belajar model PAUS (Pratyaksa-Anumana-Upamana-Sabda Pramana) 
dimana langkah-langkah belajar dalam buku yang digunakan dalam eksperimen langkah-langkahnya 
mengikuti Catur Pramana. Masyarakat bali memiliki kearifan lokal dalam memahami suatu fenomena 
alam dan untuk memperoleh pengetahuan yang disebut dengan Catur Pramana. Pendit menyatakan 
Catur Pramana terdiri dari observasi (pratyaksa), penalaran/logika ilmiah (anumana), pemodelan dan 
analogi (upamana), serta kesaksian dari orang yang dipercaya dapat juga melalui kitab suci atau buku 
yang ditulis oleh ahli (sabda) dengan pebelajar dan atau orang kompeten di bidangnya (Suja, I W. & 
Wirta, I M., 2012). Semakin banyak cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan maka akan 
semakin kuat pemahamannya. Integrasi konteks pedagogi Catur Pramana pada pembelajaran berbasis 
teknologi jelas akan mampu memperbanyak pengalaman belajar peserta didik apabila dapat 
memanfaatkan semua cara dalam memperoleh atau memahami materi ajar. Pratyaksa pramana 
secara induktif layak digunakan untuk pembelajaran konsep makroskopis baik untuk mater yang terkait 
biotik maupun abiotic, sedangkan yang mikroskopis lebih baik dengan pendekatan deduktif (Suja, I W. 
& Wirta, I M., 2012). Upamana pramana bagus digunakan untuk memahami materi-materi tidak kasat 
mata dan materi makrokosmos (Suja, I W. & Wirta, I M., 2012). Konsep tidak kasat mata seperti 
genetika, mikrobiomogi, biomolekuler, dan biofisika. Sedangkan, makrokosmos misalnya astronomi, 
geologi, hidrologi, dan ekologi. Upamana paramana mencakup analogi, permodelan, dan symbol-
simbol yang mempermudah peserta didik mengkontruksi dan merekontruksi  pengetahuanya baru 
dengan pengetahuan yang dimilikinya (Suja, I W. & Wirta, I M., 2012). Selanjutnya dinyatakan, sabda 
pramana dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika dan transformasi, serta berbagai interaksi antar 
komponen jagat raya. Sadba pramana merupakan cara memperoleh pengetahuan dari kesaksian dari 
orang yang dapat dipercaya, atau kitap atau sumber bacaan yang ditulis oleh seorang ahli. Sabda 
pramana mengacu pada literasi. Pada era revolusi industry 4.0 ini sabda pramana atau literasi terdiri 
dari literasi tradisional (baca, tulis, dan matematika), literasi data (big data), literasi manusia (nilai-nilai 
humanities, komunikasi, dan desain), dan literasi teknologi (pemahaman kerja perangkat dan 
programing). Catur Pramana dalam konteks pedagogi merupakan pendekatan holistik dalam 
memperoleh pengetahuan baru, yang diharapkan memperkuat pemahaman dan memperdalam materi 
yang dikuasai, tentunya tidak semua metode ini sesuai untuk semua jenis materi pembelajaran. 

Pada konteks penggunaan teknologi informasi yang baik khususnya sosial media 
diintegrasikan dengan kearifan lokal: (1) Tri Kaya Parisudha yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang 
baik; (2) Tidak melakukan bullying yang menyebabkan luka psikologis terhadap orang lain dengan 
menerapkan tatwamasi. Berperilaku baik, menghargai, dan menghormati orang lain sebagaimana kita 
menghormati dan menghargai diri sendiri; (3) Memberikan contoh yang baik sehingga menjadi tauladan 
bagi banyak orang dengan mempublikasikan kegiatan yang mengimplementasikan "Sagilik-Saguluk 
Salunglung Sabayantaka, Paras-Paros Sarpanaya, Saling Asah, Asih, Asuh" yang artinya bersatu-
padu, saling menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling 
tolong-menolong; (4) Pengembangan memprioritaskan swadharma (kewajiban pribadi) dan dharma 
negara misalnya cinta tanah air, sadar pajak, dan sebagainya. (Indrawan, dkk., 2019) 

Kearifan Lokal Bali dapat diintegrasikan dalam bentuk konten. Konten adalah informasi atau 
materi yang diberikan melalui media atau produk elektronik (sumber: KBBI). Beberapa contoh integrasi 
Kearifan Lokal Bali sebagai konten, misalnya materi ekosistem konsep pelestarian lingkungan: (1) 
saput poleng pada pohon berfungsi mengendalikan perilaku semena-mena manusia terhadap alam / 
lingkungannya (Suda, 2010); (2) Tumpek Wariga sebagai kearifan lokal masyarakat Hindu Bali dalam 
upaya pelestarian alam (Sudarsana, 2017). Konten tersebut di atas benar-benar sesuai dengan materi 
ekologi atau biologi lingkungan sehingga selain peserta didik memperoleh pengetahuan tentang ekologi 
mereka juga memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal yang mendukung pelestarian lingkungan. 
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Selain itu, makna tumpek kendang juga sama berkaitan dengan pelestarian hewan, juga dapat 
digunakan sebagai bagian dari konten materi ekologi. Konsep mikrokosmos, makrokosmos dan tri hitha 
karana juga masuk dalam bagian ini.  

Pada materi metode ilmiah kearifan lokal Bali yang dapat dimasukkan antara lain aspek kajian 
sains prameya (objek sains asli), pramana (proses sains asli), dan susila (nilai sains asli) terdapat pada 
masing-masing kajian bidang sains (Sudria, I. B. N. & Setemen, S., 2012). Selain itu, konsep pencarian 
pengetahuan catur pramana juga dapat menjadi bagian dari konten materi metode ilmiah. Integrasi 
kearifan lokal Bali dalam pembelajaran berbasis teknologi dalam bentuk konten dapat berupa 
pengkayaan materi atau enrichment. Konsep-konsep kearifan lokal akan memperkuat pemahaman 
peserta didik terhadap materi yang dipelajari dengan lebih mudah dan bermakna. Pada pembelajaran 
IPA masih banyak kearifan lokal yang dapat diintegrasikan berupa konten, misalnya saat membahas 
tata surya membahas tentang revolusi dan rotasi bumi dapat disisipkan materi tentang sistem wewaran, 
sasih, dan pencarian duwasa ayu yang ada di masyarakat Bali. Perlu digali lebih lanjut terkait kearifan 
lokal yang dapat diintegrasikan dengan materi-materi lainnya. Penyisipan kearifan lokal mampu 
mengambangkan kretivitas dan motivasi belajar peserta didik (Indrawan, I P. O., Saskara, G.A.J. & 
Wijaya, I K. M. W. B., 2019). 

Selain berupa konteks dan konten, kearifan lokal juga diintegrasikan berupa sintaks 
pembelajaran yang nantinya akan mengarah pada pengembangan model pembelajaran. Sintaks 
adalah bagian dari sesuatu yang ada awal dan akhirnya (KBBI). Jadi sintaks pembelajaran adalah 
tahapan saat proses pembelajaran dilaksanakan. Kearifan Lokal Bali yang digunakan sebagai sintaks 
misalnya Tri Kaya Parisudha. Penerapan blended learning media berbasis Tri Kaya Parisudha: (1) 
Kayika: mengkontruksi pengetahuan secara benar di dalam pikiran dengan cara belajar secara mandiri 
(online); (2) Kayika: melakukan latihan/praktek/praktikum untuk mengimplementasikan pengetahuan; 
(3) Wacika: melakukan presentasi diskusi hasil tahap kayika dengan tatap muka (Indrawan, I P. O., 
Pramana, M. I., & Gunawan, K. D. H., 2019). Pada penelitian tersebut sintaks Tri Kaya Parisudha 
diimplementasikan dalam media pembelajaran yang sebagian kontenya daring dan sebagian lain 
luring. Implementasi Tri Kaya Parisudha sebagai sintaks blended learning mampu meningkatkan 
transferable skill dan pemahaman konsep peserta didik pada mata kuliah probstat (Indrawan, 2019). 
Selain hal tersebut, siklus Tri Pramana: pratyaksa, anumana, dan agama telah diimplementasikan 
dalam buku ajar (Suja, I W. & Wirta, I M., 2012). Selanjutnya sintaks-sintaks ini dapat dikembangkan 
menjadi sebuah model pembelajaran yang utuh baik untuk pembelajaran IPA maupun pembelajaran 
lainya. 

Implementasi kearifan lokal Bali dalam pembelajaran berbasis teknologi dapat dilakukan 
melalui tiga cara yaitu mengintegrasikan kearifan lokal dalam bentuk konteks, konten, dan sintaks (atau 
model) pembelajaran. Ketiga cara ini memberikan peluang bagi guru dan dosen menggali lebih banyak 
kearifan lokal Bali yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Hal tersebut 
bertujuan agar adanya keharmonisan modernisasi proses pembelajaran sesuai era revolusi 4.0 yang 
sejalan dengan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, diharapkan dengan integrasi kearifan 
lokal ke dalam proses pembelajaran dapat menyaring faham-faham luar yang tidak sejalan dengan 
karakter dan budaya lokal Bali yang masih relevan diimplementasikan saat ini. Upaya pelestarian 
kearifan lokal di dunia pendidikan selain integrasi dalam pembelajaran juga dilakukan dalam bentuk 
ekstrakulikuler (Sularso, P. & Maria, Y., 2017). Integrasi kearifan lokal Bali di dunia pendidikan secara 
umum menurut Indrawan, dkk. (2020) antara lain: (1) Pada tingkat lembaga: (a) Pondasi manajemen 
dan tata ruang, (b) Sebagai konteks dan konten untuk penumbuhan nilai karakter bangsa, dan (c) dasar 
evaluasi kualitatif manajemen satuan; (2) Pada tingkat kurikulum integrasi kearifan lokal dapat 
dimasukkan sebagai mata pelajaran lokal dan atau hidden curriculum. Ditinjau dari materi kearifan lokal 
yang diintegrasikan antara lain: pengetahuan lokal, teknologi lokal, dan nilai kearifan lokal; (3) pada 
proses pembelajaran integrasi kearifan lokal dapat dilakukan dengan menjadikan kearifan lokal sebagai 
konten, konteks, padanan karakter bangsa, dan atau sebagai langkah-langkah dalam proses 
pembelajaran; (4) Integrasi Kearifan Lokal Bali dalam sumber belajar saat ini baru berupa konten/materi 
dan sebagai langkah/proses pembelajaran (Indrawan, I P. O., Yasa, I G. S., & Wijaya, I K.W.B., 2020). 
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Kendala integrasi kearifan lokal bali dalam pembelajaran berbasis teknologi 

Kesulitan memilih kearifan-kearifan lokal Bali sebagai konten dan konteks yang sesuai dengan 
materi pembelajaran (Indrawan, I P. O., Saskara, G.A.J. & Wijaya, I K. M. W. B., 2019). Karakteristik 
dari materi pembelajaran perlu dipertimbangkan dalam pemilihan kearifan lokal untuk diintegrasikan 
baik dalam bentuk konteks atu[un konten. Perlu dipelajari dan digali lebih lanjut kearifan-kearifan lokal 
yang ada di Bali. Data-data kearifan lokal itu sebaiknya dibuatkan database sehingga mudah dipelajari 
dan diambil saat diperlukan oleh guru/dosen dalam proses pembelajaran. Lebih baik lagi apabila 
kearifan-kearifan lokal tersebut diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan proses pembelajaran, misalnya 
jenis-jenis kearifan lokal berdasarkan konten pembelajaran IPA, Konteks Karakter Bangsa, Konteks 
Motivasi, dan atau yang dapat digunakan sebagai sintaks/model pembelajaran. Kalsifikasi tersebut 
akan mempermudah guru/dosen memilih kearifan lokal yang akan diintegrasikan dalam proses 
pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik materi mata kuliah/pelajaran. 

Kearifan lokal Bali yang digunakan sebagai langkah-langkah pembelajaran (proses)  tidak dapat 

diterapkan untuk beberapa materi pembelajaran (Suja, I W. & Wirta, I M., 2012). Temuan penelitian 

menunjukkan 99,16% kompetensi dasar sains SD strategis diajarkan dengan siklus belajar Catur 

Pramana, dari 119 kompetensi dasar tersebut hanya 1 (0,84%) kurang relevan diajarkan dengan siklus 

belajar Catur Pramana, yaitu perhitungan kalender Masehi dan kalender Hijriah karena tidak dapat 

dilakukan pengamatan langsung (pratyaksa pramana). Sehingga, siklus Catur Pramana tidak dapat 

dilaksanakan secara utuh dalam buku ajar (Suja, 2011). Hal tersebut juga dapat terjadi pada sintaks 

dengan model kearifan lokal yang lain, sehingga karakteristik materi sangat penting dipertimbangkan 

dalam perencanaan implementasi integrasi kearifan lokal dalam bentuk sintaks atau model 

pembelajaran. 

Integrasi kearifan lokal Bali dalam pembelajaran berbasis e-learning atau daring mengalami 
kendala pada penilaian keterampilan dan sikap. Hal tersebut umum terjadi karena pada pembelajaran 
daring guru/dosen tidak dapat melihat secara langsung bagaimana peserta didik mengerjakan tugas 
atau proyeknya. Sikap mungkin lebih mudah untuk dinilai misalnya saat dilakukan presentasi dan 
diskusi secara sinkron dengan video conference, dapat dilakukan penilaian sikap berdasarkan 
observasi proses presentasi diskusi yang dilakukan. Kinerja mahasiswa sebenarnya dapat diawasi 
dengan menggunakan aplikasi yang dapat diakses bersama misalnya google doc, sehingga 
guru/dosen kapan saja dapat memeriksa hasil tugas yang dikerjakan peserta didik. 

 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: (1) Usaha integrasi 
kearifan lokal Bali dalam pembelajaran berbasis teknologi yaitu memasukkan kearifan lokal sebagai 
konten, konteks, maupun proses dalam media pembelajaran, e-learning, dan atau blended learning; 
(2) Berbagai kendala integrasi kearifan Bali dalam pembelajaran berbasis teknologi antara lain: (a) 
kesulitan memilih kearifan-kearifan lokal Bali sebagai konten dan konteks yang sesuai dengan materi 
pembelajaran; (b) kearifan lokal Bali yang digunakan sebagai langkah-langkah pembelajaran (proses)  
tidak dapat diterapkan untuk beberapa materi pembelajaran; (c) khusus untuk integrasi kearifan lokal 
Bali dalam pembelajaran berbasis e-learning mengalami kendala pada penilaian keterampilan dan 
sikap. 

Rekomendasi untuk guru dan dosen agar tetap mengintegrasikan kearifan lokal dalam 
pembelajaran berbasis teknologi yang dilakukan saat Learning From Home (LFH). Perlu digali lebih 
lanjut kearifan-kearifan lokal yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran berbasis teknologi, berupa 
konteks, konten, maupun sintaks/model. Perlu dilakukan upaya bersama dalam mengatasi kesulitan-
kesulitan integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis teknologi yang diterapkan saat pandemi 
ini. 
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ABSTRACT  

This research is development research carried out to answer the problem of scarcity of special mathematics 

learning resources for hearing-impaired students. Through this research has been developed interactive 

mathematics learning media which (i) contains material about multiple number in Class VII, (ii) displays abstract 

mathematical objects in visual form, (iii) displays interesting visualizations according to the characteristics of 

hearing-impaired students, (iv) equipped with sign language, (v) hierarchically arranged which is ordered where 

students will be able to move to the next page if they have been able to give the right response/answer, (vi) 

equipped with evaluation with direct feedback. The research was conducted through four stages, adopting a 4-D 

development research design (define, design, develop, and disseminate). The feasibility of the resulting media is 

determined based on the judgment by experts and users. The results of the product feasibility assessment score 

by experts, namely material experts of 3.2 (feasible), learning design experts of 3.4 (very feasible), media experts 

by 3.6 (very feasible) and linguists of 3.12 (feasible). Furthermore, the results of the feasibility assessment score 

by users (teachers and students) were 3.28 (very feasible). Further research needs to be carried out in the form of 

a wider field test to obtain empirical evidence of the feasibility and effectiveness of the media. 

. 

Keywords: interactive learning media, hearing-impaired, divisor, multiple number 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan kelangkaan 

sumber belajar matematika khusus bagi siswa tuna rungu. Melalui penelitian ini akan dikembangkan media 

pembelajaran matematika interaktif yang (i) memuat materi tentang Faktor dan Kelipatan Bilangan di Kelas VII, (ii) 

menampilkan objek matematika yang abstrak dalam bentuk visual, (iii) menampilkan visualisasi yang menarik 

sesuai karakteristik anak tuna rungu, (iv) dilengkapi dengan bahasa isyarat,  serta (v) dilengkapi dengan evaluasi 

yang memuat umpan balik langsung. Penelitian  baru dilakukan untuk 3 tahap awal dari desain penelitian 

pengembangan 4-D (define, design, develop, and disseminate). Kelayakan media yang dihasilkan ditentukan 

berdasarkan penilaian oleh ahli dan pengguna. Hasil skor penilaian kelayakan produk oleh ahli yaitu ahli materi 

sebesar 3,2 (layak), ahli desain pembelajaran sebesar  3,4 (sangat layak), ahli media sebesar 3,6 (sangat layak) 

dan pada ahli bahasa sebesar 3,12 (layak). Selanjutnya hasil skor penilaian kelayakan oleh pengguna sebesar 

3,28 (sangat layak). Perlu dilakukan penelitian lanjutan berupa uji lapangan lebih luas untuk mendapat bukti empiris 

kelayakan dan keefektifan media. 

Kata Kunci: media pembelajaran interaktif, tuna rungu, faktor bilangan, kelipatan bilangan 

 

PENDAHULUAN  
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Matematika merupakan mata pelajaran wajib yang dibelajarkan baik bagi siswa normal maupun 
siswa berkebutuhan khusus termasuk siswa tuna rungu (STR). Beberapa hasil penelitian menunjukkan 
bahwa hasil belajar matematika STR masih rendah (“Development and evaluation of computer-aided 
music-learning system for the hearing impaired,” 2007; Tanridiler, Uzuner, Anthropologist, & 2015, n.d.) 
dan matematika masih dianggap pelajaran yang sulit (Kelly, Lang, & Pagliaro, 2003; Nunes & Moreno, 
2002; Traxler, 2000). Hambatan-hambatan belajar STR dalam belajar matematika diantaranya: (i) sulit 
menyerap informasi (Nunes & Moreno, 2002; Rapin, Tessier, Campbell, & Carignan, 1986), (ii) 
keterbatasan dalam berkomunikasi (Y.-T. Chen, 2014; Saud & Nasruddin, 2016), dan (iii) motivasi 
belajar rendah (Chan & Chou, 2006; Reuterskiöld, Ibertsson, & Sahlén, 2010). 

Bilangan merupakan salah satu topik pembelajaran matematika untuk siswa SMP Tuna Rungu 
yang pembahasannya meliputi kelipatan bilangan, faktor bilangan, faktor persekutuan terbesar dan 
kelipatan persekutuan terkecil. Pembelajaran matematika bagi STR harus mampu mengakomodasi 
kebutuhan khusus mereka. STR sering disebut pebelajar visual karena mereka lebih banyak menyerap 
informasi dengan melihat indera visualnya. Oleh karenanya materi pembelajaran seharusnya dibuat 
sederhana dan dilengkapi dengan representasi visual (Hopkins & Moore, 2010; Benazer Rahmarani 
Malatista & Sediyono, 2010). Penggunaan media dalam pembelajaran matematika Akan 
memaksimalkan Indra penglihatan sebagai alat dalam menerima rangsangan informasi untuk 
pelaksanaan pembelajaran matematika agar siswa dapat lebih mudah memahami konsep matematika 
dan mampu meminimalkan hambatan komunikasi antara guru dan siswa. Dan seiring perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi saat ini, dimungkinkan pula untuk mengembangkan media 
pembelajaran interaktif dengan mengakomodasi keterbatasan anak tuna rungu. 

Media interaktif merupakan lingkungan belajar multimedia seperti video interaktif dan 
pembelajaran terbantukan komputer, computer-assisted instruction (CAI). Dalam CAI, pebelajar 
berinteraksi langsung dengan multimedia interaktif, seperti simulasi, game, serta drill dan practice. 
Pebelajar tidak hanya melihat gambar dan mendengar suara, tetapi dapat memberikan respon aktif. 
Beberapa keunggulan penggunaan multimedia interaktif adalah: (a) terdiri dari berbagai format media 
(representasi ganda); (b) Mendorong partisipasi aktif pebelajar; (c) pebelajar bisa memulai 
pembelajaran secara fleksibel; dan (d) dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih real, berupa 
simulasi atau tiruan dari fenomena yang sebenarnya (Suarsana1a, Mahayukti, Sudarma, & Pujawan, 
2019). Beberapa hasil penelitian terkait penggunaan media interaktif dalam pembelajaran anak tuna 
rungu menunjukkan terdapat pengaruh signifikan terhadap motivasi dan hasil belajar siswa (Benazer 
Rahmarani Malatista & Sediyono, 2010; J. Marzal, 2014; Suwastarini & Dantes, 2015). Walaupun 
kedudukan media pembelajaran bagi anak tuna rungu sangat vital namun ketersediaannya masih 
langka, terlebih lagi media yang khusus untuk pembelajaran matematika (Aziz et al., 2011). Oleh 
karenanya melalui penelitian ini akan dikembangkan media pembelajaran matematika interaktif bagi 
siswa SMPLB Tuna Rungu. 

Media interaktif yang dikembangkan  dalam penelitian ini menggunakan beberapa software 
pendukung seperti software Adobe Flash, Adobe Premier pro CC,  Adobe Photoshop, Microsoft Office 
Word 2013, dan Nero sehingga media nantinya memuat materi yang menampilkan video pembelajaran 
yang dilengkapi bahasa isyarat dan  memuat latihan soal untuk mengukur penguasaan materi dengan 
umpan balik yang bersifat segera. Lingkungan kerja yang ditampilkan media bersifat interaktif, artinya 
untuk dapat melanjutkan materi halaman ke halaman berikutnya, siswa harus dapat memberi respon 
yang benar terhadap pertanyaan yang ditampilkan di media.  Penyusunan materinya sedapat mungkin 
harus mampu menampilkan konsep matematika yang abstrak dalam bentuk visual, menggunakan 
bahasa yang sederhana sesuai kemampuan bahasa anak tuna rungu, visualisasinya menarik, dan 
dilengkapi pula dengan bahasa isyarat. Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah untuk 
menjawab pertanyaan: Bagaimana kelayakan media pembelajaran matematika interaktif SMPLB Tuna 
Rungu yang dikembangkan? 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian  
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Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan dengan mengikuti alur pengembangan 4-
D yaitu dengan tahapan define, design, develop, dan disseminate (Thiagarajan, 1974). Dalam tulisan 
ini akan dipaparkan  hingga pada tahap development yaitu  dihasilkannya prototype bahan ajar yang 
telah melalui uji kelayakan/pakar. 

Prosedur Penelitian  

Tahap pertama adalah define. Pada tahap pendefinisian dilaksanakan analisis awal dan analisis 
kurikulum. Dalam analisis awal penulis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan dalam 
pembelajaran matematika khususnya materi kelipatan bilangan di  kelas VII SMPLB Tuna Rungu. 
Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru kelas VII teridentifikasi masalah, antara lain: 1) 
siswa mengalami kesulitan dalam menentukan faktor bilangan; 2) siswa mengalami kesulitan dalam 
menentukan kelipatan persekutuan dua bilangan; 3) ketersediaan media pembelajaran kelipatan 
bilangan sangat terbatas sehingga pembelajaran cenderung menggunakan metode ceramah. Hasil 
analisis kurikulum diperoleh batasan materi kelipatan bilangan untuk siswa kelas VII SLB B Kurikulum 
2013. Materi tersebut terbagi dari beberapa sub-materi, antara lain kelipatan bilangan, faktor bilangan, 
dan  kelipatan persekutuan terkecil. 

Tahap kedua adalah design. Pada tahap design dilakukan pendesainan media dari segi isi, 
tampilan, dan strategi pembelajarannya dengan menyusun flowchart dan storyboard serta produk awal 
dari media interaktif. Desain media yang dikembangkan dalam penelitian ini minimal dapat (i) memuat 
materi tentang Kelipatan Bilangan di Kelas VII, (ii) menampilkan objek matematika yang abstrak dalam 
bentuk visual, (iii) menyederhanakan materi sesuai dengan kemampuan bahasa anak tuna rungu, (iv) 
menampilkan visualisasi yang menarik sesuai karakteristik anak tuna rungu, (v) dilengkapi dengan 
bahasa isyarat, (vi) disusun hierarkis yaitu terurut dimana siswa akan dapat melangkah ke halaman 
berikutnya bila telah mampu memberikan respon/jawaban yang tepat, (vii) dilengkapi dengan evaluasi 
dengan umpan balik langsung. Setelah tersusun flowchart selanjutnya disusun storyboard dan dari  
storyboard tersebut direalisasikan menjadi Prototype I dengan menggunakan bantuan aplikasi 
komputer. Adapun aplikasi yang digunakan dalam pembuatan multimedia pembelajaran ini adalah 
software Adobe Flash, Adobe Premier pro CC,  Adobe Photoshop, Microsoft Office Word 2013, dan 
Nero. 

Tahap ketiga adalah develop. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan prototype final dari media. 
Untuk menghasilkan media pembelajaran yang baik maka dilakukan beberapa tahapan, yaitu uji 
ahli/kelayakan, revisi produk, dan uji coba terbatas. Uji kelayakan bertujuan untuk mengetahui 
kelayakan media ditinjau dari kelayakan ahli (kelayakan media, kelayakan desain pembelajaran, 
kelayakan materi, kelayakan bahasa) dan kelayakan pengguna. 

Tahap keempat adalah Disseminate. Tahap diseminasi dilakukan untuk mempromosikan produk 
pengembangan agar bisa diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau sistem. Proses 
penyebaran dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dilakukan di kelas lain dengan tujuan untuk 
mengetahui efektifitas penggunaan perangkat dalam proses pembelajaran. Penyebaran dapat juga 
dilakukan melalui sebuah proses penularan kepada para praktisi pembelajaran terkait dalam suatu 
forum tertentu. Dalam tulisan ini, hanya dipaparkan hasil pengembangan produk hingga pada tahap 
develop.  

Subjek Penelitian  

Penelitian ini melibatkan  9 siswa SMPLB B Negeri Singaraja kelas VII  2017/2018 dalam 
melakukan uji coba terbatas. Dipilihnya SMPLB Negeri 1 Singaraja sebagai tempat uji coba terbatas 
didasarkan atas pertimbangan kemudahan akses sehingga kelancaran dalam penelitian dapat dijamin. 
Selain itu sarana dan prasarana yang terdapat disekolah mampu mengakomodasi terimplementasinya 
penggunaan multimedia pembelajaran matematika interaktif materi kelipatan bilangan dalam 
pembelajaran di kelas.  

Instrumen Penelitian  



WEBINAR NASIONAL 2020  ISBN 978-623-7482-56-7 

 
 

 

 

72 
 
 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitas media pembelajaran. 
Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah: lembar penilaian kelayakan. Kelayakan media 
pembelajaran dapat dilihat dari aspek kelayakan isi, aspek kebahasaan, aspek penyajian, dan aspek 
media. yang diadopsi dari   (Akpinar, 2009; Wahono, 2006; Yamasari, 2010). Kelayakan isi dilihat dari 
kesesuaian media dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, kesesuaian dengan perkembangan 
anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat 
untuk penambahan wawasan, kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Validitas 
kebahasaan mencakup antara keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa 
Indonesia yang baik dan benar, dan pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan singkat). 
Kelayakan penyajian mencakup antara lain kejelasan tujuan (kriteria) yang ingin dicapai, urutan sajian, 
pemberian motivasi, daya tarik,  interaksi (pemberian stimulus dan respond), kelengkapan informasi. 
Kelayakan media mencakup antara lain penggunaan font, jenis dan ukuran, layout atau tata letak,  
ilustrasi, gambar, foto, dan  desain tampilan.  

Teknik Analisis Data 

Diktat dikatakan layak jika rata-rata penilaian minimal berada pada kategori layak dari empat 
kategori yang disiapkan yakni tidak layak, kurang layak, layak, dan sangat layak. 

Tabel 1. Kriteria Kelayakan Media (Suharsimi, 2006) 
Skor Kriteria 

 Sangat Layak 

 Layak 

 Kurang Layak 

 Tidak Layak 

 

HASIL 

Hasil Pengembangan Media 

Tampilan awal yang muncul ketika multimedia baru dijalankan terlihat seperti Gambar 1. Dalam 
halaman awal tersebut terdapat 6 menu yang dapat dipilih, yaitu: (1)menu “Petunjuk” yang jika diklik 
memunculkan panduan penggunaan media; (2) menu “Kompetensi Dasar” untuk menampilkan tujuan 
umum pembelajaran; (3) menu “Materi” yang memuat 4 materi pembelajaran yang dibuat interaktif dan 
hierarkis, (4) menu “Game” yang yang berisikan instruksional game, (5) menu “Uji Kompetensi” yang 
berisikan latihan soal untuk mengukur ketuntasan belajar.  Saat siswa memilih menu “Materi” muncul 
halaman materi pembelajaran yang terlihat seperti Gambar 2. Pada halaman materi empat video tutorial 
pembelajaran yang masing-masing telah dilengkapi dengan terjemahan bahasa isyarat.  Siswa akan 
diminta untuk menyelesaikan sub-materi pertama yaitu faktor dan kelipatan bilangan. Tampilan dari 
halaman materi faktor dan kelipatan bilangan  terlihat seperti Gambar 3. Siswa harus menyelesaikan 
setiap permasalahan yang terdapat pada materi tersebut untuk dapat melanjutkan ke sub-materi 
berikutnya.  

 

00,425,3  X

25,350,2  X

50,275,1  X

75,100,1  X
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Gambar 1. Tampilan Halaman Muka 

 
Gambar 2. Tampilan Halaman Materi 

 

Selain materi berupa video tutorial, media ini juga dilengkapi dengan game instruksional dan 

latihan soal sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5. Pada latihan soal  disediakan 

soal-soal untuk mengukur ketercapaian indikator pembelajaran. Setelah menjawab seluruh soal, akan 

ada umpan balik langsung untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa. Multimedia pembelajaran yang 

penulis kembangkan dikemas dalam bentuk CD (Compact Disk) yang dapat diakses melalui komputer 

atau laptop dengan sistem operasi Windows 7, 8, atau 10. Penulis juga membuat buku petunjuk umum 

tentang cara penggunaan multimedia yang dikembangkan. 

 
Gambar 3. Tampilan Sub Materi 1 Faktor dan Kelipatan Bilangan 

 

 
Gambar 4. Tampilan Game Instruksional 
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Gambar 5.  Tampilan Latihan Soal 

Hasil Penilaian Kelayakan Media  

Prototype 1 yang dihasilkan pada tahap ini diuji kelayakannya oleh 5 orang ahli di antaranya 1 
orang ahli untuk kelayakan media, 1 orang ahli untuk kelayakan desain pembelajaran, 2 orang ahli 
untuk kelayakan materi, 1 orang ahli untuk kelayakan bahasa dan oleh pengguna. Berdasarkan hasil 
uji kelayakan ini kemudian dilakukan revisi sehingga diperoleh media pembelajaran dalam bentuk 
prototype 2. Adapun hasil penilaian kelayakan pada masing-masing aspek dipaparkan sebagai berikut. 

Tabel 1. Hasil Penilaian Kelayakan Media 

No Subjek Uji Kelayakan Multimedia Hasil Penilaian kelayakan 

(Skala 4) 

Kategori 

1 Ahli   

 a. Ahli Isi 3.20 layak 

 b. Ahli Desain Pembelajaran 3.40 Sangat layak 

 c. Ahli Media 3.60 Sangat layak 

 d. Ahli Bahasa 3.12 layak 

2 Pengguna 3.28 Sangat layak 

 

Hasil penilaian kelayakan ahli materi menunjukkan bahwa kualitas media yang dikembangkan 
berada pada kategori layak. Ahli menilai bahwa media yang dikembangkan telah sesuai dengan 
kurikulum kelas VII SMP tuna rungu, konsep telah disajikan dengan benar, sistematika materi telah 
padu, contoh-contoh yang diberikan juga telah tepat dalam memperjelas konsep, dan telah memuat 
soal yang rumusannya jelas dan tingkat kesulitan yang sesuai dengan peserta didik.  Beberapa 
masukan yang diberikan untuk perbaikan media diantaranya (i) aktualitas materi masih perlu 
ditingkatkan dengan mengaitkan materi dengan konteks terkini, serta  (ii) lingkup materi perlu diperluas 
dan pembahasan dilakukan secara lebih mendalam.  

Hasil penilaian kelayakan ahli media menunjukkan bahwa kualitas media yang dikembangkan 
berada pada kategori sangat layak. Ahli menilai bahwa media yang dikembangkan telah bersifat usable, 
operasional, komunikatif, menggunakan audio dan ilustrasi yang tepat.  Beberapa masukan yang 
diberikan untuk perbaikan media diantaranya (1) menambahkan tombol on off backsound, (2) perlu 
ditambahkan script auto run untuk menjalankan program secara otomatis, dan (3) memperjelas 
petunjuk penggunaan. 

Hasil penilaian kelayakan ahli desain pembelajaran  menunjukkan bahwa kualitas media yang 
dikembangkan berada pada kategori sangat layak. Ahli menilai bahwa media yang dikembangkan telah 
disajikan dengan konsisten, sistematis, uraian tujuan pembelajaran dan materinya jelas, serta ada 
keseimbangan materi dengan tugas.  Beberapa masukan yang diberikan untuk perbaikan media 
diantaranya  (1) agar diberikan variasi tampilan video pembelajaran sehingga tidak membosankan, dan 
(2) agar pada saat siswa menjawab soal sebaiknya langsung umpan balik diberikan dengan segera. 
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Hasil penilaian kelayakan ahli bahasa menunjukkan bahwa kualitas media yang 
dikembangkan berada pada kategori layak. Ahli menilai bahwa media yang dikembangkan telah 
menggunakan istilah-istilah yang baku dan telah menggunakan ilustrasi yang sesuai dengan substansi 
materi.  Beberapa masukan yang diberikan untuk perbaikan media diantaranya  (1) agar  bahasa yang 
digunakan lebih disederhanakan dan (2) penggunaan kata-kata lebih konsisten yaitu menggunakan 
kata-kata yang sama untuk menyampaikan maksud yang sama. 

Penilaian kelayakan oleh pengguna dilakukan dengan melibatkan 9 orang siswa dan diperoleh 
bahwa media berada pada kategori sangat layak. Siswa menilai bahwa tampilan media sudah menarik, 
tampilan video jelas dan menarik, mudah digunakan serta mudah dipahami. Beberapa masukan yang 
diberikan oleh siswa sebagai pengguna adalah (1) agar ditambahkan pembahasan soal latihan, dan 
(2) level permainan diperbanyak. 

PEMBAHASAN  

Hasil penilaian kelayakan media dari aspek media, aspek desain pembelajaran dan penilaian 
kelayakan pengguna menunjukkan bahwa media berkategori Sangat Layak, sementara hasil penilaian 
kelayakan ahli isi dan bahasa menunjukkan bahwa media yang dikembang berkategori Layak. Secara 
keseluruhan, berdasarkan akumulasi skor  sebagaimana tertera pada Tabel 2, rata-rata skor penilaian 
kelayakan media adalah 3.32 yang artinya secara umum kualitas media sudah Sangat Layak. Oleh 
karenanya media ini dapat disebut sebagai prototype dan layak untuk dilanjutkan ke tahap 
pengembangan berikutnya yaitu  uji coba lapangan serta diseminasi dan pengemasan produk. 

Hasil awal ini nantinya akan memperkaya sumber belajar matematika khusus untuk anak tuna 
rungu yang menurut (Nurulnadwan, 2015) keberadaannya masih sangat langka. Pengembangan media 
pembelajaran interaktif untuk STR yang ada selama ini lebih banyak berupa materi pengenalan bahasa 
isyarat (Aziz et al., 2011; Dawis, 2013; Gunawan & Salim, 2013; Saud & Nasruddin, 2016). Beberapa 
peneliti lain juga telah mencoba mengembangkan media interaktif untuk mata pelajaran seperti 
(Effendi, 2014) yang telah mengembangkan media pembelajaran interaktif untuk pembelajaran IPA, 
dan (Jefri Marzal, 2014) yang telah mengembangkan media interaktif untuk pelajaran bahasa inggris. 
Peneliti juga telah melakukan sejumlah penelitian pengembangan media interaktif khusus untuk 
pembelajaran matematika STR pada topik-topik seperti pecahan (Putra, Suarsana, & Suharta, 2020), 
statistika (Suarsana, Mahayukti, Sudarma, & Yoga, 2018), peluang (Suarsana1a et al., 2019), bilangan 
bulat (Suarcita, Astawa, & Suarsana, 2020), dan bangun datar (Beni, Gita, & Suarsana, 2017)  Dengan 
demikian keberadaan media yang dikembangkan melalui penelitian ini akan melengkapi penelitian-
penelitian pengembangan media interaktif sebelumnya yang dikhususkan untuk STR yang telah 
dilakukan sebelumnya.  

Penggunaan media pembelajaran bagi anak tuna rungu merupakan sesuatu yang mutlak 
harus diupayakan mengingat anak tunarungu mengalami kesulitan untuk memahami ujaran guru 
sepenuhnya. STR sering disebut pebelajar visual karena mereka lebih banyak menyerap informasi 
dengan melihat menggunakan indra visualnya (Y. T. Chen, 2014; Pariyatin & Ashari, 2014). Oleh 
karenanya materi pembelajaran seharusnya dibuat sederhana dan dilengkapi dengan representasi 
visual (Hopkins & Moore, 2010; B. R. Malatista & Sediyono, 2012). Pada penelitian ini, media interaktif 
yang dikembangkan telah mengakomodasi karakteristik dari STR yaitu dengan memberikan proporsi 
pendekatan visual yang lebih tinggi dalam menjelaskan suatu materi baik menggunakan video, gambar, 
dan juga simulasi komputer. Video dibuat menarik dengan menampilkan kondisi real, ilustrasi objek 
matematika dengan benar, dan dikemas dengan konteks yang dekat dengan keseharian siswa 
sehingga pesan media dapat dengan mudah ditangkap oleh siswa. Bahasa yang digunakan dalam 
media telah dinilai kelayakannya oleh ahli bahasa untuk STR, yang telah memberikan banyak masukan 
terkait penggunaan kalimat yang harus sederhana dan kosakata yang konsisten agar siswa mudah 
memahami pesan dari media.  

Dengan demikian melalui penelitian pengembangan ini telah dihasilkan interaktif dengan 
kriteria sangat layak. Namun efektifitas dari media dalam meningkatkan hasil belajar matematika STR 
belum diteliti. Oleh karenanya perlu dilakukan tahapan penelitian berikutnya berupa uji coba luas untuk 
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membuktikan secara empiris bahwa media yang dikembangkan efektif dalam meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa kelas VII SMP Tuna Rungu. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa prototipe media 
pembelajaran matematika interaktif topik kelipatan bilangan yang dikembangkan telah memenuhi 
kriteria sangat layak. Ahli telah memberikan penilaian kelayakan isi dengan kualitas layak,  penilaian 
kelayakan media dengan kualitas sangat layak, penilaian kelayakan desain pembelajaran dengan 
kualitas sangat layak, penilaian kelayakan bahasa dengan kualitas layak serta penilaian pengguna 
dengan kualitas sangat layak . Dengan demikian media interaktif ini dinyatakan layak untuk dilanjutkan 
ke tahap penelitian berikutnya. 
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ABSTRACT 
 

The Covid 19 pandemi has made workers in the tourism sector feel confused as a result of layoffs. The 

research objective was to determine the implications of how to educate the public through the Tri Datu concept, 

namely: the red color is the symbol to create (how to create), the black color is symbolic to maintain (how to 

maintain), and the white color symbolizes change (how to change) which is a way of thinking locales act globally 

when tourism workers select theirs jobs. The research method used is through field experiments which involve 12 

tourism actors who change professions to other occupations. In this study, the entrepreneurial attitude of the 

community before and after being empowered through the Tri Datu concept was carried out during the Covid 19 

pandemi. Through observation and interviews, data was recorded: (1) the length of time determining job choices 

and (2) the length of adapting to a new job. The results were analyzed descriptively. Through the questionnaire, 

data were recorded on changes in people's entrepreneurial attitudes between before and after empowerment 

through the Tri Datu concept as a way of educating people in despair. The results were analyzed by using the 

dependent sample t test at a significance level of 5%. The results showed that: (1) 66.7% of workers could change 

professions after more than 2 months and 33.3% less than two months, (2) 83.3% were able to adapt to a new 

profession in less than 2 months two months and 16.7% more than two months, and (3) the entrepreneurial attitude 

of the community increased significantly 23.3% (p <0.05). The conclusion is that educating the public through the 

Tri Datu concept can improve the entrepreneurial attitude of the community because based on them it is very easy 

to adapt to new jobs even though determining a profession in other fields is quite difficult. 

Keywords: Empowerment, Tri Datu, and Entrepreneurial Attitudes 

 
ABSTRAK 
 

Pandemi covid 19 membuat para pekerja di sektor pariwisata merasa kelimpungan sebagai akibat dari 
pemutusan hubungan kerja.  Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implikasi dari cara mendidik masyarakat 
melalui konsep Tri Datu yaitu: warna merah simbol mencipta (how to create), warna hitam simbol memelihara (how 
to maintain), dan warna putih simbol perubahan (how to change) yang merupakan cara berpikir lokal bertindak 
global ketika pekerja di bidang pariwisata memilih pekerjaannya. Mertode penelitian yang digunakan adalah 
melalui eksperimen lapangan (field experimental) yang melibatkan 12 pelaku pariwisata yang berubah profesi ke 
bidang pekerjaan lain. Pada penelitian ini dibandingkan sikap kewirausahaan masyarakat antara sebelum dan 
sesudah diberdayakan melalui konsep Tri Datu yang dilakukan selama pandemi covid 19. Melalui observasi dan 
wawancara didata: (1) lamanya menentukan pilihan pekerjaan dan (2) lamanya beradaptasi dengan pekerjaan 
yang baru. Hasilnya dianalisis secara deskriptif. Melalui kuesioner didata perubahan sikap kewirausahaan 
masyarakat antara sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui konsep Tri Datu sebagai salah satu cara 
mendidik masyarakat dalam keputusasaan. Hasilnya dianalisis dengan uji t dependent sample pada taraf 
signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 66,7% pekerja bisa pindah profesi setelah lebih dari 2 
bulan dan 33,3% kurang dari dua bulan, (2) 83,3% sudah bisa beradaptasi dengan profesi yang baru dalam kurun 
waktu kurang dari dua bulan dan 16,7% lebih dari dua bulan, dan (3) sikap kewirausahaan masyarakat meningkat 
secara signifikan 23,3% (p<0,05). Simpulannya adalah mendidik masyarakat melalui konsep Tri Datu dapat 
meningkatkan sikap kewirausahaan masyarakat karena pada dasarkan mereka sangat mudah untuk beradaptasi 
dengan pekerjaan yang baru walaupun dalam menentukan profesi di bidang lain cukup sulit. 
 
Kata kunci: Pemberdayaan, Tri Datu, dan Sikap Kewirausahaan 
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PENDAHULUAN 

Pandemi covid 19 membuat para pekerja di sektor pariwisata merasa kelimpungan sebagai 
akibat dari pemutusan hubungan kerja.  Kondisi tersebut membuat para pelaku pariwisata merasa 
kebingungan untuk memeroleh penghasilan. Mereka yang terbiasa mendapat penghasilan yang 
lumayan tinggi, tiba-tiba tidak ada penghasilan sama sekali. Ini membuat mereka mengalami stres yang 
berkepanjangan karena tidak siap untuk beralih profesi ke sektor atau bidang lainnya. 

Konsep Tri Datu adalah salah satu kearifan lokal yang sangat diyakini oleh orang Bali memiliki 
kekuatan alam yang mampu memotivasi seseorang dalam kondisi kebingungan dan keputusasaan. Hal 
ini sering terjadi ketika masyarakat terkena wabah pada sasih kenem (sekitar bulan Desember), akan 
merasa terlindungi jika sudah menggunakan benang Tri Datu sebagai gelang yang dililitkan di 
pergelangan tangan atau sebagai kalung yang melingkar di leher yang dilengkapi dengan uang kepeng 
kecil dan sangat tipis yang dikenal dengan sebutan pis koci. Tri Datu berasal dari kata Tri yang artinya 
tiga dan datu yang artinya warna. Tri Datu sering digunakan sebagai sesikep (penangkal) terhadap 
kekuatan-kekuatan buruk yang mengganggu peradaban manusia (Sutajaya, et al., 2019). 

Dalam konsep Tri Datu tersirat bahwa ada tiga warna yang menjadi pelindung dalam kehidupan 
manusia yaitu: warna merah perlambang Dewa Brahma sebagai pencipta, warna hitam perlambang 
Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan warna putih sebagai perlambang Dewa Iswara sebagai 
pembangkit kekuatan. Jika konsep tersebut disinergikan dengan konsep ergonomi khususnya dalam 
memotivasi seseorang agar tetap memiliki sikap kewirausahaan  maka makna mencipta (how to create) 
diartikan sebagai cara seseorang untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, makna memelihara 
(how to maintain) diartikan sebagai cara untuk memelihara motivasi kerja dan kinerja seseorang, dan 
makna melebur atau membangkitkan kekuatan adalah cara seseorang untuk meyakinkan dirinya untuk 
berubah (how to change) (Sutajaya & Arnyana, 2018, Sutajaya, 2018, dan Sutajaya, 2019). Ketiga 
makna dari konsep Tri Datu ini digunakan sebagai salah satu cara dalam membangkitkan semangat 
kerja seseorang, khususnya yang mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga dengan terpaksa 
harus berubah atau beralih ke bidang kerja lainnya. Terkait dengan pernyataan tersebut dapat 
dijelaskan bahwa kapasitas fisiologi, psikologi, dan biomekanik sangat memengaruhi kemampuan 
manusia, sedangkan tuntutan tugas dipengaruhi oleh karakteristik dari materi pekerjaan, tugas yang 
harus dilakukan, organisasi dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilakukan (Manuaba, 2015; Wei, et 
al., 2014; Kim, et al., 2015; Fullemann, et al., 2016; Tsuno, et al., 2017; Akkarakittichoke and Prawit, 
2017; Desmeules, et al., 2016; Karatepe, et al., 2014; Mehri, et al., 2017, Verbeek, et al., 2017).  

Aplikasi ergonomi yang mengacu kepada kearifan lokal dapat menekan dampak negatif 
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan ergonomi berbagai penyakit akibat kerja, 
kecelakaan, pencemaran, keracunan, ketidak-puasan kerja, kesalahan unsur manusia, bisa dihindari 
atau ditekan sekecil-kecilnya (Manuaba, 2015). Penerapan ergonomi mengupayakan agar seseorang 
selalu dalam kondisi sehat, aman, dan nyaman, serta terbebas dari kondisi stres dan kondisi lingkungan 
yang tidak memadai dalam beraktivitas, misalnya kebisingan, polutan, intensitas cahaya yang tidak 
memadai, suhu lingkungan yang terlalu panas atau dingin, dan sirkulasi udara yang tidak memadai 
(Manuaba, 2015;  Lea, et al., 2017; Thepaksorn, et al., 2017; Ojima, 2017; Choi and Byoung, 2017; 
Saleh, et al., 2017; Helaly, et al., 2017; LuMeng, et al., 2017; Agyemang, et al., 2014).  

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut dapat dibuat rumusan masalah: (1) berapakah 
waktu yang diperlukan pekerja untuk bisa pindah profesi ? , (2) Berapakah waktu yang diperlukan 
pekerja untuk beradaptasi dengan profesi atau pekerjaan yang baru?, dan (3) apakah mendidik 
masyarakat melalui konsep Tri Datu dapat meningkatkan sikap kewirausahaan?” Tujuan penelitian 
adalah: (1) mengetahui waktu yang diperlukan pekerja untuk bisa pindah profesi, (2) mengetahui waktu 
yang diperlukan pekerja untuk beradaptasi dengan profesi atau pekerjaan yang baru, dan (3) 
membuktikan bahwa mendidik masyarakat melalui konsep Tri Datu dapat meningkatkan sikap 
kewirausahaan. Manfaat teoritis penelitian adalah dapat digunakan sebagai acuan oleh pendidik dalam 
mendidik masyarakat yang sifatnya lebih menekankan kepada proses pemberdayaan. Manfaat 
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praktisnya adalah dapat diimplementasikan oleh masyarakat dalam mengatasi kebingungan saat 
beralih dari pekerjaan yang selama ini digeluti ke pekerjaan yang sama sekali belum pernah dilakoni. 
Hipotesis penelitian adalah: “mendidik masyarakat melalui konsep Tri Datu dapat meningkatkan sikap 
kewirausahaan” 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui eksperimen lapangan (field experimental) 
dengan rancangan randomized posttest only group design Penelitian ini melibatkan 12 pelaku 
pariwisata yang berubah profesi ke bidang pekerjaan lain. Melalui observasi dan wawancara didata: (1) 
lamanya menentukan pilihan pekerjaan dan (2) lamanya beradaptasi dengan pekerjaan yang baru. 
Melalui kuesioner didata perubahan sikap kewirausahaan masyarakat antara sebelum dan sesudah 
pemberdayaan melalui konsep Tri Datu sebagai salah satu cara mendidik masyarakat dalam 
keputusasaan. 

Data hasil observasi dan wawancara dianalisis secara deskriptif dengan mencari 
persentasenya. Data hasil penyebaran kuesioner sikap kewirausahaan yang dilakukan sebelum dan 
sesudah pemberdayaan melalui pembelajaran tentang konsep Tri Datu yang dikaitkan dengan sikap 
kewirausahaan dianalisis dengan uji t paired pada taraf signifikansi 5% karena datanya berdistribusi 
normal setelah diuji dengan uji Shapiro-Wilk.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis data hasil observasi dan wawancara dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Waktu Pindah Profesi dan Adaptasi terhadap Pekerjaan yang Baru (n = 12) 

Variabel Jumlah 
(orang) 

Persentase (%) 

Pindah profesi sebelum dua bulan 4 33,3 

Pindah profesi setelah dua bulan  8 66,7 

Mampu beradaptasi dengan profesi yang baru 
sebelum dua bulan 

10 83,3 

Mampu beradaptasi dengan profesi yang baru 
setelah dua bulan 

2 16,7 

 

 Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa para pelaku pariwisata yang 
kena PHK baru bisa pindah profesi setelah lebih dari dua bulan sejak kena PHK yang dilakoni oleh 
66,7% pekerja. Akan tetapi setelah mereka menetapkan profesi yang baru ternyata 83,3% mampu 
beradaptasi dengan cepat, karena sebelum dua bulan menggeluti profesi tersebut mereka sudah 
merasa terbiasa dengan pekerjaan yang baru. Ini membuktikan bahwa para pelaku pariwisata dalam 
kondisi yang sangat tidak menguntungkan tersebut masih bisa melihat peluang untuk memeroleh 
penghasilan. Sikap ini seharusnya dijadikan contoh oleh masyarakat yang lain ketika mereka 
mengalami nasib serupa yaitu kena PHK akibat pandemi covid 19 yang sedang melanda dunia. 
Masyarakat yang memang sejak awal sudah memiliki motivasi yang tinggi untuk melakoni suatu 
pekerjaan pasti akan lebih mudah untuk beralih ke pekerjaan yang lain karena ditunjang oleh sikap 
kewirausahaannya yang sangat memadai. 
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Hasil uji beda terhadap sikap kewirausahaan antara sebelum dan sesudah pemberdayaan dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Beda Sikap Kewirausahaan (n = 12) 

Variabel 

Sebelum 
Pemberdayaan 

Sesudah 
Pemberdayaan 

Nilai t Nilai p Keterangan 

Rerata SB Rerata SB 

Sikap 
kewirausahaan 

40,32 0,218 49,71 0,217 32,172 0,0001 Meningkat 
23,3% 

 

 Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa sikap kewirausahaan 
para pelaku pariwisata yang beralih profesi masih tetap seperti semula. Bahkan hasil analisis 
menunjukkan bahwa sikap kewirausahaan para pelaku pariwisata yang beralih profesi mengalami 
peningkatan yang signifikan sebesar 23,3%. Temuan ini membuktikan bahwa ketika seseorang berada 
dalam kondisi yang sangat memrihatinkan, pasti akan bisa bangkit lagi apabila sejak awal sudah 
memiliki sikap kewirausahaan yang sangat memadai. Sikap ini akan selalu menyertai mereka ketika 
dipekerjakan sebagai pekerja apapun.  

Berbeda halnya dengan masyarakat yang memang sejak semula belum memiliki sikap 
kewirausahaan yang tinggi, ketika kena PHK akan merasa dunia ini mau kiamat dan tidak terpikirkan 
untuk beralih ke pekerjaan lain. Di samping itu sikap kewirausahaan yang sangat tinggi pada diri 
seseorang akan sangat membantu mereka dalam beralih profesi dan secara cepat bisa beradaptasi 
dengan profesi yang baru tersebut. 

Pemberdayaan masyarakat melalui proses pendidikan dan pelatihan sangat membantu 
masyarakat untuk bisa secara cepat menyadari bahwa beralih profesi bukanlah sesuatu yang sangat 
sulit dilakukan. Asalkan ada kemauan yang kuat dan disertai dengan pengalaman kerja yang memadai 
tentu akan mempermudah untuk mencari pekerjaan yang baru dan tidak perlu terlalu lama menyesali 
nasibnya. Mendidik masyarakat melalui konsep Tri Datu yang merupakan kearifan lokal Bali dengan 
memaknai konsep tersebut sebagai tiga warna. Dalam hal ini masyarakat diingatkan bahwa gelang 
yang terbuat dari benang dengan tiga warna yaitu merah, putih, dan hitam yang selalu dililitkan di 
pergelangan tangan atau dikalungkan di leher mempunyai makna yang sangat mendalam. Konsep Tri 
Datu yang merupakan tiga warna keramat yang diyakini oleh orang Bali sebagai pelindung dirinya 
ketika kondisi alam tidak bersahabat dengan manusia. Contohnya saat ini dunia mengalami pandemi 
covid 19 yang belum diketahui kapan akan berakhir, manusia mulai merasa dihukum oleh alam 
semesta. Contoh lainnya adalah ketika di Bali berlangsung Sasih Kenem yang terjadi setiap bulan 
Desember, banyak masyarakat yang sakit sebagai akibat dari daya tahan tubuhnya yang melemah 
pada saat musim pancaroba. Pada kondisi alam yang tidak bersahabat tersebut membuat orang Bali 
yang beragama Hindu menggunakan benang Tri Datu untuk gelang yang dililitkan di pergelangan 
tangan kanan atau kalung yang dililitkan di leher. Jika mereka sudah menggunakan sarana tersebut, 
maka akan merasa tenang karena sudah menggunakan pengamer-amer (pelindung diri) dari  berbagai 
penyakit atau hal  buruk yang dapat menimpa dirinya. Ketenangan inilah yang membuat kekebalan 
tubuh mereka meningkat dan konsekuensinya bibit penyakit dalam bentuk virus atau bakteri akan bisa 
diatasi. 

Pendidikan yang mengacu kepada konsep Tri Datu yang dilatihkan saat pemberdayaan 
masyarakat, lebih menekankan kepada upaya memotivasi masyarakat pada saat mengalami 
keterpurukan ekonomi. Dalam hal ini masyarakat yang kena PHK diajak untuk mampu: (1) mencipta 
(how to create) yang disimbolkan dengan warna merah dan Dewanya adalah Dewa Brahma, (2) 
memelihara (how to maintain) yang disimbolkan dengan warna hitam dan Dewanya adalah Dewa 
Wisnu, dan (3) mengubah (how to change) yang disimbolkan dengan warna putih dan Dewanya adalah 
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Dewa Iswara. Terkait dengan cara mengalihkan dan memilih profesi yang baru, para pelaku pariwisata 
yang kena PHK dihimbau untuk mengimplementasikan konsep Tri Datu, agar mereka benar-benar 
yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang menguji kesabaran umatnya. Temuan tersebut bersinergi 
dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu: (1) Sutajaya, et al. (2020) menemukan bahwa implementasi 
Tri Hita Karana berorientasi Socio-Cultural Ergonomic ternyata dapat meningkatkan kesadaran 
masyarakat terhadap kualitas kesehatannya sebesar 31,09% , perilaku hidup bersih dan sehat sebesar 
27,39%, dan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan pariwisata budaya sebesar 21,65%, (2)  
Sutajaya, et al. (2019) menemukan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada pemahaman 
masyarakat terhadap socio-cultural ergonomic sebesar 38,21% dan sinergitas Tri Kaya Parisudha 
dengan ergonomi pendidikan sebesar 32,35%, (3) Arnita, et al. (2019) menemukan bahwa 
implementasi ergotourism berorientasi Tri Mandala dapat menunjang wisata rurung di Desa Peliatan 
Ubud Gianyar Bali yang salah satunya adalah untuk meningkatkan sikap kewirausahaan pedagang 
kuliner angkul-angkul yang berjualan di areal rurung Banjar Bucu, (4) Arnita (2020) menemukan bahwa 
perbaikan mekanisme kerja berorientasi ergonomi dapat meningkatkan produktivitas pekerja pembuat 
piranti upakara sebesar 53,93% yang salah satunya sebagai akibat dari sikap kewirausahaan pekerja, 
dan (5) Mia (2020) menemukan bahwa pemberian kudapan dan istirahat aktif dapat meningkatkan 
motivasi kerja sebesar 28,20%, dan produktivitas pembuat jaja gipang sebesar 23,31% yang salah 
satunya disebabkan oleh tingginya sikap kewirausahaan pekerja. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Bertolak dari hasil penelitian yang telah dibahas berdasarkan temuan di lapangan dan acuan 
yang relevan dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pekerja yang bisa pindah profesi setelah lebih dari 2 bulan adalah sebesar 67,7% dan 33,3% 
kurang dari dua bulan. 

2. Pekerja yang sudah bisa beradaptasi dengan profesi yang baru dalam kurun waktu kurang 
dari dua bulan adalah sebanyak 83,3% dan 16,7% lebih dari dua bulan. 

3. Sikap kewirausahaan pekerja meningkat secara signifikan sebesar 23,3% (p<0,05). 

Rekomendasi yang sifatnya konstruktif dan dinilai tepat untuk disampaikan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 

1. Kepada palaku pariwisata yang terkena PHK dan kini sudah beralih pekerjaan disarankan 
untuk tetap bersabar dengan pekerjaannya yang baru dan selalu memotivasi diri untuk 
mengimplementasikan konsep Tri Datu. 

2. Kepada pengelola pariwisata disarankan agar tetap memantau karyawannya yang kena 
PHK yang kini beralih profesi, agar kelak bisa dikembalikan untuk bekerja di tempatnya 
apabila kondisi pariwisata sudah membaik. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to improve the good character of students through the Sociocultural Theory Oriented 
Mathematics Learning Model of Tri Hita Karana (PMbSbTHK Model) Insightful.  This type of research is 
development research that refers to the development of Plomp Theory. Research procedures consist of: (1) 
Preliminary Investigation Phase; (2) Design Phase; (3) Realization / construction Phase; (4) Test, Evaluation, and 
Revision Phase. Data on the good character of students is collected using observation sheets that are further 
analyzed using qualitative descriptive. The results showed that: (1) Tri Hita Karana's Tri Hita Karana (THK) 
Insightful Sociocultural Oriented Mathematical Learning Model (THK) was effectively used to develop the good 
character of learners; (2) there is an improvement in the character of both learners from the category "sometimes 
consistently exhibiting attitudes according to aspects and often inappropriate" to the category "often consistently 
exhibiting attitudes according to aspects"; and (3) positive student responses to learning. The effectiveness of the 
model occurs because habituation gives rise to indicators: honesty, discipline, responsibility, tolerance, gotong 
royong, decency, and confidence in each learning activity through the insertion of parhyangan values, insertion of 
pawongan values, and insertion of Palemahan values. 

Keywords: sociocultural theory, tri hita karana (THK), character,  learners 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan karakter baik peserta didik melalui Model Pembelajaran 
Matematika Berorientasi Sociocultural Theory Berwawasan Tri Hita Karana (Model PMbSbTHK).  Jenis 
penelitian adalah penelitian pengembangan yang merujuk pada pengembangan Teori Plomp. Prosedur 
penelitian terdiri dari: (1) Preliminary Investigation Phase; (2) Design Phase; (3) Realization / construction Phase; 
(4) Test, Evaluation, and Revision Phase. Data tentang karakter baik peserta didik dikumpulkan menggunakan 
lembar observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) Model PMbSbTHK efektif digunakan untuk mengembangkan karakter baik peserta didik; (2) ada 
peningkatan karakter baik peserta didik dari kategori “kadang-kadang konsisten menunjukkan sikap sesuai dengan 
aspek dan sering tidak sesuai” ke kategori “sering konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek”; dan (3) respon 
peserta didik positif terhadap pembelajaran. Keefektifan model terjadi karena pembiasaan memunculkan indikator: 
jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, kesopanan, dan percaya diri dalam setiap kegiatan 
pembelajaran melalui penyisipan nilai-nilai parhyangan, penyisipan nilai-nilai pawongan, dan penyisipan nilai-nilai 
Palemahan. 

Kata Kunci: sociocultural theory, tri hita karana (THK), karakter,  peserta didik 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan pendidikan adalah menjadikan peserta didik baik dan bijak. untuk membuat 

peserta didik menjadi baik dan bijak atau memiliki karakter baik  sangat sulit dicapai  sehingga sangatlah   

wajar   apabila   dikatakan   bahwa   problem  moral  merupakan persoalan berat yang mengiringi 

kehidupan peserta didik di manapun dan kapanpun. Sehubungan dengan itu, pendidikan karakter 

ditempatkan sebagai landasan untuk  mewujudkan visi pembangunan nasional,  yaitu mewujudkan 

masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah 

Pancasila. Permasalahan karakter bisa muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan peserta didik 

mencapai tujuan pertama dari tujuan pendidikan. Sebagai   akibatnya   peserta   didik   akan melakukan 

segala  upaya   yang  cenderung  negatif  untuk  mencapai  hasil   belajar  yang baik  seperti: 

mailto:ardanaimade@undiksha.ac.id
mailto:wisnaariawan@undiksha.ac.id
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kebiasaan mencontek, mencari bocoran jawaban dari sumber yang tidak jelas, plagiarisme, dll. 

Perilaku  melanggar  etika,  moral,  dan  hukum  yang ringan  sampai  berat masih sering diperlihatkan 

oleh peserta didik baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka pembangunan dan  pengembangan  karakter  yang 

berlandaskan  budaya  bangsa tidak  akan pernah terjadi dan bahkan karakter peserta didik akan 

semakin terpuruk adanya sehingga peserta didik tidak  akan  pernah  mampu  bersikap  dan  bertindak  

berdasarkan  nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. 

Berkaitan  dengan  permasalahan  di  atas,  pemerintah  Indonesia  mencanangkan NAWACITA 

dimana peserta didik sebagai agen strategis dan potensial dalam membangun bangsa bermartabat 

dan berkarakter. Peserta didik sebagai agen pembangunan harus dibekali dengan   nilai-nilai  karakter   

yang  tangguh,  kritis,  bertanggung  jawab,   pekerja keras, jujur dan karakter-karakter lain yang 

memberikan mereka bekal dan kompetensi untuk mampu berkompetisi secara nasional maupun 

secara internasional. Hal itu sejalan dengan konsep  pendidikan  umum  di  Indonesia  terkait  dengan  

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang sangat menekankan pentingnya 

penanaman nilai-nilai ketuhanan dan Kemanusiaan secara terintegrasi. Nilai   luhur   yang   perlu   

diintegrasikan dalam pembelajaran adalah Tri Hita Karana (THK). THK yang terdiri dari unsur: (1) 

parhyangan (hubungan manusia dengan Tuhan dengan nilai: Religiusitas, Menumbuhkan 

keimanan, Menumbuhkan rastiti (ketakwaan) pada  Sang  Pencipta,  Sikap  hidup  bersih jasmani  

rohani);  (2)  pawongan  (hubungan manusia dengan manusia dengan nilai: Gotong royong, Saling 

melayani, Komunikasi yang efektif, Kolaborasi, Tanggung jawab,  Budaya belajar, Demokratis, Sikap 

hidup disiplin, dan  Saling menghormati) dan; (3) palemahan (hubungan  manusia  dengan  

lingkungan dengan   nilai:   pemeliharaan   dan   pelestarian lingkungan). 

Sehubungan dengan  hal di atas, bagaimana penanaman kebiasaan-kebiasaan baik dapat 

dilakukan melalui kegiatan pembelajaran matematika sehingga peserta didik mampu bersikap dan 

bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Penanaman nilai karakter yang 

berlandaskan budaya bangsa melalui pembelajaran matematika tentu   harus dilakukan   dengan   

tanpa      mengabaikan      prinsip   belajar   matematika   dan   prinsip pembelajaran matematika (oleh 

Van de Walle, 2013), karakteristik Perolehan pengetahuan matematika (oleh Steffe, 1995) serta 

sociocultural theory dari Vigotsky.  Dengan demikian dipandang perlu untuk “Mengembangkan Model 

Pembelajaran Matematika Berorientasi Sociocultural Theory Berwawasan THK (Model PMbSbTHK) 

untuk Meningkatkan Karakter Peserta Didik” 

Ada  banyak  konsep  yang  disampaikan  pada  Sociocultural Theory seperti  proses  belajar 

merupakan aktivitas yang bermakna jika dilihat dari sudut pandang pebelajar.  Tetapi teori sosial 

budaya memiliki beberapa hal yang utama antara lain: (1) adanya proses mental antara dan  di  antara 

orang-orang dalam  seting belajar  sosial  dan  dari  seting belajar sosial  ini pebelajar dapat 

memunculkan idenya; (2) siswa dapat belajar dalam Zone Proximum Development (ZPD). Vygotsky 

(Slavin, 1997) dan   Angela   Lui   (2012)   mendefinisikan ZPD    sebagai    jarak    antara    tingkat 

perkembangan aktual,yang    ditentukan    melalui penyelesaian masalah secara mandiri dan tingkat 

perkembangan potensial   anak, yang ditentukan  melalui  pemecahan  masalah dengan  bimbingan  

(bantuan)  orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Bantuan yang diberikan dalam ZPD 

berbentuk scaffolding/perancahan. 

Scaffolding/Perancahan  mengacu  kepada  bantuan  yang  diberikan  oleh  teman sebaya atau  

orang dewasa yang lebih kompeten. Slavin (1997) mengatakan bahwa memberikan scaffolding berarti 

memberikan kepada anak sejumlah besar dukungan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan 

kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada anak   untuk   mengambil 

tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu melakukan tugas tersebut secara 

mandiri. Dalam model pembelajaran ini siswa yang mengalami hambatan dalam mengkonstruksi suatu 

konsep, diberikan bantuan seperlunya sampai mereka betul-betul dapat mengarahkan dirinya untuk 

sampai ke konsep yang sedang dibelajarkan. Wood, Bruner dan Ross (dalam Manuel, F dkk; 2001) 

memperkenalkan gagasan dari 'perancah' sebagai metafora cara  'guru'  ahli  (seperti  orang tua)  
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dapat mendukung kemajuan    seorang    anak    dan   prestasi    melalui    tugas    yang relatif    sulit. 

Mereka menggambarkan enam fungsi tutor dalam perancah dalam aktivitas anak yaitu untuk: (i) 

mengarahkan perhatian anak pada tugas yang disampaikan oleh tutor; (ii) mempersingkat langkah 

yang diperlukan dalam memecahkan masalah sehingga memudahkan siswa menjalani proses  yang 

harus dilakukan; (iii) menjaga aktivitas anak disaat ia ingin mencapai tujuan tertentu, memotivasi 

dirinya dan mengarahkan tindakannya; (iv) menyorot fitur penting dari tugas yang ditangani; (v) 

mengontrol rasa frustrasi anak dan resiko kegagalan; (vi) memberikan model ideal tindakan yang 

diperlukan. 

Lokasi  ZPD  oleh    Angela    Lui   (2012;  2)    diilustrasikan  seperti  terlihat  pada Gambar  1 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   1. Lokasi ZPD (diadopsi dari  Teaching in the Zone: An Introduction to Working Within 
the  Zone of Proximal Development (ZPD) to Drive Effective Early Childhood Instruction; 2012) 

Angela   Lui  (2012,  5)  mengemukakan ada  beberapa keuntungan pembelajaran 
dalam  ZPD seperti  terlihat  pada Tabel 1 berikut 

Tabel 1. Keuntungan Pembelajaran dalam ZPD 

 

Siswa diberi.... Guru dapat …. Administrator 

dapat…. 

1. Tantangan tetapi 

tugas- diberikan masih 

tergolong masuk akal 

dan merangsang 

pemikiran siswa serta 

memotivasi siswa 

untuk belajar 

1.  Mengidentifikasi dan 
menggunakan 
daerah kekuatan dan 
kelemahan untuk 
menyesuaikan 
pengalaman belajar 
pada setiap individu 
maupun kelompok 

1.          Meningkatkan kualitas 
pembelajaran yang lebih 
tinggi 

2. Pemb. yang 
bermakna dan umpan  
balik yang membantu 
dan mendorong 
pengembangan lebih 
lanjut dari siswa 
sesuai kecepatan 
kemampuan yang 
dimiliki 

2.  Melibatkan para  siswa 
dalam interaksi sosial 
sehingga 
memungkinkan 
terjadinya belajar 

2. Meningkatkan hubungan  

baik siswa dengan  guru 

3. Lingkungan 
belajar di mana  
mereka dihargai 
sebagai individu, 

3. Lebih memahami 
siswa sebagai siswa, 
baik dalam setting 
kelompok kecil 

3. Guru dan siswa dapat bekerja 

lebih termotivasi 
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kolaboratif 
kelompok, dan 
kelas 

maupun  dalam 
setting sosial yang 
lebih besar 

4. Lingkungan 
belajar yang 
mengakui  dan 
Menerima kreativitas 
dan proses berpikir 
siswa 

4. pemikiran yang 
unik dan siswa 
dapat 
menggunakan 
proses yang 
berbeda  untuk 
memecahkan 
masalah 

- 

 

THK     merupakan     falsafah     kehidupan     masyarakat     Hindu  yang  berisikan 
mengenai  tiga  nilai  universal  untuk  menjaga  keharmonisan  hidup manusia di dunia ini, terkait 
dengan hubungan tiga dimensi yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan Sang 
Pencipta (Parhyangan),   keharmonisan   hubungan   manusia   dengan   manusia (Pawongan), 
serta keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan (Palemahan). 

THK yang terdiri dari unsur parhyangan, pawongan, dan palemahan mengandung nilai-nilai 
karakter  yang universal, dan  penjabarannya dalam pembelajaran  pada peserta didik dapat 
dideskripsikan  seperti terlihat pada table 2. 

 

Tabel 2  Nilai-nilai THK beserta implementasinya dalam Pembelajaran 

Sumber: (Undiksha: 2018; 6) 

Nilai THK unsur Parhyangan Implementasi dalam Pembelajaran 

1.  Religiusitas 

2.  Menumbuhkan keimanan 

3.  Menumbuhkan rastiti 
(ketakwaan) pada Sang 
Pencipta 

4.  Sikap hidup bersih jasmani 

rohani 

1. Mengucapkan salam keagamaan sebelum 
pembelajaran dimulai 

2. Sembahyang dan berdoa sebelum mulai 
pelajaran/kegiatan 

3. Menghargai sesama sebagai ciptaan Tuhan 
4. Menghayati diri sebagai ciptaan Tuhan 
5. Melaksanakan praktik keagamaan sesuai dengan 

agama yang dianut 
6. Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, santun, proaktif, kompetitif. 

7.  Memelihara tempat persembahyangan 

Nilai THK unsur Pawongan Implementasi dalam Pembelajaran 

1.  Gotong royong 

2.  Saling melayani 

3.  Komunikasi yang efektif 

4.  Kolaborasi 

5.  Tanggung jawab 

6.  Budaya belajar 

7.  Demokratis 

8.  Sikap hidup disipli 

9.  Saling menghormati 

1.  Membuat kelompok belajar 

2.  Mendorong budaya belajar 

3.  Mendorong budaya melayani 

4.  tong royong dalam melaksanakan kebersihan kampus 

5.  Menggunakan etika yang bersumber dari kearifan 

lokal dalam mengembangkan komunikasi dengan: 

orang tua, sebaya, anak- anak, tamu 

6.  Menggunakan bahasa santun 
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Nilai THK unsur Palemahan Implementasi dalam Pembelajaran 

1. Pemeliharaan dan 
pelestarian lingkungan 

1. Mengajarkan rasa syukur dengan kesempurnaan 
Tuhan 

2. Melakukan kegiatan olah raga 
3. Melakukan kegiatan rutin pemeriksaan kesehatan 

anggota warga kampus 

4. Merawat dan melestarikan lingkungan kampus 

5. Membangun budaya sehat dan bersih 

6. Kegiatan ekstra kurikuler 

 

Komponen Model PMbSbTHK untuk Meningkatkan Karakter Peserta Didik, disampaikan 
dengan mengkaitkan komponen model (Joyce, 1992)   dengan nilai-niai karakter yang mungkin 
dapat dibangun dan dikembangkan melalui Model PMbSbTHK. 

Syntax/Sintaks: 

Model PMbSbTHK terdiri  dari 4 tahap yakni tahap: (1) pendahuluan; (2) inti ( Pembelajaran 
Matematika berdasarkan ZPD,    memanfaatkan scaffolding, dan memanfaatkan  nilai-nilai  THK  

dalam  setiap  kegiatan); (3) Penutup,  dan (4) evaluasi seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini. 

 

Gambar 2 Draft Syntax Model PMbSbTHK 

(1) Pendahuluan 

a) Mengucapkan salam pembuka (insersi nilai pawongan) 
b) Menata kebersihan lingkungan sebelum memulai pembelajaran (insersi nilai palemahan) 
c) Presensi (ketaatan, kedisiplinan; insersi nilai Pawong) 
d) Doa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing (insersi nilai Prahyangan) 
e) Apersepsi.   

(2) Inti Pembelajaran 

a) Pembentukan kelompok belajar (4 – 5 anggota) (insersi nilai Pawongan) 
b) Investigasi dan diskusi permasalahan matematika yang berkaitan dengan permasalahan 

kehidupan siswa sehari-hari berwawasan nilai-nilai THK dalam kelompok kooperatif (insersi 
nilai pawongan, insersi milai palemahan, dan insersi nilai parhyangan) 

c) Pemanfaatan  scaffolding  sebagai  cara  guru  dalam  membantu  peserta  didik   yang 
mengalami masalah (insersi nilai pawongan) 

d) Presentasi dan tanya jawab antar anggota kelompok dengan bimbingan belajar dari guru 
(insersi nilai Pawongan dan Palemahan) 
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(3) Penutup 

a) Presentasi dan Penyimpulan oleh murid dengan pendampingan guru 
b) Pemberian tugas sebagai bahan memperdalam materi yang sedang dipelajari 
c) Doa  bersama  sebagai  wujud  rasa  bersyukur (insersi nilai Prahyangan) 

(4) Evaluasi 

Evaluasi  yang  tertera  di  tengah  dimaksudkan  bahwa  dalam  setiap  tahap  perlu diadakan 
evaluasi  sebagai  bagian  untuk  merefleksi  setiap  tahap yang dilalui.  Pada setiap tahap  dari  
tahap awal  hingga  akhir,  guru  menilai  kemajuan  peserta didik  dan  meminta peserta didik 
untuk mengevaluasi diri 

Sistem Sosial 

Joyce, et al. (1992) menyatakan bahwa sistem sosial menggambarkan aturan dan 
hubungan antara pserta didik dengan  guru  dan  jenis  norma  yang  disepakati.     Model ini 
menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, sangat menjunjung tinggi kehidupan sosial 
dan perbedaan intelektual (Low Structure). 

Prinsip 
Reaksi 

Pada tahap pendahuluan, guru berusaha menggali pengetahuan awal peserta didik dan 
mengkaitkan pengetahuan awal peserta didik dengan materi/konsep yang sedang dipelajari. Seperti 
disebutkan sebelumnya bahwa guru memposisikan diri sebagai mediator dan fasilitator dalam 
pembelajaran sehingga bantuan  berupa  scaffolding  kepada  peserta  didik  akan  dilakukan  jika 
dipandang  sangat diperlukan.    Prinsip reaksi   dalam   dalam   Model PMbSbTHK antara lain 
dicerminkan dalam bentuk: kejujuran, ketulusan, dan nilai-nilai THK lain yang relevan. 

Sistem Pendukung 

Agar  model dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana,  diperlukan  antara lain:  pemahaman  
guru  tentang konsep Model PMbSbTHK, penguasaan   guru   tentang   nilai-nilai   pada falsafah 
THK, keterampilan guru dalam melaksanakan Model PMbSbTHK, dan permasalahan kontekstual 
yang memuat nilai-nilai THK. 

Dampak Pengiring dan Dampak Instruksional 

Menurut Joyce dan Weil (2009) ada dua dampak yang terjadi dalam penerapan model 
pembelajaran, yaitu dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional dari 
penerapan Model PMbSbTHK adalah memudahkan peserta didik menguasai konsep terkait dengan 
materi yang sedang dibelajarkan sesuai dengan indikator yang harus dicapai; sedangkan dampak 
pengiringnya yaitu terbentuknya karakter baik pada peserta didik yang mencerminkan nilai-nilai 
falsafah THK,  yaitu  adanya  keselarasan  hubungan  dengan  Tuhan  (beriman,  bertakwa,  syukur, 
disiplin), dengan sesama (peduli sesama, toleransi, kesetiakawanan, santun, jujur), dan dengan 
lingkungan (peduli lingkungan, menghargai alam). 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model  pengembangan   Plomp   
(1999) yang meliputi beberapa fase seperti: (1) fase investigasi awal; (2) fase design/perancangan;   
(3)  fase  realisasi/konstruksi;  ( 4)  fase  tes,  evaluasi  & revisi; dan (5)  fase  implementasi dalam 

rangka mencapai fokus penelitian yakni Model PMbSbTHK yang valid, praktis, dan efektif dalam 
meningkatkan karakter baik peserta didik.  

Subjek   penelitian   adalah   peserta didik SD kelas IV di   Singaraja   yang   telah terdaftar 
pada Disdikbud Kabupaten Buleleng. Agar penelitian ini memiliki keberlanjutan dengan penelitian yang 
telah dilakukan sebelumnya untuk tahun 2020 akan dilibatkan subjek yang berasal dari SD: SDN 1 
Baktiseraga Singaraja 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Lembar observasi untuk data    

keterlaksanaan model dan karakter peserta didik, wawancara untuk  meningkatkan validitas  data 

(triangulasi  data), kuesioner untuk memperoleh data aktivitas peserta didik dan tanggapan peserta 

didik terhadap model, dan catatan harian untuk mencatat hal-hal yang tidak mampu direkam melalui 
alat pengumpulan data yang telah disiapkan. Data yang diperoleh dari  tes, lembar observasi 
dianalisis dengan analisis deskriptif. Data  hasil  wawancara  dan  catatan  harian dianalisis  dengan  
analisis  logis,  yaitu  analisis yang didasarkan  atas penalaran logika. Miles dan Huberman (1992; 
16) tentang analisis logika: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Model PMbSbTHK efektif digunakan untuk 
mengembangkan karakter baik peserta didik; (2) ada peningkatan karakter baik peserta didik dari 
kategori “kadang-kadang konsisten menunjukkan sikap sesuai dengan aspek dan sering tidak sesuai” 
ke kategori “sering konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek”; dan (3) respon peserta didik positif 
terhadap pembelajaran. Keefektifan model terjadi karena pembiasaan memunculkan indikator: jujur, 
disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, kesopanan, dan percaya diri dalam setiap kegiatan 
pembelajaran melalui penyisipan nilai-nilai parhyangan, penyisipan nilai-nilai pawongan, dan 
penyisipan nilai-nilai Palemahan. 

Pada Model PMbSbTHK proses  pembelajaran  dimulai  oleh  guru  dengan memfasilitasi 
peserta didik untuk membuat hubungan antara tugas belajar yang sedang ditangani peserta didik dan 
pengalaman masa lalu mereka baik berkaitan dengan akademik, personal, dan budaya. Tujuannya 
adalah untuk melibatkan peserta didik dalam belajar dengan membangkitkan rasa  ingin  tahu  mereka, 
menarik perhatian mereka terhadap masalah yang dihadapi, atau mengajukan beberapa pertanyaan 
yang membuat mereka berpikir. Di samping itu, tahap ini memberi kesempatan kepada  guru  maupun  
peserta  didik  melalui  kegiatan evaluasi untuk mengidentifikasi konsep awal yang dimilikinya berkaitan 
dengan konsep baru yang dipelajari, apakah konsep awalnya sesuai ataukah kurang tepat/keliru 
(miskonsepsi). Pada tahap inilah guru mengidentifikasi kekuatan  dan  kelemahan setiap individu  atau 
kelompok karena pembelajaran dilakukan dalam ZPD.  Hal ini dimaksudkan agar guru memudahkan 
menyesuaikan pembelajaran yang dilaksanakan dengan pengalaman belajar yang dimiliki oleh setiap 
individu atau kelompok terhadap pengetahuan yang dipelajari. Hal ini sesuai dengan teori asimilasi 
yang dikemukakan oleh Piaget. Piaget (dalam Van De Walle, 2013)  mengungkapkan bahwa ’states 
that assimilation is a process of integrating new information with the existing cognitive structure in the 
student‟s mind”. Novak (dalam Ardana, 2017: 9)  Dengan demikian pembelajaran menjadi menarik dan 
menantang sebab jika peserta didik dibelajarkan pada level of actual development, pembelajaran  
menjadi  tidak  menarik  atau  tidak  memberi  tantangan  yang  berarti  bagi peserta didik. Diketahui   
bahwa   level   of   actual   development   disebut   juga   tingkat independen, karena peserta didik 
sudah mampu menguasai keterampilan dan dapat melakukannya secara independen. Hal ini akan 
membuat peserta didik termotivasi dalam belajar yang dapat berdampak pada kepuasan hasi belajar 
yang dicapainya. Sehubungan dengan itu, Lee dan Liu (dalam Mujib, 2012: 145) membuat beberapa 
kesimpulan dari penelitian mereka, yaitu (1) Motivasi prestasi secara signifikan mempengaruhi kontrak 
psikologis; (2) Kontrak psikologis secara signifikan mempengaruhi sikap pekerjaan; (3) Motivasi 
berprestasi secara signifikan mempengaruhi sikap pekerjaan; dan (4) Motivasi berprestasi secara 
signifikan mempengaruhi sikap pekerjaan melalui kontrak psikologis, yang mana salah satu bentuk 
sikap kerja adalah kepuasan kerja. Sebaliknya jika dibelajarkan jauh di atas level of potential 
development, pembelajaran menjadi tidak efektif karena tingkat perkembangan potensial  mengacu 
pada apa yang peserta didik tidak mampu lakukan secara mandiri namun mereka mampu lakukan 
di bawah bimbingan orang dewasa atau   bekerjasama dengan  rekan-rekan  yang  lebih  kompeten.  
Dalam tahap pertama ini nilai karakter yang berlandaskan budaya bangsa dimungkinkan dapat 
terwujud antara lain: rasa ingin tahu, kemandirian, kerja keras, dan tanggung jawab. 

Pada tahap kedua dari Model PMbSbTHK, pembelajaran dilakukan dengan  
mengelompokkan  peserta didik ke dalam kelompok kooperatif 4 - 5 anggota dengan kemampuan dan 
jenis kelamin yang berbeda. Saat ini guru memberikan permasalahan matematika yang akan 
dipecahkan peserta didik dengan tingkat kesulitan berada antara level of actual dan level of potential 
mereka atau dengan kata lain peserta didik dibelajarkan dalam ZPD. Pada tahap ini guru memfasilitasi 
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peserta didik ketika mereka melakukan investigasi tugas matematika yang sedang dikerjakan, bekerja  
untuk  memahami konsep  tertentu, dan  memperoleh keterampilan memecahkan masalah dan 
keterampilan berhitung. Pada saat peserta didik melakukan investigasi materi baru, pengetahuan awal 
yang digali pada tahap 1 sangat membantu guru menyesuaikan pembelajarannya dengan pengalaman  
belajar  peserta  didik.   Agar  hal  ini  dapat  berjalan  maksimal,  guru  harus memberi tugas yang 
menantang tetapi tugas  yang diberikan masuk akal dan merangsang pemikiran, serta dapat   
memotivasi peserta didik. Selain itu, guru  harus mendesain pembelajaran yang bermakna dan mampu 
melibatkan semua peserta didik dalam interaksi sosial dalam rangka memberi kesempatan peserta 
didik untuk mengkonstruksi pengetahuan baru, serta  memberikan umpan  balik (evaluasi)  yang 
membantu dan mendorong pengembangan  pengetahuan  peserta didik lebih lanjut sesuai dengan 
kecepatan kemampuan yang dimilikinya. Jika prakonsepsi sesuai, guru mengarahkan peserta didik 
dan membimbing peserta didik untuk mengatur informasi yang mendukung ide-ide mereka menuju 
kesimpulan yang seharusnya dilakukan. Jika terjadi kebuntuan pada peserta didik saat melakukan 
investigasi, guru memfasilitasi mereka dalam bentuk pemberian bantuan yang bersifat scaffolding. 
Nilai-nilai karakter berlandaskan budaya bangsa yang dapat terakomodasi dalam hal ini dan dengan 
memperhatikan kelompok kooperatif, ZPD, Scaffolding, dan permasalahan matematika berwawasan 
nilai-nilai THK adalah: toleransi, jujur, kerja keras, disiplin, kreatif, kemandirian, demokratis, percaya 
diri, rasa ingin tahu, saling menghargai, komunikatif, peduli sesama, tanggung jawab, suka 

menolong/ gotong royong, semangat, kepemimpinan, saling percaya, dan bersyukur seperti terlihat 
pada gambar 3. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh Lutfi 
Baehaqi (2020, 163) mengatakan bahwa: dengan karakteristik model pembelajaran kooperatif peserta 
didik akan termotivasi dalam belajar, berani mengemukakan pendapat, tumbuh sikap menghargai 
perbedaan pendapat, dan saling mendukung serta memperkuat pendapat rekannya. Selain itu, 
peserta didik dihadapkan pada suatu masalah, sehingga hal ini dapat mendorong peserta didik untuk 
bekerja sama dan berpikir kritis. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Model PMbSbTHK efektif digunakan untuk 
mengembangkan karakter baik peserta didik; (2) ada peningkatan karakter baik peserta didik dari 
kategori “kadang-kadang konsisten menunjukkan sikap sesuai dengan aspek dan sering tidak sesuai” 
ke kategori “sering konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek”; dan (3) respon peserta didik positif 
terhadap pembelajaran. Keefektifan model terjadi karena pembiasaan memunculkan indikator: jujur, 
disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, kesopanan, dan percaya diri dalam setiap kegiatan 
pembelajaran melalui penyisipan nilai-nilai parhyangan, penyisipan nilai-nilai pawongan, dan 
penyisipan nilai-nilai Palemahan. Kepada pendidik diharapkan menggunakan Model PMbSbTHK dalam 
mengembangkan karakter peserta didik karena mudah dilaksanakan dan menyenangkan bagi siswa. 

 

Gambar 3 Nilai Karakter yang Mungkin Muncul dalam Kegiatan Inti dari  Model PMbSbTHK 
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ABSTRACT 

Class XII IPA4 Undiksha Laboratory High School has the lowest academic ability compared to other XII IPA 
classes at the school in the 2018/2019 academic year. The results of the initial reflection showed that students' 
learning activities, conceptual and mathematical abilities were classified as low. This Classroom Action Research 
(CAR) was carried out to increase the students’ learning activity and their mental models about colligative 
properties of a solution by applying the TripleChem learning model. Learning is carried out through five cycles, 
each of which involves planning, acting, observing, and reflecting. At the action stage, learning was carried out 
using the syntax: observing-reasoning-modeling-explanation. Retrieval of student learning activity data, related to 
the skills to plan, implement, analyze data, and communicate the results of the investigation, was carried out using 
observation sheets using a Likert scale (1 - 4). The measurement of students' mental models was carried out by 
giving learning outcomes tests, which included three levels of chemistry (macroscopic level, submicroscopic level, 
and symbolic level). The research data analysis was carried out descriptively. The results showed that the 
application of the TripleChem learning model could increase students' learning activity and chemistry mental 
models. 

Key words: learning activities, mental models, three levels of chemistry 

ABSTRAK   

Kelas XII IPA4 SMA Laboratorium Undiksha memiliki kemampuan akademik paling rendah dibandingkan kelas-
kelas XII IPA lainnya di sekolah tersebut pada tahun ajaran 2018/2019.  Hasil refleksi awal menunjukkan aktivitas 
belajar, kemampuan konseptual dan matematika siswa tergolong rendah.  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 
dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar dan model mental siswa tentang sifat koligatif 
larutan dengan menerapkan model pembelajaran TripleChem.  Pembelajaran dilakukan melalui lima siklus, 
masing-masing melibatkan tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  Pada tahap tindakan dilakukan 
pembelajaran dengan sintaks: observing-reasoning-modeling-explanating.  Pengambilan data aktivitas belajar 
siswa, berkaitan dengan keterampilan untuk merencanakan, melaksanakan, menganalisis data, dan 
mengomunikasikan hasil penyelidikan, dilakukan dengan lembar observasi menggunakan skala Likert (1 – 4).  
Pengukuran model mental dilakukan dengan pemberian tes hasil belajar, yang mencakup tiga level kimia (level 
makroskopis, level submikroskopis, dan level simbolik).  Analisis data penelitian dilakukan secara deskriptif.  Hasil 
penelitian menunjukkan penerapan model pembelajaran TripleChem dapat meningkatkan aktivitas belajar dan 
model mental kimia siswa.   

Kata-kata kunci: aktivitas belajar, model mental, tiga level kimia 

PENDAHULUAN  

Mata pelajaran kimia dipandang sebagai salah satu pelajaran yang sulit bagi siswa di SMA 
Laboratorium Undiksha Singaraja.  Hasil penelitian Sucitra et al. (2016) menunjukkan, model mental 
siswa kelas XI IPA di sekolah tersebut pada tahun ajaran 2015/2016 sebagian besar (98,65%) 
tergolong model mental alternatif.  Data tersebut menunjukkan kegagalan siswa dalam membangun 
interkoneksi tiga level kimia (makroskopis, submikroskopis, dan simbolik) berkaitan dengan konsep-
konsep kimia yang telah dipelajarinya.  Temuan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Suja et al. 
(2018), yang menunjukkan model mental siswa kelas XI IPA tentang konsep-konsep stoikiometri hanya 
20,48% tergolong model konseptual (benar secara ilmiah), dan sisanya 79,52% tergolong model mental 
alternatif.  Munculnya model-model mental alternatif disebabkan oleh ketidakmampuan siswa untuk 
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menjelaskan fenomena makroskopis kimia pada level submikroskopis menggunakan bahasa verbal 
dan simbolik. 

Hasil refleksi awal menunjukkan siswa kelas XII IPA4 di SMA Lab Undiksha pada semester 
ganjil 2018/2019 tidak mampu menjelaskan fenomena kimia (level makroskopis) berdasarkan struktur 
partikel-partikel materi penyusunnya (level submikroskopis).  Kesulitan juga dialami siswa pada saat 
menuliskan rumus-rumus kimia dan menyelesaikan persamaan reaksi (level simbolik).  Selain itu, 
sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam perhitungan matematika, terutama jika melibatkan 
bilangan berpangkat dan pecahan.  Siswa sangat bergantung pada kalkulator, termasuk untuk 
menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang dapat disederhanakan.  Mengingat kesulitan-kesulitan 
tersebut, sebagian besar siswa tidak mampu mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan sekolah 
sebesar 80.  Selain itu, kegiatan pembelajaran banyak terganggu aktivitas pribadi siswa, seperti 
bermain handphone dan ngobrol dengan siswa lain. Banyak siswa enggan mencatat penjelasan guru, 
dan mendokumentasi materi pelajaran dengan mengambil foto tulisan guru di papan tulis atau meminta 
file PPT yang disiapkan guru.  Kondisi itu menunjukkan aktivitas belajar siswa tergolong rendah.   

Temuan penelitian awal tersebut menunjukkan siswa kelas XII IPA4 SMA Lab Undiksha 
mengalami kesulitan belajar kimia mulai dari pemahaman konsep sampai dengan eksekusinya pada 
penyelesaian perhitungan matematis.  Pemahaman siswa tentang konsep-konsep kimia, menurut para 
pakar pendidikan kimia seharusnya melibatkan tiga level kimia, yaitu level makroskopis, 
submikroskopis, dan simbolik (Johnstone, 2006; Ben-Zvi et al., 1987; Talanquer, 2011).  Level 
makroskopis meliputi aspek fisik yang dapat diamati atau terukur.  Level sub-mikrokopis berkaitan 
dengan kajian pada tingkat partikel materi.  Selanjutnya, level simbolik adalah simbol partikel-partikel 
materi, meliputi atom, molekul, dan ion; baik dalam bentuk gambar, rumus, maupun bentuk-bentuk hasil 
pengolahan komputer.  Representasi tentang tiga level kimia dan interkoneksinya yang terbentuk dalam 
pikiran siswa selama proses pembelajaran dikenal sebagai model mental kimia (Wang, 2007; Jansoon 
et al., 2009). 

Model mental dibangun melalui persepsi, imaginasi, atau pemahaman wacana ilmiah 
(Jansoon, 2009).  Pembentukan model mental juga dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan 
awal pebelajar, sikap dan keyakinannya, serta persoalan-persoalan yang dihadapinya.  Model mental 
yang dihasilkan menjadi semakin berkembang dan rumit serta sering dimodifikasi dengan menambah, 
menghapus, dan memodifikasi konsep, fitur, dan hubungannya. Dalam pembelajaran kimia, 
Chittleborough (2004) menyatakan model mental pebelajar dibangun melalui pengamatan, penafsiran 
dan penjelasan yang mereka gunakan untuk menggambarkan pemahamannya tentang level 
submikroskopis kimia.   

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa berkaitan dengan pemahaman konsep 
kimia dan perhitungan matematika dapat diterapkan model pembelajaran TripleChem yang 
dikembangkan oleh Suja (2018).  Sintaks model pembelajaran TripleChem yang dikembangkan 
berdasarkan kesesuaian dan kesepadanan antara konten kimia dan cara pembelajarannya menurut 
epistemologi Catur Pramana, terdiri atas empat tahap.  Tahap pertama, level makroskopis kimia 
dibelajarkan dengan pratyaksa pramana (observing). Tahap kedua, pembelajaran level submikroskopis 
kimia dengan anumana pramana (reasoning). Tahap ketiga, pembelajaran level simbolik, termasuk 
perhitungan matematisnya, dengan upamana pramana (modeling).  Terakhir, interkoneksi tiga level 
kimia dibangun melalui sabda pramana (explanation).  Implementasi model pembelajaran TripleChem 
tersebut di perguruan tinggi terbukti mampu meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa dan 
meningkatkan model mental kimianya (Suja, 2018).  Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan aktivitas dan model mental siswa tentang materi kimia SMA kelas XII dengan 
menerapkan model pembelajaran TripleChem.   

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang mengikuti desain penelitian tindakan kelas (PTK), terdiri atas beberapa siklus, 
dan masing-masing siklus meliputi tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  Kegiatan 
yang dilakukan pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut. 
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1. Perencanaan.  Kegiatan perencanaan meliputi: 1) membuat skenario pembelajaran, 
2) mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan dalam pembelajaran kimia, 
serta 3) mempersiapkan instrumen untuk mengumpulkan dan mengolah data penelitian.  

2. Tindakan.  Skenario tindakan yang telah direncanakan dilaksanakan dalam situasi 
aktual sesuai kondisi kelas. Kegiatan pembelajaran mengikuti sintaks model pembelajaran 
TripleChem, yang terdiri atas empat tahap kegiatan berikut. 1) Observing (pratyaksa pramana): 
memperkenalkan level makroskopis kimia; 2) Reasoning (anumana pramana): menjelaskan 
fenomena makroskopis kimia berdasarkan struktur submikroskopisnya menggunakan bahasa 
verbal dan simbolik; 3) Modeling (upamana pramana): memvisualisasikan struktur partikel 
materi sehingga lebih visibel digunakan untuk menjelaskan sifat makroskopisnya; dan 4) 
Explanation (sabda pramana): membangun interkoneksi tiga level kimia dan mengelaborasi 
dengan pengetahuan lainnya.    

3. Observasi.  Kegiatan observasi dan interpretasi dilakukan selama kegiatan 
pembelajaran (tahap tindakan).  Tujuan dilakukan observasi adalah untuk mengumpulkan data 
berkaitan dengan hasil tindakan (perlakuan) yang diberikan agar dapat melakukan evaluasi 
sebagai dasar dalam melakukan refleksi.  

4. Refleksi.  Pada tahap refleksi dilakukan analisis data mengenai proses, masalah, dan 
hambatan yang dijumpai dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap dampak pelaksanaan 
tindakan yang direncanakan.   

Kegiatan PTK dilaksanakan di kelas XII IPA4 SMA Lab Undiksha pada semester ganjil tahun 
ajaran 2018/2019.  Kegiatan penelitian dilakukan selama empat bulan dari bulan Juli sampai dengan 
Oktober 2018.  Subjek penelitian mencakup 24 orang siswa.  Objek penelitiannya adalah aktivitas 
belajar dan model mental kimia siswa tentang sifat koligatif larutan.  Data yang dikumpulkan meliputi 
data kualitatif tentang aktivitas belajar siswa dan data kuantitatif model mental siswa tentang sifat 
koligatif larutan.  Data dikumpulkan menggunakan pedoman observasi untuk mengukur aktivitas belajar 
siswa dalam kelompok kecil. Pengukuran model mental siswa tentang sifat koligatif larutan dilakukan 
dengan pemberian tes hasil belajar.  Pengukuran aktivitas belajar siswa dilakukan selama proses 
pembelajaran, sedangkan pemberian tes dilakukan pada setiap akhir siklus pembelajaran.  Analisis 
data dilakukan secara deskriptif.   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian  

Pelaksanaan PTK ini dilakukan sebanyak lima siklus dengan menerapkan model pembelajaran 
TripleChem.  Pengambilan data penelitian dilakukan bersamaan dengan tahap tindakan dan dilakukan 
secara berkolaborasi dengan guru mitra.  Data yang diambil pada setiap siklus pembelajaran meliputi 
aktivitas belajar siswa dan model mental siswa tentang sifat koligatif larutan.   

1. Aktivitas belajar siswa 

Aktivitas belajar siswa dalam kelompok kecil yang diukur selama proses pembelajaran, 
mencakup: 1) keterampilan dalam merencanakan penyelidikan, 2) keterampilan dalam melaksanakan 
penyelidikan, 3) keterampilan dalam menganalisis data, dan 4) keterampilan untuk mengomunikasikan 
hasil penyelidikan.  Rekapitulasi data aktivitas belajar siswa pada setiap siklus belajar dapat dilihat 
pada Tabel 1.  

Tabel 1 Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

No Aktivitas  
Rerata Nilai pada Siklus ke- 

1 2 3 4 5 

1. Merencanakan penyelidikan. 46,88 55,21 69,79 72,92 73,96 

2. Melaksanakan penyelidikan. 48,96 65,63 71,88 73,96 73,96 

3. Menganalisis data. 60,42 71,88 76,04 77,08 78,13 
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4. Mengomunikasikan hasil 
penyelidikan. 

58,33 69,79 75,00 75,00 75,00 

 

Aktivitas total 53,65 65,63 73,18 74,74 75,26 

Kecenderungan aktivitas belajar siswa dari siklus 1 sampai siklus 5 ditampilkan dalam bentuk 
grafik pada Gambar 1.  Grafik tersebut menunjukkan aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan 
mulai dari siklus satu sampai siklus kelima.  Secara keseluruhan aktivitas belajar siswa mengalami 
kondisi optimum mulai siklus ke-4.  Di antara keempat keterampilan yang diukur sebagai aktivitas 
belajar siswa, keterampilan untuk menganalisis data hasil penyelidikan sesuai dengan tujuan 
penyelidikan menunjukkan rerata nilai paling tinggi, sebaliknya keterampilan dalam merencanakan 
penyelidikan tergolong paling rendah.  Secara keseluruhan, aktivitas belajar siswa pada akhir 
pembelajaran tergolong baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1  Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

2. Model mental siswa 

Data model mental siswa tentang sifat koligatif larutan diukur pada setiap akhir siklus.  
Pengukuran model mental dalam penelitian ini, meliputi: 1) model mental level makroskopis, yang 
mencakup pemahaman siswa tentang tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmosis larutan 
nonelektrolit dan elektrolit; 2) model mental level submikroskopis, yang mencakup kemampuan untuk 
menjelaskan sifat koligatif larutan berdasarkan interaksi partikel-partikel zat yang ada di dalam larutan; 
3) model mental level simbolik, mencakup kemampuan untuk menulis rumus molekul, menulis 
persamaan ionisasi, menulis rumus-rumus berhubungan dengan sifat koligatif, dan menyelesaikan 
perhitungan kimia.  Pengumpulan data tentang model mental kimia siswa dilakukan dengan pemberian 
tes hasil belajar, dan dilakukan pada setiap akhir siklus pembelajaran.  Rekapitulasi nilai model mental 
siswa ditampilkan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Nilai Model Mental Siswa tentang Sifat Koligatif Larutan 

No Model Mental  
Rerata Nilai pada Siklus ke- 

1 2 3 4 5 

1. Level Makroskopis 58,33 70,83 83,33 87,5 87,5 

2. Level Submikroskopis 20,83 33,33 52,08 60,42 70,83 

3. Level Simbolik 58,93 65,48 71,43 77,38 86,31 

4. Tiga Level Kimia 51,23 59,58 68,75 75 83,33 

Untuk melihat kecenderungan model mental siswa pada setiap siklus pembelajaran, data 
dalam Tabel 2 ditampilkan kembali dalam bentuk grafik pada Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan model 
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mental siswa tentang sifat koligatif larutan mengalami peningkatan mulai dari siklus satu sampai 
dengan siklus kelima.  Model mental siswa tentang level makroskopis kimia tergolong paling tinggi 
dibandingkan dua level kimia lainnya, sebaliknya model mental level submikroskopisnya tergolong 
paling rendah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2  Nilai Model Mental Siswa Selama Pembelajaran 

Data persentase siswa yang dapat mencapai KKM mulai siklus satu sampai dengan siklus 
kelima secara berturut-turut adalah 16,67%; 20,83%; 33,33%; 58,33%; dan 66,67%.  Data tersebut 
menunjukkan penerapan model pembelajaran TripleChem dapat meningkatkan persentase 
ketercapaian KKM pada siswa kelas XII IPA4.  

Pembahasan  

1. Peningkatan aktivitas belajar siswa  

Penerapan model pembelajaran TripleChem secara gradual dapat meningkatkan aktivitas 
siswa mulai siklus satu sampai mencapai kondisi optimum pada siklus keempat. Temuan tersebut 
sejalan dengan hasil penelitian pengembangan model pembelajaran TripleChem yang dilakukan oleh 
Suja (2018) dan Haryani et al. (2013), yang menyimpulkan bahwa kegiatan praktikum kimia dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa.  Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian King 
et al. (2010), yang menunjukkan pembelajaran dalam kelompok kecil dan kooperatif dapat 
meningkatkan keterampilan dan kinerja siswa dalam pembelajaran.    

Terjadinya peningkatan kinerja siswa dalam pembelajaran dikontribusi oleh penerapan 
scaffolding, serta dampak kerja kelompok terhadap aktivitas belajar siswa.  Menurut pandangan para 
pendukung teori Vygotsky (Woolfolk, 2008), kerja kelompok mengondisikan siswa untuk berkolaborasi 
dalam mencapai tujuan pembelajaran dan interaksi sosial mampu membangkitkan fungsi-fungsi mental 
yang lebih tinggi, seperti penalaran, pemahaman, dan keterampilan berpikir kritis.  Temuan penelitian 
ini juga sejalan dengan hasil penelitian Chittleborough & Treagust (2007), bahwa aktivitas siswa selama 
pembelajaran bisa ditingkatkan dengan kegiatan praktek; hasil penelitian Jones et al. (2005), bahwa 
kualitas proses pembelajaran bisa ditingkatkan dengan pelibatan visualisasi; serta hasil penelitian 
Raiyn & Rayan (2015), yang menunjukkan pemodelan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
kimia di perguruan tinggi.  Masing-masing perlakuan tersebut diberikan secara terpisah, sedangkan 
dalam model pembelajaran TripleChem dilakukan secara terpadu.  Hasil penelitian ini juga sejalan 
dengan temuan Jaber & Boujaoude (2012), bahwa pembelajaran kimia dengan melibatkan interkoneksi 
tiga level kimia dapat menumbuhkembangkan antusiasme dan aktivitas siswa dalam mengikuti 
pembelajaran, serta lebih mudah dalam melakukan interpretasi terhadap representasi yang 
dihadapinya. 
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2. Peningkatan model mental siswa 

Pada awal pembelajaran siswa tampak belum terbiasa berpikir pada tingkat molekuler untuk 
menjelaskan sifat-sifat fisik larutan (level makroskopis).  Kondisi itu masih jauh dari harapan Wu et al. 
(2001), yang memandang kimia sebagai submicroscopic science.  Temuan awal penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian Wang (2007) dan Ardac & Akaygun (2004) yang menyatakan, bahwa siswa 
mengalami kesulitan dalam memberikan penjelasan pada level submikroskopis tentang fenomena 
makroskopis yang bersifat observable.  Penerapan model pembelajaran TripleChem dapat 
meningkatkan model mental siswa tentang tiga level kimia.  Khusus untuk model mental level 
makroskopis, peningkatan tersebut mencapai kondisi optimum mulai siklus keempat.  Temuan tersebut 
sejalan dengan hasil penelitian Sunyono et al. (2015), yang menunjukkan pembelajaran dengan 
representasi ganda mampu meningkatkan model mental kimia siswa.   

Temuan penelitian ini menunjukkan model mental level submikroskopis tergolong paling 
rendah dibandingkan dua level kimia yang lainnya.  Kondisi ini disebabkan penalaran level 
submikroskopis merupakan tahap sulit pada pembentukan model mental karena bersifat tidak kasat 
mata.  Sejalan dengan saran Wu & Shah (2004), untuk menghindari verbalisme level submikroskopis 
serta memudahkan menghayati struktur dan dinamika partikel materi pada penelitian ini telah dilakukan 
visualisasi submikroskopis menggunakan gambar animasi.  Menurut Barak & Hussein-Farraj (2012), 
visualisasi untuk membantu pembentukan model mental dapat dilakukan dengan menggunakan 
gambar, model molekul, dan animasi.   

Keterampilan memvisualisasikan partikel materi diajarkan kepada siswa karena kemampuan 
tersebut bukan bawaan, tetapi keterampilan yang harus dipelajari (Chittleborough & Treagust, 2007).  
Pembelajaran dengan multirepresentasi ditujukan agar model mental siswa tentang konsep-konsep 
kimia menjadi semakin utuh.  Perlakukan tersebut ternyata mampu meningkatkan model mental siswa.  
Temuan tersebut sesuai dengan pandangan Paivo tentang teori memori kode ganda, yang menyatakan 
penggunaan banyak representasi membantu penyimpanan informasi dalam memori jangka panjang 
pebelajar (Suja, 2018).   

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Penerapan model pembelajaran TripleChem dapat meningkatkan aktivitas belajar dan model 
mental kimia siswa tentang sifat koligatif larutan.  Peningkatan aktivitas belajar terjadi secara bertahap 
sampai mencapai kondisi optimal mulai siklus keempat. Dari keempat keterampilan yang diukur 
sebagai aktivitas belajar siswa, keterampilan untuk menganalisis data tergolong paling tinggi, 
sebaliknya keterampilan dalam merencanakan penyelidikan tergolong paling rendah.  Secara 
keseluruhan, aktivitas siswa pada akhir pembelajaran tergolong baik.  Model mental siswa tentang sifat 
koligatif larutan mengalami peningkatan untuk setiap levelnya. Model mental level makroskopis 
tergolong paling tinggi dan mengalami peningkatan sampai mencapai kondisi optimum mulai 
pertemuan keempat.  Model mental level submikroskopis tergolong paling rendah, namun terus 
mengalami peningkatan sampai mencapai nilai dalam kategori baik pada siklus kelima.  Sesuai dengan 
temuan ini, untuk meningkatkan aktivitas belajar dan model mental siswa tentang konsep-konsep kimia, 
guru dapat menerapkan model pembelajaran TripleChem sebagai model spesifik untuk pembelajaran 
kimia.    
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ABSTRACT 

This research is an Ex Post Facto research. This study aims to determine and analyze the magnitude of the 

determination of the strengthening of character education in the science learning model with Balinese local wisdom. 

The study population was 30 junior high school students in Buleleng. The data were collected using a closed 

questionnaire sheet. The data were analyzed by applying statistical formulas with the product moment technique 

and partial correlation. The results of the data analysis show that there is a strengthening of high category character 

education in the science learning model with Balinese local wisdom in junior high school students by 44%. 

Keywords: Character Education, Balinese Local Wisdom, Science Learning 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian Ex Post Facto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

besarnya determinasi Penguatan Pendidikan Karakter dalam model Pembelajaran Sains bermuatan Kearifan 

Lokal Bali. Populasi penelitian adalah siswa SMP di Buleleng sebanyak 30 orang. Pengumpulan data dilakukan 

dengan lembar kuesioner tertutup. Data dianalisis dengan menerapkan rumus-rumus statistik dengan teknik 

product moment dan korelasi parsial.  Hasil analisis data menunjukkan  terdapat Penguatan Pendidikan Karakter 

berkategori tinggi dalam model pembelajaran Sains bermuatan Kearifan Lokal Bali pada siswa SMP Sebesar  44%. 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Kearifan Lokal Bali, Pembelajaran Sains 

 

PENDAHULUAN 

 Distruption Era telah memasuki babak baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tidak luput pula telah merasuk pada sektor pendidikan. Para pemangku kepentingan 

dilingkungan pendidikan diharapkan mampu merespon positif perubahan era revolusi 4.0 ini (Nasir: 

2018). Di Era Revolusi Industri 4.0 perlu mengembangkan literasi baru. Literasi baru mencakup literasi 

data, literasi teknologi dan literasi manusia. Literasi data terkait dengan kemampuan membaca, 

menganalisis dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan informasi (big data) yang diperoleh. 

Literasi teknologi terkait dengan kemampuan memahami cara kerja mesin. Aplikasi teknologi dan 

bekerja berbasis produk teknologi untuk mendapatkan hasil maksimal. Literasi manusia terkait dengan 

kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif dan inovatif. 

 Literasi manusia menjadi hal yang penting dalam bertahan di era ini, tujuannya adalah agar 

manusia bisa berfungsi dengan baik dilingkungan manusia dan dapat memahami interaksi dengan 

sesama manusia (Intan: 2018). Interaksi tersebut dapat dilihat di dunia pendidikan khususnya di 

lingkungan sekolah. Untuk itu, tugas dunia pendidikan saat ini melalui proses pembelajarannya bukan 

hanya menekankan pada penguatan kompetensi literasi lama, tetapi secara simultan mengokohkan 
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pada penguatan literasi baru yang menyatu dalam penguatan kompetensi bidang keilmuan dan 

keahlian atau profesi. 

 Peran lingkungan sekolah sebagai salah satu pengejawantah literasi manusia saat ini masih 

mencari bentuk melalui proses pembelajaran. Pembelajaran di sekolah dasar melalui kurikulum 2013 

secara tersurat menamankan penguatan karakter di dalamya. Hal yang menarik dibahas lebih lanjut 

dalam artikel ini tentang sejauh mana penerapan model pembelajaran sains bermuatan kearifan local 

bali tersebut berhubungan dengan penguatan karakter. Sehingga akan menjawab pentingnya literacy 

humanistik yang saat ini menjadi trend pengimplementasian dalam menghadapi revolusi industri 4.0. 

Hal ini sangat erat kaitannya dengan penguatan Pendidikan karakter. 

 Rendahnya kualitas pendidikan tidak bisa lepas dari peran guru dalam proses pendidikan. 

Perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah meningkatkan kualitas guru. 

Jadi, gurulah yang memegang peranan sentral dalam proses pendidikan, di samping faktor-faktor 

lainnya seperti: kurikulum, serta   sarana dan prasarana pendukung lainnya. Guru merupakan unsur 

penentu terciptanya mutu pelayanan  dan  hasil  pendidikan (Zamroni, 2001). Oleh karena itu, bangsa 

Indonesia memerlukan guru yang cerdas, arif,   dan   berkarakter   Indonesia   agar mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, cerdas, dan berkarakter bangsa Indonesia yang 

kuat. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukanlah penelitian expospacto untuk 

mengungkap integrasi kearifan lokal bali sebagai penguatan karakter dalam pembelajaran sains pada 

anak-anak SMP yang ada di Kabupaten Buleleng. 

Pentingnya pengintegrasian kearifan local bali sebagai pengutan karakter 

 Gardner (2007) menyatakan bahwa untuk  menghadapi tantangan masa depan yang begitu 

kompleks dan cepat ini adalah dengan menguasai lima pikiran untuk masa depan (five minds for the 

future) yang meliputi:  pikiran terdisiplin, pikiran menyintesis, pikiran mencipta, pikiran merespek, dan 

pikiran etis. Artinya, selain sumber daya manusia itu cerdas (smart), juga diperlukan pikiran dan perilaku 

etis (karakter baik/good character). 

 Saat ini berbagai persoalan dialami bangsa Indonesia, seperti maraknya intoleransi, 

radikalisme, terorisme, fitnah di media sosial (Hoax), korupsi, pemerasan/kekerasan (bullying), dan 

sebagainya. Fenomena ini mengindikasikan  kegagalan  dalam bidang dalam mengembangkan 

pendidikan nilai. Kurang baiknya moral siswa berakibat pada rendahnya     karakter     siswa     adalah  

indikator kegagalan guru dalam mengintegrasikan pengetahuan tentang nilai menjadi tindakan yang 

positif (Lickona, 1999; Lopes, dkk, 2013; Abu, dkk, 2014; Aisah, 2014). Lebih lanjut, Suastra (2017) 

menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat kurang mendapat perhatian dalam 

proses pembelajaran di sekolah, padahal nilai-nilai tersebut masih  sangat relevan diterapkan dalam 

kehidupan bermasyarat dan dapat menjaga keutuhan bangga Indonesia.  

 Menurut perspektif antropologi, pembelajaran sains dianggap sebagai transmisi budaya 

(cultural transmission) dan pembelajaran fisika sebagai "penguasaan" budaya (cultural acquisition). 

Dengan demikian, proses belajar mengajar fisika di kelas dapat diibaratkan sebagai proses 

pemindahan dan perolehan budaya dari guru dan oleh murid. Untuk pembatasan, kata budaya (culture) 

yang dimaksud di sini adalah suatu sistem atau tatanan tentang simbol dan arti yang berlaku pada 

interaksi sosial suatu masyarakat (Geertz,1992). 

 Beberapa contoh kearifan local Bali Berkenaan karakter berbasis nilai kearifan lokal Bali yang 

dapat dikembangkan  dalam  pembelajaran fisika/sains  telah ditemukan Suastra (2017b), Aspek-aspek 

karakter berbasis kearifan lokal Bali ini digali dari sikap dan  perilaku  masyarakat  dalam kehidupan 

sehari-hari yang dijiwai dari kitab suci Hindu seperti Begawad gita, Regveda, Atharwa veda, 
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Silakramaning Aguron-guron, dan Tri Kaya Parisudha. Sumber lainnya juga diperoleh dari filosofi yang 

berkembang dalam masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana, yang berarti keharmonisan antara manusia    

dengan Tuhan (religius), manusia dengan sesama manusia lainnya, dan manusia dengan butha/alam 

semesta. Suja (2000:56-57) mengatakan bahwa hubungan manusia (Prajah) dengan Tuhan  (Prajapati)  

didasarkan  atas konsep   Kawula   Gusti,   dalam   artian Tuhan adalah Gusti (penguasa), sedangkan 

manusia adalah pelayan- pelayan Tuhan dengan bhaktinya yang tulus. Hubungan manusia dengan 

sesama manusia didasarkan pada konsep Tat Twam Asi, yang mengajarkan bahwa sesama manusia 

adalah sama. Kita semua (tanpa dibatasi oleh label apapun) adalah bersaudara,  va  suduiva  kutum 

bhakam. Sebagai sesama manusia kita harus saling menyayangi, saling menghormati, dan saling 

melayani. “Perlakukan orang lain, sebagaimana engkau inginkan diperlakukan orang lain kepada 

dirimu”. Keserasian hubungan manusia dengan alam mengambil perumpamaan “kadi manik ring 

cecupu”. Manusia diumpamakan sebagai manik (janin), sedangkan alam sebagai cecupu (rahim). 

Konsep ini mengandung makna bahwa manusia harus hidup dilingkupi oleh alam, dan dari alamlah 

manusia memperoleh makanan atau sarana untuk hidup.  Dalam  posisi  ini  jelas  tampak bahwa 

manusia hidup bebas dalam keterikatan dengan alam. Manusia bebas mengambil apa saja dari alam, 

tetapi dia wajib menjaga kelestariannya. 

 

METODE 

 Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian ex post facto. Berdasarkan 

metodenya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan penelitian yang bertujuan 

untuk meneliti kemungkinan hubungan antar variabel. Bentuk hubungan yang dimaksud yaitu kausal, 

karena penelitian ini berusaha untuk mencari besarnya determinasi Penguatan Pendidikan Karakter 

dalam model Pembelajaran Sains bermuatan Kearifan Lokal Bali (Y). Penelitian ini bersifat deskriptif, 

karena hanya untuk mengukur variabel yang ada dan tidak memanipulasi variabel.  

 Untuk memperoleh data secara empiris mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian ini 

digunakan kuesioner dan observasi. kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data tentang variabel 

Penguatan Pendidikan Karakter dalam model Pembelajaran Sains bermuatan Kearifan Lokal Bali pada 

siswa SMP di Kabupaten Buleleng. Instrumen yang digunakan untuk mengukur adalah kuesioner 

tertutup. Kuesioner tertutup adalah setiap item pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban dan 

responden akan memilih  salah satu alternatif  jawaban dari setiap pertanyaan yang telah disediakan 

(Sugiyono, 2002: 163). Masing-masing kategori atau pilihan tersebut  akan diberi skor antara 1 sampai 

dengan 5 (model Skala Likert) dan data yang terkumpul berbentuk data interval.  

 Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah 

dipahami dan diinterpretasikan dengan menggunakan statistik. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis Product Moment, Korelasi Parsial, dan Regresi Ganda.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada penelitian ini, yang dicari determinasinya adalah penguatan karakter dalam  model 

pembelajaran sains bermuatan kearifan lokal Bali anak-anak SMP di Kabupaten Buleleng. 

 Data tentang penguatan karakter mempunyai rentangan = 33, n = 28, skor minimum = 74, skor 

maksimum = 107, banyak kelas interval = 6, panjang kelas interval = 6, rata-rata = 93,39, median = 94, 

standar deviasi = 8,96, dan varians = 80,25. Berdasarkan data, banyaknya siswa yang mendapat nilai 

di antara rentang skor 73 - 78 dengan nilai tengah 75,5 berjumlah 3 orang dengan frekuensi relatif 

sebesar 10,71%. Jumlah siswa yang memiliki rentang nilai 79 - 84 dengan nilai tengah 81,50 berjumlah 

1 orang dengan frekuensi relatif sebesar 3,57%. Jumlah guru yang memiliki rentang nilai 85 - 90 dengan 
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nilai tengah 87,50 berjumlah 4 orang dengan frekuensi relatif sebesar 14,29%. Jumlah siswa yang 

memiliki rentang nilai 91 - 96 dengan nilai tengah 93,50 berjumlah 11 orang dengan frekuensi relatif 

sebesar 39,29%. Jumlah siswa yang memiliki rentang nilai 97 - 102 dengan nilai tengah 99,50 

berjumlah 5 orang dengan frekuensi relatif sebesar 17,86%. Jumlah siswa yang memiliki rentang nilai 

103 - 108 dengan nilai tengah 105,50 berjumlah 4 orang dengan frekuensi relatif sebesar 14,29%. 

Agar tampak lebih jelas, maka data pada tabel di atas dapat diringkas seperti gambar berikut 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1 Histogram Data penguatan karakter 

 Untuk mengetahui kecenderungan klasifikasi data penguatan karakter siswa sekolah dilakukan 

dengan menghitung mean ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (Sdi) dimana Mi = ½ x (skor maksimal + 

skor minimal) dan Sdi = 1/6 (skor maksimal – skor minimal). Jika dilihat dari rata-rata (mean) = 93,39 

dan dikonversikan ke dalam tabel, dapat diketahui bahwa kecenderungan data penguatan karakter 

masuk dalam kategori tinggi.  

Tabel 4.3 Kelas Interval untuk Masing-masing Kategori 

Interval Skor Kategori 

98,75 – 107,00 Sangat Tinggi 

93,25 – 98,74 Tinggi 

87,75 – 93,24 Sedang 

82,25 – 87,74 Rendah 

74,00 – 82,24 Sangat Rendah 
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 Jika dilihat dari rata-rata (mean) = 93,39 dan dikonversikan ke dalam tabel di atas, dapat 
diketahui bahwa kecenderungan data penguatan karakter masuk dalam kategori tinggi. 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan, terdapat determinasi 
yang signifikan antara penguatan karakter dengan pembelajaran sains yang terintegrasi kearifan local 
Bali. Hasil analisis dengan bantuan SPSS menunjukan bahwa koefisien parsial antara variabel X1 
dengan variabel Y sementara variabel X2 dan X3 dikontrol (r1y-23) memiliki nilai 0,663 dan nilai r2 = 0,4396 
(44%). Ini berarti bahwa literasi humanistik (X1) berdeterminasi sebesar 44% terhadap kualitas model 
pembelajaran konstruktivis (Y).  

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan, terdapat determinasi 

yang signifikan antara penguatan karakter dengan pembelajaran sains yang terintegrasi kearifan local 

Bali. Hasil analisis dengan bantuan SPSS menunjukan bahwa koefisien parsial antara variabel X1 

dengan variabel Y sementara variabel X2 dan X3 dikontrol (r1y-23) memiliki nilai 0,663 dan nilai r2 = 0,4396 

(44%). Ini berarti bahwa literasi humanistik (X1) berdeterminasi sebesar 44% terhadap kualitas model 

pembelajaran konstruktivis (Y). jadi dapat diinterpretasikan bahwa pengintegrasian kearifan lokal Bali 

dalam pembelajaran sains  dapat menguatkan karakter peserta didik. 
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ABSTRACT 

With the enactment of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia 
Number 3 of 2020 concerning National Higher Education Standards, the Ganesha University of Education has 
reoriented the curriculum to be able to provide opportunities for students to take courses or activities outside of 
their study program. The curriculum developed is called Merdeka Belajar Kampus Merdeka. The Biology Education 
Study Program reorients the curriculum to facilitate students to acquire other competencies according to their 
interests. The policy taken to ensure that the students' independent learning program is still in line with their field 
of production. For this reason, the Biology Education Study Program takes a humanitarian project as a form of off-
campus learning. Humanitarian projects can provide learning experiences outside the campus that have a positive 
impact on character building for students, such as caring for others and caring for the environment. The main 
objectives of the humanitarian project are: (1) making plenary students who uphold human values in carrying out 
tasks based on religion, morals and ethics, and (2) training students to have social sensitivity to explore and 
understand existing problems so that they can be resolved according to their respective interests and expertise. 
Additional competencies that students have from humanitarian project activities are: as humanitarian volunteers, 
and as trainers and coaches (1) Volunteer Corps, (2) School Health Enterprises, and (3) AIDS and Drugs Concern 
Student Groups. 

Keywords: Freedom of learning, humanitarian projects, and character building 

ABSTRAK 

 Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka semua perguruan tinggi, termasuk Universitas 

Pendidikan Ganesha melakukan reorientasi kurikulum untuk dapat memberikan kesempatan kepada 

mahasiswanya mengambil kuliah atau kegiatan di luar program studinya. Kurikulum yang dikembangkan disebut 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Studi Pendidikan Biologi melakukan reorientasi kurikulum untuk 

memfasilitasi mahasiswa memperoleh kompetensi lain sesuai dengan minatnya. Kebijakan yang diambil agar 

program merdeka belajar yang diikuti mahasiswa masih gayut dengan bidang keprodiannya. Untuk itu maka 

Program Studi Pendidikan Biologi mengambil proyek kemanusiaan sebagai bentuk pembelajaran di luar kampus. 

Proyek kemanusian dapat memberikan pengalaman belajar di luar kampus yang memiliki dampak positif terhadap 

pembentukan karakter mahasiswa, seperti karakter peduli sesama dan peduli lingkungan. Tujuan utama dari 

proyek kemanusiaan adalah:(1) menjadikan mahasiswa paripurna yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, dan (2) melatih mahasiswa memiliki kepekaan 

sosial untuk menggali dan memahami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan sesuai dengan minat dan 

keahliannya masing-masing. Kompetensi tambahan yang dimiliki mahasiswa dari kegiatan proyek kemanusiaan 

adalah: sebagai relawan kemanusiaan, dan sebagai pelatih dan pembina (1) Korps Sukarela, (2) Usaha Kesehatan 

Sekolah, dan (3) Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba. 

Kata Kunci: Merdeka belajar, proyek kemanusiaan, dan pembentukan karakter 

PENDAHULUAN 

Perguruan Tinggi sebagai tempat proses pembelajaran diharapkan dapat menghasilkan 
lulusan yang sesuai dengan perkembangan jaman, kemajuan ilmu dan teknologi (IPTEK), tuntutan 
dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Lulusan perguruan tinggi diharapkan 
memiliki kompetensi yang lebih gayut dengan kebutuhan zaman, sehingga mahasiswa lebih siap 
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menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Link 
and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang 
berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi  dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses 
pembelajaran yang inovatif  agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.  

Banyak lulusan Perguruan Tinggi bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan kompetensinya, 
bekerja dengan tidak mendapatkan upah yang layak sebagai seorang sarjana, bahkan ada lulusan 
perguruan tinggi yang menganggur. Kondisi ini terjadi diduga oleh masyarakat disebabkan antara lain 
oleh tidak sesuainya kompetensi yang dibelajarkan di perguruan tinggi dengan dunia kerja (tidak terjadi 
link and match). Proses pembelajaran di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan link and match 
dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mempersiapkan mempersiapkan mahasiswa dalam dunia 
kerja sejak awal. Untuk mewujudkan proses pembelajaran seperti itu, pemerintah melalui Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 18 ayat (2) Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa 
Perguruan Tinggi (PT) wajib memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran sesuai 
dengan pasal 18 ayat (1). Fasilitas yang diberikan PT kepada mahasiswa adalah: (a) satu semester 
atau setara dengan maksimal 20 sks belajar di luar Program Studi (Prodi) dalam PT yang sama, dan 
(b) paling lama dalam dua semester atau setara dengan maksimal 40 sks belajar di luar perguruan 
tingginya. 

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja 

di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, 

mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan 

kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan 

(Kemendikbud, 2020). Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. 

Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan 

meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. 

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang 

berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial. Sehubungan dengan itu, 

pemerintah mendorong semua PT untuk melakukan reorientasi kurikulumnya untuk memberikan 

kompetensi kepada mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah atau program kegiatan di luar 

program studinya maksimal setara dengan 60 sks. Kurikulum yang dikembangkan disebut kurikulum 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).  

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, program studi pendidikan biologi FMIPA Universitas 
Pendidikan Ganesha (Undiksha) juga melalukan reorientasi kurikulum dengan menyusun kurikulum 
MBKM. Kurikulum MBKM yang disusun mengambil kebijakan bahwa mahasiswa difasilitasi untuk 
mengambil program kegiatan di luar program studi di dalam perguruan tinggi Undiksha selama satu 
semester yang setara dengan maksimal 60 sks, dan dua semester di luar Undiksha yang setara dengan 
maksimal 60 sks. Untuk kegiatan di luat PT, mahasiswa program studi pendidikan biologi antara lain 
difasilitasi untuk mengambil kegiatan dalam bidang proyek kemanusiaan. Projek kemanusiaan 
diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar di luar kampus yang memiliki dampak positif 
terhadap karakter  peduli sama dan peduli lingkungan. Tujuan utama kegiatan projek kemanusiaan 
adalah: (a)  menjadikan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika dan (b) melatih mahasiswa memiliki 
kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan 
sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.  

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan kurikulum MBKM pada 
program studi Pendidikan Biologi  dalam mengembangkan rancangan kegiatan pembelajaran di luar 
kampus dalam bentuk proyek kemanusiaan  
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Rancangan Kegiatan Projek Kemanusiaan PMI 

Kegiatan pembelajaran proyek kemanusiaan di luar kampus yang dipilih oleh program studi 
biologi bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Ashari (2016) dan Astuti (2017) 
mengemukakan bahwa PMI mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Sebagaimana 
dikemukakan sebelumnya bahwa perguruan tinggi menghasilkan insan Indonesia yang beradab, 
berilmu, profesional, dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. 
Projek kemanusian yang berkerja sama dengan PMI dapat memberikan pengalaman belajar di luar 
kampus yang memiliki dampak positif terhadap karakter  peduli sama dan peduli lingkungan. Kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di PMI akan bermuara pada peningkatan dan 
pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi mahasiswa untuk 
bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil dalam memberikan pelayanan kemanusiaan di tengah 
masyarakat (Ferisa dan Sumariyati, 2014 dan Corporate Volunter, 2015). Tujuan utama kegiatan projek 
kemanusiaan adalah: (a)  menjadikan mahasiswa paripurna yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika dan (b) melatih mahasiswa memiliki 
kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan 
sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Kompetensi tambahan yang diperoleh dari 
kegiatan projek kemanusiaan sebagai  relawan kemanusiaan, pelatih dan pembina Korps Sukarela 
(KSR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Palang Merah Remaja (PMR),  dan Kelompok Siswa Peduli 
Aids dan Narkoba (KSPAN). 

Model kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan PMI dalah 
sebagai berikut. 

1. Model Projek Kemanusiaan I: Kesiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana 
2. Model Projek Kemanusiaan II: Pertolongan Pertama 
3. Model Projek Kemanusiaan III: Promosi Kesehatan dan Sosial. 

Deskripsi setiap model kegiatan projek kemanusiaan adalah: 

1. Model Projek Kemanusiaan PMI-I: Kesiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana 

a. Kegiatan 
Projek kemanusiaan ini meliputi bentuk kegiatan belajar: 

(a) Penyediaan dan distribusi air bersih 

(b) Menyediakan sarana umum (dapur umum) 

(c) Pembuatan sarana kebersihan (MCK) 

(d) Promosi kesehatan 
b. Capaian Pembelajaran dan Beban Belajar 

Capaian pembelajaran projek kemanusiaan I adalah: 
(a) Mampu menyediakan dan melakukan distribusi air bersih 
(b) Mampu menyediakan dan membuat  sarana umum secara kolaboratif (seperti dapur 

umum) 
(c) Mampu menyediakan  sarana kebersihan (MCK) 
(d) Mampu melakukan promosi kesehatan  bagi masyarakat yang terkena bencana 
 
Beban belajar projek kemanusiaan PMI-I 

No. Materi Projek Kemanusiaan PMI-I Beban Belajar 

1 Penyediaan distribusi air bersih 2 sks 

2 Penyediaan sarana umum (dapur umum) 3 sks 

3 Penyediaan sarana kebersihan (MCK) 2 sks 

4 Promosi kesehatan  2 sks 

Total 8 sks 
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2. Model Projek Kemanusiaan PMI-II: Pertolongan Pertama 

a. Kegiatan 
Projek kemanusiaan ini   adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau 
cedera/kecelakaan yang memerlukan dalam bentuk kegiatan belajar: penanganan medis dasar 

(a) Pertolongan  Gangguan Umum (gangguan pernafasan, gangguan kesadaran, gangguan 
peredaran darah) 

(b) Pertolongan Gangguan Lokal (pendarahan, luka, luka bakar, patah tulang, dislokasi) 

(c) Pertolongan Khusus (terjerat, kecelakaan listrik, tersambar petir, tenggelam, sengatan 
panas, kejang, pingsan, tersedak) 
 

b. Capaian Pembelajaran dan Beban Studi 

Capaian pembelajaran projek kemanusiaan PMI-II adalah 
(a) Mampu memberikan pertolongan  gangguan umum (gangguan pernafasan, gangguan 

kesadaran, gangguan peredaran darah) 
(b) Mampu memberikan pertolongan gangguan lokal (pendarahan, luka, luka bakar, patah 

tulang, dislokasi) 
(c) Mampu memberikan pertolongan khusus (terjerat, kecelakaan listrik, tersambar petir, 

tenggelam, sengatan panas, kejang, pingsan, tersedak) 
Beban belajar projek kemanusiaan PMI-II 

No. Materi Projek Kemanusiaan PMI-II Beban Belajar 

1 Pertolongan  gangguan umum 2 sks 

2 Pertolongan  gangguan lokal 2 sks 

3 Pertolongan  khusus 2 sks 

Total 6 sks 

3. Projek Kemanusian PMI-III: Promosi Kesehatan dan Bakti Sosial 

a. Kegiatan 
Projek kemanusiaan ini adalah melakukan promosi kesehatan dan bakti sosial, dengan bentuk 
kegiatan belajar dasar 
(a) Promosi kesehatan bagi lansia dan remaja 
(b) Bakti sosial peduli sesama dan lingkungan (donor darah, kebersihan lingkungan) 

b. Capaian Pembelajaran dan Beban Belajar 
Capaian pembelajaran projek kemanusiaan  PMI-III adalah 
(a) Mampu memberikan promosi kesehatan bagi lansia dan remaja 
(b) Mampu melaksanakan bakti sosial peduli sesama dan lingkungan (donor darah, 

kebersihan lingkungan) 
Beban Belajar projek kemanusiaan PMI-III 

No. Materi Projek Kemanusiaan PMI-III Beban Belajar 

1 Promosi kesehatan bagi lansia dan remaja 3 sks 

2 Bakti sosial peduli sesama dan lingkungan 3 sks 

Total 6 sks 

 

Secara diagramatis model projek kemanusiaan PMI dapat digambarkan seperti bagan berikut. 
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Gambar 1. Model Projek Kemanusiaan-PMI 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di proyek kemanusian menjadikan mahasiswa 
berkepribadian unggul dan berkarakter baik, karena di PMI mereka dibelajarkan untuk membantu 
secara sukarela dan adil , tanpa membeda-bedakan suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, 
kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya (Ashari, 2016).  Pembelajaran dalam Kampus Merdeka 
memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasistas, 
kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kepribadian dan kebutuhan 
mahasiswa.  Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan  
Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan 
IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 
Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa program proyek kemanusiaan akan 

dapat:(1) menjadikan mahasiswa paripurna yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, dan (2) melatih mahasiswa memiliki 
kepekaan sosial untuk menggali dan memahami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan 
sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Kompetensi tambahan yang dimiliki mahasiswa 
dari kegiatan proyek kemanusiaan adalah: sebagai relawan kemanusiaan, dan sebagai pelatih dan 
pembina (1) Korps Sukarela (KSR), (2) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan (3) Kelompok Siswa 
Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN). 

Rekomendasi 
Dalam kesempatan ini disampaikan terimakasih kepada PMI Kabupaten Buleleng atas 

kerjasamanya dalam merancang kegiatan pembelajaran d proyek kemanusiaan.  
 
 
 
 
 

Model Projek Kemanusiaan PMI-I
(Kesiagaan Bantuan dan 

Penangulangan Bencana) 

Beban Belajar 8 sks

Model Projek Kemanusiaan PMI-II 

(Pertolongan Pertama)

Beban belajar6 sks

Model Projek Kemanusiaan PMI-III 

(Promosi Kesehatan dan Bakti 
Sosial)

Beban belajar 6 sks

Penyediaan dan distribusi air bersih

•Menyediakan sarana umum (dapur 
umum)

•Pembuatan sarana kebersihan (MCK)

•Promosi kesehatan

Pertolongan  Gangguan Umum (gangguan 
pernafasan, gangguan kesadaran, gangguan 
peredaran darah)

• Peretolongan Gangguan Lokal (perdarahanan, luka, 
luka bakar, patah tulang, dislokasi)

• Pertolongan Khusus (terjerat, kecelakaan listrik, 
tersambar petir, tenggelam, sengatan panas, 
kejang, pingsan, tersedak)

Promosi kesehatan bagi lansia dan 
remaja

•Bakti sosial peduli sesama dan 
lingkungan (donor darah, kebersihan 
lingkungan)
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ABSTRACT 

The increasingly strong community demands for improving the quality of education for all levels of school, 
necessitating continuous reform in the world of schooling to create an effective school. The effective schools in 
question are those that have the ability to manage the available resources effectively and efficiently to produce 
graduates who have local and global advantages. To realize an effective school, a principal (leader) needs to 
implement a working culture-based management strategy. In other words, the need of a leadership model that 
accepting by all school members of the community, as well as school stakeholders. Working culture-based school 
management can be realized by applying an authentic leadership model. The characteristics of authentic leaders 
are (a) having self-awareness and sincerity; (b) mission driven and focused on achieving goals; (c) to lead with 
heart and mind; and (d) focus on the long term (have a vision for organizational sustainability). The authentic 
leadership model that the author offers is leadership that regarding to the acronym of INTIM, namely Integritas 
(having integrity), Nyaman (creating comfortable conditions, Tanggungjawab (having high responsibility), Inovatif 
(making innovation), and Meneladani (exemplify, behaving in exemplary ways). At the same time, the INTIM 
acronym becomes the action dimensions for a principal who applies authentic leadership. Integrity is the harmony 
between good and right hearts, thoughts, words and deeds. Comfortable refers to the competence of the leader in 
creating a safe atmosphere in the organization. Responsibility refers to loyalty and works thoroughly and 
consequently. Innovative is the competence to improve existing and create new and better things. Exemplify means 
to be a role model and be used as an example for all school members. 

Keywords: authentic leadership, working culture, effective school 
 

ABSTRAK 

Semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk semua 
jenjang sekolah, mengharuskan adanya reformasi yang berkelanjutan dalam dunia persekolahan untuk 
mewujudkan sekolah unggul.  Sekolah unggul yang dimaksud adalah yang memiliki kemampuan di dalam 
mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 
keunggulan lokal dan global. Untuk mewujudkan sekolah unggul, seorang kepala sekolah (pemimpin) perlu 
menerapkan strategi manajemen berbasis budaya kerja. Dengan kata lain, perlunya model kepemimpinan yang 
diterima oleh segenap sivitas sekolah, serta stakeholder sekolah. Manajemen sekolah berbasis budaya kerja bisa 
diwujudkan dengan menerapkan model kepemimpinan otentik. Karakteristik pemimpin otentik adalah (a) memiliki 
kesadaran diri dan ketulusan; (b) mission driven dan fokus pada pencapaian tujuan; (c) memimpin dengan hati 
dan pikiran; dan (d) fokus pada jangka panjang (memiliki visi untuk sustainabilitas organisasi). Model 
kepemimpinan otentik yang penulis tawarkan adalah kepemimpinan yang memiliki akronim INTIM, yaitu memiliki 
Integritas, menciptakan kondisi Nyaman, memiliki Tanggungjawab, Inovatif, dan berperilaku Meneladani. 
Sekaligus akronim INTIM ini menjadi action dimensions bagi seorang kepala sekolah yang menerapkan 
kepemimpinan otentik. Integritas, merupakan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik 
dan benar. Nyaman, merujuk pada kompetensi pimpinan dalam menciptakan suasana aman dalam organisasi. 
Tanggungjawab, merujuk pada loyalitas dan bekerja secara tuntas dan konsekuen. Inovatif, merupakan 
kompetensi untuk menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. Meneladani, 
menjadi panutan dan contoh berperilaku bagi semua sivitas sekolah.  

Kata kunci: kepemimpinan otentik, budaya kerja, sekolah unggul 

 

PENDAHULUAN  

Dryden  dan Vos Jeannette  (1999) dalam bukunya The Learning Revolution, mengungkapkan 
bahwa sekolah/lembaga pendidikan masa depan perlu menyajikan model untuk kurikulum empat 
bagian yang terpadu, yang terdiri dari: (1) kurikulum perkembangan pribadi, seperti rasa “bangga” diri 
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dan pembentukan keyakinan diri; (2) kurikulum keterampilan hidup, seperti penyelesaian masalah 
secara kreatif dan manajemen diri; (3) kurikulum belajar untuk belajar dan belajar untuk berpikir dalam 
suasana yang gembira; dan (4) kurikulum isi, seperti konten bidang studi pada umumnya dengan 
penyajian berdasarkan tema-tema terpadu. Jadi, lembaga pendidikan tidak hanya membelajarkan ilmu 
pengetahuan. Sejalan dengan pendapat Dryden  dan Vos Jeannette  (1999), pada Undang-undang 
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan bahwa, ”Pendidikan 
Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab”. 

Semuanya itu menyebabkan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap lembaga 
pendidikan dari semua jenjang untuk segera meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya. 
Di sisi lain, sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 
diharapkan para peserta didik dan lulusan lembaga pendidikan memiliki keunggulan lokal dan global. 
Keunggulan lokal berkaitan dengan karakter jati diri dan karakter keilmuan. Keunggulan global 
berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta memanfaatkan ICT secara bijak, efektif, 
dan efisien. Kedua keunggulan tersebut mengacu kepada kualitas proses dan produk sebuah institusi 
pendidikan, termasuk sekolah. Jadi, tuntutan kedepan adalah perlunya reformasi yang berkelanjutan 
dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan sekolah efektif (unggul). 

Kimberly Kinsler and Mae Gamble (2001) dalam bukunya Reforming School menyebutkan 
bahwa dari banyak penelitian, upaya untuk bisa mereformasi sekolah dalam rangka membangun 
sekolah yang efektif paling tidak selalu melibatkan dua faktor yang sangat krusial, yakni yang berkaitan 
dengan (a) budaya sekolah dan (b) proses pembelajaran yang pedagogis. Kedua faktor ini 
mengandung beberapa nilai yang mestinya dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan 
pendidikan antara lain: equity and equality (keadilan dan kesamaan hak), quality and efficiency (kualitas 
dan efisiensi proses), dan liberty or freedom (kebebasan melakukan inovasi). Dengan demikian, 
mewujudkan sekolah efektif (unggul) sama dengan mewujudkan sekolah efektif. Mewujudkan sekolah 
efektif (unggul) pada prinsipnya adalah mengelola sekolah dengan menggunakan Total Quality 
Management, model manajemen yang diorientasikan kepada peningkatan yang terus menerus 
(continuous improvement) yang difokuskan kepada customer focus, process improvement dan total 
involvement (Arthur R. Tenner and Irving J. DeToro, 1994). 

Mengacu kepada pemikiran Edwards Sallis dan Sudirman Damin (2006), terdapat 13 ciri 
sekolah efektif (unggul)an dilihat dari aspek pengelolaannya. Karakteristik yang saling terkait itu 
meliputi: (1) berfokus kepada pelanggan, baik internal maupun eksternal; (2) berfokus kepada upaya 
untuk mencegah masalah yang muncul dengan komitmen untuk bekerja secara benar dari awal; (3) 
mengelola dan memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kualitas; (4) memiliki 
investasi pada sumber daya manusianya; (5) memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat 
pimpinan, tenaga akademik maupun administratif; (6) memiliki kebijakan dalam melakukan 
perencanaan untuk mencapai kualitas; (7) memperjuangkan perbaikan prestasi dengan melibatkan 
semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya; (8) mendorong orang yang 
dipandang memiliki kreativitas mampu menciptakan kualitas, dan merangsang yang lainnya agar tetap 
mempertahankan kualitas; (9) memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk 
kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal; (10) memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang 
jelas; (11) memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja; (12) menempatkan kualitas 
yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas pelayanan lebih lanjut; dan (13) selalu 
menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai sebuah keharusan. 

Idealisme sekolah efektif (unggul) sudah menggelora di mana-mana. Pemerintah juga sudah 
memberikan peluang untuk terciptanya sekolah efektif (unggul) melalui berbagai upaya positif dan 
produktif. Di sisi lain, dalam kehidupan masyarakat pada era global yang antara lain ditandai dengan 
derasnya arus informasi dan perubahan, kini ada kecenderungan dari masyarakat untuk mencari dan 
menitipkan pendidikan anaknya tidak  kepada lembaga pendidikan yang hanya memiliki keunggulan di 
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bidang akademik, tetapi juga unggul dalam hal pembentukan akhlak, moral dan karakter anak. Seperti 
gayung bersambut, demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional apabila dihadapkan pada persaingan 
di era globalisasi pemerintah perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang mampu 
memberikan harapan untuk mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik di masa mendatang. SDM 
unggul tentunya perlu disiapkan melalui sekolah efektif (unggul) yang dikelola secara efektif dan efisien. 
Chatib (2011) menyampaikan bahwa sekolah efektif (unggul) adalah sekolah yang memanusiakan 
manusia, dalam arti menghargai setiap potensi yang ada pada diri siswa. Sekolah efektif (unggul) 
diartikan sama dengan sekolah efektif yaitu sekolah yang memiliki kemampuan menyelenggarakan 
proses dan menghasilkan output pendidikan yang lebih tinggi dari standar yang ada. Sekolah yang 
menghasilkan lulusan yang terbaik, yang tidak saja memiliki pengetahuan yang memadai akan tetapi 
juga berperilaku aktif, kreatif, inovatif, mandiri dan berakhlak mulia.  

Mewujudkan sekolah efektif (unggul) tidaklah mudah, perlu komitmen bersama seluruh sivitas 
sekolah dan dukungan dari stakeholder serta pemerintah. Ada keyakinan bahwa mewujudkan 
sekolah efektif (unggul) ditentukan oleh budaya kerja seluruh sivitas sekolah. Munculnya budaya 
kerja yang positif tersebut distimulasi oleh gaya manajemen, dalam hal ini model kepemimpinan yang 
dijalankan oleh kepala sekolahnya.  

 

Rekonstruksi ke arah Sekolah Efektif (Unggul) 

Konsep sekolah efektif (unggul) yang diharapkan adalah sekolah yang secara terus menerus 
meningkatkan kinerjanya dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Tujuannya 
untuk menumbuh-kembangkan prestasi siswa yang secara menyeluruh, yang tidak hanya mampu 
menumbuh-kembangkan prestasi akademis peserta didik saja melainkan mampu mengembangkan 
kemampuan, ketrampilan dan potensi-potensi lainnya yang dimiliki peserta didik. Saat ini sekolah efektif 
(unggul) dipandang sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang efektif untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kualitas SDM. Melalui penyelenggaraan sekolah efektif 
(unggul) diharapkan melahirkan manusia-manusia unggul, sehingga setiap tahun ajaran baru sekolah-
sekolah efektif (unggul) selalu dibanjiri animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah-
sekolah-madrasah unggul. 

Beberapa permasalahan penyelenggaraan sekolah efektif (unggul) di antaranya sekolah efektif 
(unggul) hanya melayani golongan kaya, sementara itu golongan miskin kesulitan dan tidak 
memungkinkan mengikuti pendidikan pada sekolah efektif (unggul), walaupun secara akademis 
memenuhi syarat. Dengan demikian penyelenggaraan sekolah efektif (unggul) menutup akses dan 
kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati pendidikan yang baik. Penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah efektif (unggul) yang demikian dikhawatirkan melahirkan generasi pandai namun 
tidak memiliki hati nurani dan keadilan. 

Menghadapi kenyataan pahit ini, eksistensi sekolah harus dikelola dengan baik. Dalam konteks 
fungsi manajemen, perencanaan yang menempati fungsi pertama dan utama di antara fungsi-fungsi 
manajemen lainnya, sebagaimana ungkapan ”The future without planning is nonsense,” yang berarti 
bahwa masa depan tanpa perencanaan adalah omong kosong. Para pakar manajemen menyatakan 
bahwa apabila perencanaan telah selesai dan dilakukan dengan benar, sebagian pekerjaan besar telah 
selesai dilaksanakan. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Terry dan Ruwe bahwa 
manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan 
suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. 

Menyadari pentingnya penyediaan sekolah yang akan menjadi panutan dan harapan 
masyarakat, keberadaan sekolah yang diinginkan adalah sekolah yang mampu mencetak SDM unggul 
dan mempunyai kemampuan bersaing. Oleh sebab itulah diperlukan adanya perencanaan yang 
strategis yang komprehensif, sehingga akan melahirkan suatu bentuk penyelenggaraan sekolah yang 
dikelola lebih efisien dan efektif. Dengan demikian sekolah efektif (unggul) yang diinginkan adalah yang 
memiliki kemampuan di dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif untuk 
menghantarkan peserta didik berkembang secara optimal menjadi manusia unggul yang tidak hanya 
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memiliki kecerdasan intelektual saja, akan tetapi juga memiliki berbagai kecerdasan lainnya. 
Kesimpulannya, perlu adanya efisiensi dan efektifitas manajemen sekolah dan usaha-usaha untuk 
meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam konteks pentingnya sekolah efektif 
sebagai sebuah gerakan menuju mutu terpadu. Bagaimanakah penerapan dan strategi manajemen 
berbasis budaya kerja untuk menuju sekolah efektif (unggulan)? Jawabannya adalah perlunya model 
kepemimpinan yang diterima oleh segenap sivitas sekolah, serta stakeholder sekolah. 

Model Kepemimpinan Otentik untuk Menstimulasi Budaya Kerja  
Organisasi Sekolah 

Kepemimpinan organisasi memegang peranan dalam keberhasilan sebuah budaya kerja. 
Pemimpin yang penuh motivasi sangat penting karena dapat membawa energi dan gairah dalam 
organisasi. Seorang pemimpin yang otentik adalah yang dipercaya memiliki kredibilitas yang lebih tinggi 
dalam mengerahkan dan mengelola semua sumberdaya yang ada untuk menjalankan visi organisasi. 
Dalam konteks organisasi sekolah, pencapaian tujuan penyelenggaraan sekolah yang efektif 
memerlukan pengelolaan sesuai kondisi dan situasi tempat sekolah tersebut diselenggarakan. Hal 
inilah yang menuntut model kepemimpinan otentik, model kepemimpinan kepala sekolah yang 
menyesuaikan antara diri kepala sekolah sesungguhnya dan bertindak sebagaimana seharusnya peran 
yang dilakukannya di organisasi sekolah. Seorang pemimpin otentik memiliki nilai-nilai, prinsip, dan 
moral atau etika (bukan imitasi/meniru orang lain). Selanjutnya, nilai-nilai, prinsip, dan moral atau etika 
inilah yang didemonstrasikan ke dalam perilaku kepemimpinannya. Karakteristik pemimpin otentik 
adalah (a) memiliki kesadaran diri dan ketulusan; (b) mission driven dan fokus pada pencapaian tujuan; 
(c) memimpin dengan hati dan pikiran; dan (d) fokus pada jangka panjang (memiliki visi untuk 
sustainabilitas organisasi). 

Terkait dengan kepemimpinan otentik untuk pengelolaan sekolah, seorang kepala atau 
pemimpin harus memberi perhatian terhadap aspek informal, aspek simbolik, dan aspek yang tidak 
tampak dari kehidupan sekolah yang telah membentuk keyakinan dan tindakan tiap warga sekolah. 
Kepala sekolah mempunyai tugas dalam menciptakan atau membentuk dan mendukung kultur untuk 
menguatkan sikap efektif dalam segala hal yang dikerjakan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa 
upaya pembentukan kultur sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah, yang dilakukan 
dengan kesungguhan dan loyalitas tinggi. Kultur sekolah yang baik harus mencerminkan nilai-nilai yang 
bersahabat dan mendatangkan kesan yang positif bagi siswa, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. 
Kultur diyakini mempengaruhi perilaku seluruh komponen sekolah, yaitu: guru, kepala sekolah, staf 
administrasi, siswa dan juga orang tua siswa. Kultur yang kondusif bagi peningkatan mutu akan 
mendorong perilaku warga ke arah peningkatan mutu sekolah. 

Indikator terjadinya peningkatan mutu sekolah adalah keberhasilan belajar para siswanya. 
Terkait dengan peningkatan mutu, terdapat dua variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan 
belajar siswa, yakni (a) ketersediaan dan dukungan input dan (b) kualitas pembelajaran. Input terdiri 
dari siswa, guru, dan sarana serta prasarana pembelajaran (Darling & Hammond, 2010). Kualitas 
pembelajaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi kualitas interaksi guru dengan siswa 
dalam proses pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Kegiatan pembelajaran tersebut 
dilaksanakan dalam suasana tertentu dengan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran tertentu 
pula. Karena itu, keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada guru, siswa, sarana 
pembelajaran, lingkungan kelas, dan budaya kelas. Semua indikator tersebut harus saling mendukung 
dalam sebuah sistem pengelolaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, yang dipimpin oleh 
seorang kepala sekolah. Sekarang timbul dua pertanyaan, (1) bagaimanakah model kepemimpinan 
otentik untuk kepala sekolah yang diharapkan? dan (2) bagaimanakah kemungkinan efeknya bagi 
budaya kerja sivitas sekolah untuk mewujudkan sekolah efektif (unggul)? 

Model kepemimpinan otentik yang penulis tawarkan adalah kepemimpinan yang memiliki 
akronim INTIM, yaitu memiliki Integritas, menciptakan kondisi Nyaman, memiliki Tanggungjawab, 
melakukan Inovasi, dan berperilaku Meneladani. Sekaligus akronim INTIM ini menjadi karakteristik 
seorang kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan otentik. Kelima karakter itu dapat 
dideskripsikan sebagai berikut. 
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1. Integritas, merupakan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan 
benar. Wujud dari integritas ini adalah (a) profesional dalam pelayanan (disiplin, kompeten, tepat 
waktu); (b) menjunjung etika dalam kerja; dan (c) menerapkan norma-norma agama. Kaitannya 
dengan budaya kerja sivitas sekolah bahwa mereka memiliki mind set kerja adalah ibadah dan kerja 
adalah suci. 

2. Nyaman, merujuk pada kompetensi pimpinan dalam menciptakan suasana aman dalam organisasi. 
Wujudnya adalah (a) memiliki sikap empati dan (b) mewujudkan keharmonisan di antara pendidik 
dan tenaga kependidikan, siswa, serta stakeholder. Kaitannya dengan budaya kerja, sivitas sekolah 
memiliki paradigma bahwa kerja adalah amanah dan kerja adalah aktualisasi diri. 

3. Tanggungjawab, merujuk pada loyalitas dan bekerja secara tuntas dan konsekuen. Wujud 
tanggungjawab adalah (a) melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu; (b) bersedia 
menerima konsekuensi dan melakukan langkah perbaikan; (c) mengatasi masalah dengan segera; 
dan (d) komitmen terhadap  tugas yang diberikan. Kaitannya dengan budaya kerja, sivitas sekolah 
memiliki mind set bahwa kerja adalah kewajiban hidup dan kerja adalah panggilan jiwa. 

4. Inovasi, merupakan kompetensi untuk menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru 
yang lebih baik. Wujudnya adalah (a) melakukan perbaikan/penyempurnaan secara berkelanjutan; 
(b) terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif; (c) meningkatkan kapasitas dan 
kompetensi pribadi, (d) melakukan terobosan dan solusi untuk pemecahan masalah; dan (e) 
memanfaatkan ICT dalam bekerja secara efektif dan efisien. Kaitannya dengan budaya kerja sivitas 
sekolah bahwa mereka memiliki mind set kerja adalah seni/kesenangan dan kerja adalah gengsi. 

5. Meneladani, merujuk pada model peran yaitu menjadi contoh yang baik dan benar bagi orang lain. 
Wujud keteladanan ini adalah (a) menerapkan etika dalam praktek kerja sehari-hari; (b) pelayanan 
yang baik, penuh keramahan, dan adil; (c) membimbing dan memberikan arahan secara etis; dan 
(d) memulai kerja apapun dari diri sendiri. Kaitannya dengan budaya kerja, sivitas sekolah memiliki 
paradigma bahwa kerja adalah pengabdian/pelayanan kepada sesama dan kerja adalah hidup itu 
sendiri 

Kelima unsur kepemimpinan otentik tersebut tidak mudah untuk diterapkan. Perlu adanya 
komitmen diri dan kesiapan diri sebagai pelayan masyarakat untuk kemajuan para generasi muda kita, 
maka secara perlahan namun pasti kepemimpinan kita akan menjadi stimulator terciptanya budaya 
kerja yang efektif untuk mewujudkan sekolah efektif (unggul). Hal mendasar yang dapat dilakukan untuk 
memulai menerapkan Kepemimpinan Otentik adalah: 

1. adanya reward & punishment; melalui pemberian hadiah dan hukuman yang jelas, akan dibentuk 
sebuah budaya dimana sivitas sekolah akan berpikir lebih dahulu sebelum bertindak. Harapannya 
bahwa di masa depan tidak ada lagi broken window (efek domino akibat masalah yang diendapkan 
terlalu lama karena kecerobohan, mis-komunikasi, kegamangan bertindak, dll), karena telah 
dibangun sebuah kultur di mana semua pekerjaan harus dikerjakan secara tuntas. 

2. adanya pembinaan; melalui pembinaan, para pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik akan 
lebih mengenal kultur yang diterapkan pada sekolah tersebut. Harapannya bahwa seluruh sivitas 
sekolah dapat dengan mudah beradaptasi di dalamnya dan terciptanya kondusivitas kerja.  

3. adanya kontrol; pengawasan/kontrol sangat diperlukan untuk mengetahui apakah kultur kerja yang 
sudah disepakati masih berjalan di sekolah kita atau sudah luntur ditinggalkan. Hal ini juga penting 
untuk melakukan proses evaluasi pelaksanaan program/kegiatan. 

4. adanya penegakan; penegakan yang dimaksud adalah terkait aturan yang berlaku dan komitmen 
kerja. Bagaimana bila kultur kerja di sekolah kita tidak berjalan? Tentu harus ada penegaknya, kultur 
kerja akan berjalan ketika penegaknya tegas. Sama dengan sistem akan berjalan jika ada yang 
menjalankan. Kepala sekolah berlaku sebagai penegak. 
 

Keempat hal tersebut di atas dapat dikatakan sebagai “resep awal” untuk terciptanya loyalitas 
sivitas sekolah dan kemajuan sekolah. Dari kelima unsur kepemimpinan otentik, jika diimplementasikan 
melalui keempat cara tersebut, maka unsur keteladanan sangatlah penting sebagai ruang yang positif 
bagi munculnya budaya kerja para guru dan tenaga kependidikan, termasuk para siswa.  Kembali 
pada dua variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan peningkatan mutu sekolah yaitu (a) 
ketersediaan dan dukungan input dan (b) kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah ukuran 
yang menunjukkan seberapa tinggi kualitas interaksi guru dengan siswa melalui pengelolaan input-
input yang lain dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Jadi, kualitas 
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pembelajaran akan tercapai jika dan hanya jika kepemimpinan kepala sekolah bisa diteladani sikap dan 
perilakunya, serta kompetensinya yang telah memenuhi kelima unsur kepemimpinan otentik. Wujud 
dari hasil keteladanan tersebut adalah terciptanya budaya kerja pada masing-masing pendidik dan 
tenaga kependidikan dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran. Mengapa demikian? Budaya 
kerja timbul akibat hasil belajar bersama antar sivitas sekolah yang dirasa merupakan jalan yang benar 
untuk memahami, berpikir, dan merasakan satu sama lain agar bisa memecahkan masalah yang ada. 
Lebih jauh bisa dikatakan, budaya kerja sebagai cara berpikir, merasakan, bereaksi pada pola-pola 
tertentu yang sudah ada di dalam organisasi sekolah. 

Budaya Kerja Sivitas Sekolah untuk Mewujudkan Sekolah Efektif (unggul) 
Banyak ada definisi budaya kerja secara umum dan untuk organisasi tertentu. Semua definisi 

yang ada mengacu kepada terciptanya perilaku, nilai-nilai, dan keyakinan sebagai bentuk 
pengejawantahan dari kumpulan asumsi-asumsi dasar yang dipelajari sebagai hasil dari memecahkan 
masalah yang ada di luar dan di dalam organisasi melalui proses penyesuaian. Dalam konteks 
organisasi sekolah, budaya kerja mengacu pada pola dasar asumsi bersama, nilai-nilai, dan keyakinan 
yang menentukan cara sivitas sekolah berpikir dan bertindak atas masalah dan peluang dalam 
organisasi sekolah. Ada suatu falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi 
sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam sivitas sekolah dan tercermin dalam 
sikap menjadi peri-laku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. 
Maknanya, perlu ada stimulator untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku yang mengarah pada 
munculnya budaya kerja yang positif. Stimulator tersebut adalah gaya manajemen kepala sekolah yang 
menerapkan model kepemimpinan otentik, yang terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu: Integritas, Nyaman, 
Tanggungjawab, Inovasi, dan Meneladani. Model kepemimpinan otentik ini diyakini dapat merubah 
sikap dan perilaku sivitas sekolah untuk mencapai produktivitas kerja yang penuh makna, sehingga 
menjadi motivasi, memberi inspirasi, untuk senantiasa bekerja lebih baik dalam melaksanakan 
pembelajaran. 

Implementasi kepemimpinan otentik oleh kepala sekolah diharapkan dapat memunculkan 
budaya kerja pada diri para guru untuk mewujudkan prestasi kerja terbaik dengan indikator sebagai 
berikut. Pertama, kejujuran menunjukkan sikap guru terhadap kejujuran di tempat kerja dengan kriteria: 
(a) budaya jujur dalam setiap kata dan perbuatan dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas; dan (b) budaya pemberian penghargaan bagi guru yang jujur. Kedua, ketekunan menunjukkan 
perilaku guru terhadap ketekunan di tempat kerja dengan kriteria: (a) budaya teliti, rajin mendalami 
sesuatu pekerjaan atau tugas yang secara konsisten dan berkelanjutan; dan (b) budaya perhatian 
terhadap hal-hal kecil dalam pekerjaan. Ketiga, kreativitas menunjukkan perilaku guru terhadap 
kreativitas di tempat kerja dengan kriteria: (a) budaya menciptakan ide-ide baru dalam pekerjaan; (b) 
budaya memberikan penghargaan kepada guru yang kreatif; dan (c) budaya menghadirkan aneka 
solusi tepat mengatasi masalah dalam pelaksanaan tugas. Keempat, kedisiplinan menunjukkan 
perilaku guru terhadap kedisiplinan di tempat kerja dengan kriteria: (a) budaya sikap untuk tidak 
menentang aturan-aturan dan norma yang berlaku; dan (b) budaya penegakan hukum dengan sanksi 
yang tegas. Kelima, literat IPTEK yaitu menunjukkan sikap dan perilaku guru terhadap iptek di tempat 
kerja dengan kriteria: (a) budaya penguasaan iptek merupakan suatu hal wajib dan (b) pemanfaatan 
iptek secara baik dan benar yang didasari norma dan aturan yang berlaku; dan (c) pemanfaatan iptek 
secara efektif dan efisien dalam mendukung performa kerja. 

Budaya kerja yang positif akan memberikan arah bagi kepala sekolah untuk mengembangkan 
strategi manajemen mutu sekolah. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi yang 
dikembangkan dalam penggunaan manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan adalah institusi 
pendidikan memposisikan dirinya sebagai institusi jasa. Institusi yang memberikan pelayanan sesuai 
dengan keinginan para stakeholder (atau customer). Oleh karenanya, dalam memposisikan institusi 
pendidikan sebagai industri jasa harus memenuhi standar mutu. Pengertian ini tidak menekankan suatu 
komponen dalam sistem pendidikan, tetapi menyangkut seluruh komponen penyelenggaraan 
pendidikan yaitu input, proses, dan output. Strategi total quality management merupakan proses 
peningkatan mutu secara utuh, dan bila prosesnya dilakukan secara mandiri maka manajemen mutu 
terpadu terdiri dari tiga tahap peningkatan mutu secara kontinu yaitu (1) perhatian penuh kepada 
stakeholder/pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal; (2) pembinaan proses yang 



WEBINAR NASIONAL 2020  ISBN 978-623-7482-56-7 

 
 

 

 

119 
 
 

komprehensif; dan (3) keterlibatan secara total semua sivitas sekolah. Manajemen mutu terpadu 
merupakan salah satu ikhtiar agar dapat meningkatkan mutu sekolah dengan melalui perbaikan terus-
menerus berkesinambungan atas kualitas produk, jasa manusia, proses dan lingkungan organisasi. 
Menurut Suryani (2013), pengelolaan sekolah yang efektif (atau sekolah efektif (unggul)) harus 
melibatkan semua komponen di sekolah untuk bersama-sama mencapai visi sekolah dalam menuju 
sekolah yang berprestasi dan dapat memberikan kepuasan pelanggan/stakeholder. 

 Budaya kerja sivitas sekolah yang sudah mengakar kuat akan menjadi kultur sekolah. Kultur 
sekolah adalah kualitas kehidupan yang mewujud dalam aturan-aturan atau norma, tata kerja, 
kebiasaan kerja, gaya kepemimpinan seorang pemimpin maupun anggota yang ada di sekolah. 
Kualitas kultur di sekolah akan tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai, spirit, dan aturan yang 
telah disepakati di sekolah. Kultur sekolah dapat dipahami dari dua sisi yaitu (1) sisi batiniah, adalah 
nilai, prinsip, semangat, dan keyakinan yang dianut oleh sekolah; dan (2) sisi lahiriah adalah aturan, 
prosedur, yang mengatur hubungan anggota sekolah baik formal dan informal (Dapiyana, 2008). 
Penerapan dan keterkaitan kedua sisi itu memfokuskan pada kepemimpinan kepala sekolah, dukungan 
pendidik dan tenaga kependidikan, lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, 
layanan prima, dan iklim kelas.  

 

KESIMPULAN 

Hubungan antara model kepemimpinan otentik, budaya kerja, dan sekolah efektif adalah 
hubungan regresi seperti skema sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan model regresi semua komponen organisasi tersebut, jelaslah bahwa komponen 
kepemimpinan otentik bertindak sebagai stimulator untuk terciptanya motivasi dan budaya kerja. Kedua 
komponen ini saling menjadi prediktor dan akan menyebabkan terwujudnya budaya organisasi. 
Muaranya adalah terwujudnya sekolah yang efektif (unggul). Sekolah yang efektif (unggul) tidak serta 
merta terwujud karena memerlukan proses, dimana memerlukan waktu yang cukup lama dari budaya 
kerja menjadi budaya organisasi. 
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ABSTRACT 

In the teaching and learning process, teachers are always faced with dilemmas of following the standard process 
that has been set in the curriculum and the existence of a structured hegemony of power. Structured hegemony 
occurs from rulers who have a higher position to lower rulers and continues up to students, causing learning 
process has to follow the directions of the rulers, so that students do not get the learning experience they should 
get. This situation leads to imbalance of students’ intelligence development at which the cognitive domains is more 
prioritized than affective and psychomotor aspects. This condition is created due to the interest of imaging politics 
maintaining the status quo that tends lead to a commodification of education. By elaborating several studies, some 
which states that the factors that influence the national exam policy are of the utmost importance, namely the 
politics of education and state policies, socio-culture and global influence. National examination policy is 
represented in schools while classroom management is represented by agents inside and outside the school. The 
implication of this leads to the emergence of a coalition between agents so that all students will pass the national 
exam. In the process of its implementation, the national exams will always be seen to give good results, even 
though in reality all students who pass the national exams are just hyperreality. In other studies, it was stated that 
teachers prioritize meeting the expectations of their leaders rather than having to follow curriculum expectations, 
resulting in inappropriate curriculum implementation. With these conditions that have occurred for quite a long time, 
questions will arise about how teachers should behave in an era of independent learning in building and facilizing 
the students with independent learning. Independent learning that departs from the policy of freedom to learn is 
oriented from the philosophy of progressivism John Dewey. Progressivism is an educational philosophy which 
assumes that humans have unique and extraordinary abilities and be able to overcome various problems that 
threaten humans themselves. Teachers in independent learning are required to have strong principles and self-
concepts, as competent and professional teachers. Teachers are expected to prioritize following rules, have the 
courage to speak the truth, be creative, innovative, and have a feeling of love for students as a sense of humanity. 

Keywords: freedom to learn, independent learning, hegemony, powers. 

 
ABSTRAK 
 
Guru dalam proses pembelajaran sering dihadapkan pada dilema yakni harus mengikuti standar proses yang 
sudah ditetapkan di dalam kurikulum, dan adanya hegemoni yang terstruktur oleh kekuasaan. Hegemoni yang 
terstruktur terjadi dari penguasa yang posisinya lebih tinggi ke penguasa yang lebih rendah sampai pada siswa, 
menyebabkan pembelajaran lebih mengikuti arahan penguasa, sehingga siswa tidak memeroleh pembelajaran 
yang mestinya didapatkan. Situasi ini pada akhirnya berdampak pada perkembangan  kecerdasan  siswa yang 
menjadi  tidak  seimbang, dimana ranah kognitif lebih diutamakan dari pada afektif dan psikomotor. Kondisi ini 
tercipta karena  adanya  kepentingan  politik  pencitraan untuk  mempertahankan status quo yang  cenderung  
mengarah pada budaya komodifikasi pendidikan. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi kebijakan ujian nasional menjadi hal yang paling diutamakan adalah politik pendidikan dan 
kebijakan negara, sosial budaya dan pengaruh global. Kebijakan ujian nasional diwakili di sekolah sedangkan 
manajemen kelas diwakili oleh agen di dalam dan di luar sekolah. Implikasi dari hal ini bermuara pada munculnya 
koalisi antar agen sehingga semua siswa akan lulus UN. Dalam proses pelaksanaannya ujian nasional akan selalu 
terlihat memberikan hasil kelulusan siswa yang baik, meskipun pada kenyataannya semua siswa yang lulus 
hanyalah hiperrealitas. Dalam penelitian lain disebutkan bahwa guru lebih mengutamakan pemenuhan harapan 
pimpinan di atasnya dibandingkan harus mengikuti harapan kurikulum, sehingga terjadi pengebirian kurikulum. 
Dengan kondisi tersebut yang terjadi cukup lama, maka akan muncul pertanyaan tentang bagaimana sikap guru 
di era merdeka belajar dalam membangun pembelajaran yang merdeka. Pembelajaran yang merdeka yang 
berangkat dari kebijakan merdeka belajar berorientasi dari aliran filsafat progresivisme John Dewey. Progresivisme 
adalah aliran filsafat pendidikan yang berasumsi bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang unik dan luar 
biasa serta dapat mengatasi berbagai permasalahan yang mengancam manusia itu sendiri. Guru dalam 
pembelajaran yang merdeka wajib memiliki prinsip dan konsep diri yang kuat, sebagai guru yang kompeten dan 
profesional. Guru diharapkan mengutamakan mengikuti aturan, berani mengemukakan kebenaran, kreatif, inovatif, 
dan ada perasaan kasih kepada anak didik sebagai rasa humanis. 
 
Kata kunci: merdeka belajar, pembelajaran merdeka, hegemoni, kekuasaan. 
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PENDAHULUAN 

Ki Hajar Dewantara, dalam salah satu ajarannya menyatakan bahwa jiwa merdeka diperlukan 
dalam menjalankan pendidikan untuk mencapai perkembangan kepribadian anak bangsa (Savitri Dian, 
2020) http://disdikkbb.org/news/guru-merdeka-mengajar/. Kepribadian anak bangsa banyak ditentukan 
oleh proses pendidikan yang dialami di sekolah. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada 
umumnya, masih dipengaruhi oleh pola pendidikan konvensional, yang lebih menekankan pada 
penguasaan materi ajar. Materi ajar yang diajarkan oleh guru diharapkan dapat dimengerti dan dikuasai 
oleh semua siswa. Di sisi lain sesungguhnya guru sudah mengetahui secara teoritis bahwa anak –anak 
sebagai individu memiliki minat dan bakat yang berbeda. Namun demikian, dalam proses pembelajaran 
sebagian besar guru berharap anak didiknya serba bisa, dapat menguasai banyak hal, memahami 
banyak materi pelajaran.  

 Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, senantiasa berharap diikuti oleh anak 
didiknya sesuai dengan cara, metode, instruksi yang diberikan. Sementara itu siswa memiliki keunikan 
dan bakat yang berbeda antara siswa satu dengan yang lain. Siswa di Indonesia memiliki budaya, 
kebiasaan beragam sebagai bangsa yang multi kultur. Kondisi saat ini tidak bisa lepas dari kondisi 
global dalam intensitas yang sangat tinggi, maka multi kulturalitas tidak saja berkenaan dengan budaya 
lokal, namun juga masuknya budaya global. Keragaman budaya di Indonesia diupayakan sebagai 
modal dan bukan sebagai ancaman. Multikulturalisme pendidikan adalah sebuah fakta, dan bukan 
pilihan apalagi jika diletakkan pada konteks ke Indonesiaan pada saat ini, dari fakta sejarah 
kebangsaan, kebijakan politik administrasi negara terkini, dan fakta globalisasi (Nugroho Riant, 2008). 
Dengan kondisi itu bagaimana strategi yang dapat di lakukan berkaitan dengan mengelola pendidikan, 
khususnya mengelola pembelajaran. Tilaar, H.A.R. (2003), menyatakan bahwa pendidikan sebagai 
bentuk pelaksanaan konsep kekuasaan negara perlu dirumuskan peranannya agar terdapat 
keseimbangan antara kebebasan/kemerdekaan individu serta keterikatan individu sebagai warga 
negara dalam wadah persatuan Indonesia.  

Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir ini 
harus ada di guru dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid (Nadiem Makarim, 
2020). Petikan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarin sebagai berikut. 

“Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus tersulit. Anda ditugasi untuk 
membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan 
pertolongan. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda 
habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul bahwa potensi anak 
tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku 
kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi 
kurikulum yang begitu padat menutup petualangan. Anda frustasi karena Anda tahu bahwa di dunia 
nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan 
kemampuan menghapal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi 
keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi.  Anda ingin setiap 
murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi.”  

Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan 
nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan 
suasana belajar di sekolah yang bahagia suasana yang happy, bahagia bagi peserta didik maupun 
para guru. Makanya tag-nya merdeka belajar. Adapun yang melatarbelakangi diantaranya banyak 
keluhan para orangtua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini. Salah satunya ialah 
keluhan soal banyaknya siswa yang dipatok dengan nilai-nilai tertentu.  

(https://mediaindonesia.com/read/detail/278427). 

Berdasarkan informasi yang disampaikan tersebut di atas, bahwa keberadaan guru sangat 
menentukan terimplementasinya kebijakan merdeka belajar. Di dalam konteks pembelajaran guru 
diharapkan dapat melakukan pembelajaran yang merdeka, dengan berbagai strategi yang 

https://mediaindonesia.com/read/detail/278427
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dikembangkan. Pembelajaran merdeka akan dapat dilakukan apabila guru mau dan mampu mengubah 
cara berpikir menjadi orang yang merdeka dan bertanggung jawab. 

 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran yang merdeka sebagai lanjutan dari merdeka belajar, dapat dilihat berdasarkan 
terminologi arti kata merdeka, dan pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
kata Merdeka memiliki tiga pengertian: (1) bebas (dari perhambatan, penjajahan dan sebagainya), 
berdiri sendiri; (2) tidak terkena atau lepas dari tuntutan; (3) tidak terikat, tidak tergantung kepada orang 
atau pihak tertentu. Pembelajaran adalah usaha guru untuk menciptakan interaksi edukatif antara guru 
dengan siswa, antara siswa dengan siswa, dan antara siswa dengan sumber belajar yang bertujuan 
untuk meningkatkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Interaksi edukatif antara 
guru dengan siswa merupakan interaksi sosial yang dibangun dengan etika dan tata krama (Subagia, 
I W dan Wiratma, IGL. 2019). 

 Berdasarkan paparan tersebut di atas bahwa pembelajaran yang merdeka, segala usaha yang 
dilakukan guru bersama dengan siswa agar menciptakan suasana belajar yang bebas untuk 
berekspresi, bebas dari rasa ketidaknyamanan, sebagai akibat tekanan psikologis. Suasana belajar 
yang menyenangkan yang wajib diciptakan oleh guru yang memberikan keleluasaan kepada siswa 
untuk berekspresi, aktif, kreatif, dengan harapan memunculkan gagasan-gagasan yang inovatif. Guru 
sangat menentukan dalam implementasi kebijakan merdeka belajar, melalui pembelajaran yang 
merdeka. 

 Selama ini tanpa disadari bahwa guru mengalami hegemoni terstruktur dari kekuasaan yang 
lebih tinggi, sampai pada akhirnya siswa yang terhegemoni. Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni 
berarti situasi dimana suatu blok historis faksi kelas berkuasa menjalankan otoritas sosial dan 
kepemimpinan atas kelas-kelas sub ordinat, melalui kombinasi antar kekuatan dengan persetujuan 
(Barker Chris, 2008:62). Guru dalam kondisi yang terhegemoni, mengakibatkan tidak bisa melakukan 
pekerjaannya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum dengan berbagai 
standarnya. Ketika guru akan melakukan pembelajaran yang bersifat inovasi, apakan akan keluar dari 
kelas, atau bereksperimen di laboratorium, sangat banyak hambatan yang dialami, terutama waktu 
yang banyak digunakan untuk memenuhi kewajiban administrasi guru, yang selalu dipantau oleh 
pengawas sekolah. 

 Pada saat kebijakan pemerintah dalam konteks standarisasi pendidikan, di mana Ujian 
Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan siswa. Pada saat itu pemerintah daerah ikut turun tangan 
untuk mensukseskan penyelenggaraan UN. Kondisi pada saat itu daerah yang kelulusannya rendah, 
akan menjadi berita viral di media masa, yang menyebabkan pimpinan daerah terasa terusik 
kepemimpinannya. Pimpinan daerah melalui dinas pendidikan membina sekolah dan mengharapkan 
agar para siswa di daerahnya sukses dalam UN. Kerta Adhi, 2013, mengemukakan dalam kajiannya 
tentang ujian nasional bahwa kebijakan ujian nasional diwakili di sekolah sedangkan manajemen kelas 
diwakili oleh agen di dalam dan di luar sekolah. Implikasi dari hal ini bermuara pada munculnya koalisi 
antar agen sehingga semua siswa akan lulus UN. Dalam proses pelaksanaannya ujian nasional akan 
selalu terlihat memberikan hasil kelulusan siswa yang baik, meskipun pada kenyataannya semua siswa 
yang lulus hanyalah hiperrealitas. Hiperrelaitas merupakan sebuah istilah dalam kajian kritis yang 
memberikan makna bahwa yang terjadi adalah suatu hal yang melampaui kenyataan, tidak 
menggambarkan makna yang sesungguhnya terjadi kepalsuan. 

 Dampak dari pengejaran target UN memengaruhi proses pembelajaran, memengaruhi 
implementasi kurikulum yang semestinya diperoleh oleh siswa. Pada masa itu pembelajaran yang 
dilakukan guru lebih menekankan strategi menjawab tes, latihan soal sebanyak waktu yang ada, yang 
berakibat pada pengabaian beberapa proses belajar yang mestinya dialami oleh siswa. Target belajar 
lebih mengutamakan ranah kognitif, dibandingkan dengan ranah afektif dan psikomotorik (Wiratma IGL. 
2013). 

 Pembelajaran yang merdeka sejalan dengan pandangan John Dewey, dalam pendidikan yang 
demokratis dalam filsafat pendidikan progressivisme berasumsi bahwa manusia itu mempunyai 
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kemampuan yang unik dan luar biasa serta dapat mengatasi berbagai permasalahan yang mengancam 
manusia itu sendiri. Menurut pendapat John Dewey, tujuan pendidikan adalah pertumbuhan yang 
diarahkan kepada pertumbuhan yang berkelanjutan melalui interaksi dengan lingkungan (Tilaar, H.A.R, 
2006. Jalaluddin, H. Dan Abdullah Idi. H., 2012). 

 Kebijakan merdeka belajar memerlukan sosialisasi kepada guru khususnya, terutama 
mengenai makna merdeka belajar, makna pembelajaran merdeka, dengan harapan ada perubahan 
pemahaman dan pola pikir pada guru, yang selama ini sudah tertanam dan terpola untuk menunggu 
petunjuk atasan, takut disalahkan. Upaya untuk memberikan pemahaman kepada guru sangat 
diperlukan yang berkaitan dengan prinsip prinsip berpikir dalam mengajar, teknik –teknik mengajar 
yang bernuansa merdeka bagi siswa. 

Theofilus Woge, seorang guru dari Flores yang telah berpengalaman mengajar selama 35 
tahun membuat klasifikasi seperti apa guru yang merdeka itu. Dalam bukunya “Menjadi Guru Merdeka”, 
ia mengatakan bahwa ciri-ciri guru yang merdeka, yaitu: Guru yang bebas dari: (1) rasa takut, (2) ingin 
menjadi seperti, (3) ketergantungan kepada pihak lain. Guru yang bebas untuk: (1) mencari kedalaman 
diri, (2) mengambil bukan hanya kesimpulan tetapi kedalaman dan kearifan, (3) mengembangkan 
kedalaman tugasnya, (4) mengembangkan profesinya, (5) mengemukakan pendapat dan 
berorganisasi, (6) menjaga harga diri, dan (7) memberdayakan (http://disdikkbb.org/news/guru-
merdeka-mengajar/). 

Pada dasarnya kompetensi guru di Indonesia sudah baik, dalam kompetensi pedagogik, sosial 
dan kepribadian, maupun kompetensi profesionalnya. Dengan kondisi yang dilematis yang dialami 
antara kewajiban mengimplementasikan kurikulum dalam standar pendidikan dengan instruksi atau 
petunjuk yang diberikan oleh penguasa di atasnya dan kondisi lingkungan yang ada. Guru sebagai 
profesional secara konseptual belum menjadikan dirinya sendiri yang profesional. Mengelaborasi dari 
makna merdeka belajar, maka guru harus mengubah pola berpikir yang lama, menjadi pola berpikir 
yang baru yaitu: guru harus profesional, kompeten, mengikuti aturan (disiplin), berani (bebas dari rasa 
takut), punya rasa empati, simpati, memiliki kasih sayang, bertindak humanis, dan  membahagiakan. 
Arah pembelajaran yang dilakukan guru pada pembelajaran yang merdeka adalah  dari menuju pintar 
ke menuju hidup, dulu memberi sangsi tetapi sekarang mengapresiasi, dan dulu mencari kesalahan 
tetapi sekarang menghargai kinerja. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Merdeka sebagai sebuah kata sederhana penuh makna, kebebasan yang bertanggung jawab 
yang wajib dipahami oleh setiap warga negara sebagai sebuah anugerah yang luar biasa. Merdeka 
belajar yang dikumandangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarin, sebagai 
sebuah perubahan paradigma berpikir yang mengajak insan generasi muda yang berpikir merdeka. 
Dalam hal pendidikan peran guru sangat dominan terutama dalam pembelajaran di sekolah. 
Pembelajaran yang merdeka wajib mampu dikondisikan oleh guru agar dapat menghasilkan generasi 
kreatif dan inovatif, dan berpikir merdeka, dimana bahwa bangsa indonesia sejajar dengan bangsa lain 
di dunia. Guru dalam pembelajaran merdeka, ada beberapa prinsip berpikir yang dapat 
diimpelementasikan dalam pembelajaran. Beberapa prinsip berpikir pembelajaran tersebut yaitu: guru 
harus profesional, kompeten, mengikuti aturan (disiplin), berani (bebas dari rasa takut), punya rasa 
empati, simpati, memiliki kasih sayang, bertindak humanis, dan  membahagiakan. Arah pembelajaran 
yang dilakukan guru pada pembelajaran yang merdeka adalah  dari menuju pintar ke menuju hidup, 
dulu memberi sangsi tetapi sekarang mengapresiasi, dan dulu mencari kesalahan tetapi sekarang 
menghargai kinerja. 
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