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Meningkatkan  keterampilan proses belajar fisika berbasis

konstruktivis di kelas X SMA UMAR MAS’UD Sangkapura Gresik

Oleh : DESY SYARIFAH

BAB I

PENDAHULUAN

 A . Latar Belakang

Dalam pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya, pendidikan

mempunyai peranan yang sangat

penting. Upaya peningkatan

pendidikan terhadap kekurangan-

kekurangan dalam pendidikan telah

banyak dilakukan, terutama

peningkatan kuantitas dan kualitas

pendidikan.

Dewasa ini, diperlukan

sumberdaya manusia yang

berkualitas dan mandiri. Dalam

menciptakan sumberdaya manusia

yang berkualitas, pendidikan

mempunyai peran (andil) yang

sangat besar.

Dalam pendidikan, yang

penting adalah bagaimana

mengusahakan agar pendidikan

berguna bagi kehidupan manusia

sehingga siswa sekolah tidak

merasa terpisah dari masyarakat

dan lingkungan. Dalam hal ini perlu

strategi yang baik dalam

pendidikan.

Soemanto (1983:3)

menjelaskan bahwa berdasarkan

studi psikologis yang baik serta

sosiologi pendidikan, maka

masyarakat pendidikan

menghendaki agar pengajar

memperhatikan minat, kebutuhan,

dan kesiapan anak didik untuk

belajar serta untuk mencapai tujuan

sosial sekolah. John Dewey ingin

mengubah situasi pendidikan

dengan cara memberi kesempatan

kepada siswa untuk belajar secara

perorangan, memberi motivasi

bukan perintah, mengikutsertakan

siswa dalam aspek kehidupan
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sekolah dan menyadarkan siswa

bahwa hidup itu dinamis.

Teknik atau metode ini dalam

proses pembelajaran sangat banyak,

antara lain: ceramah, diskusi,

demonstrasi, laboratorium, tanya

jawab, dan lain–lain. Metode

ceramah dan diskusi banyak

digunakan dalam proses

pembelajaran fisika, yaitu siswa

dianggap sebagai kotak hitam yang

siap diisi dan tidak membiarkan

siswa berkarya.

Berdasarkan

observasi,metode  pembelajaran

yang selama ini dilakukan adalah

ceramah, diskusi, dan sekali – kali

dilakukan eksperimen karena

keterbatasan alat dan bahan di

sekolah itu. Hal ini menyebabkan

siswa kurang dalam memperoleh

pengalaman langsung, sehingga

ketrampilan proses tidak dapat

dikembangkan. Dampak lainnya,

kemampuan afektif menjadi rendah,

karena guru kurang memberikan

kesempatan dan kepercayaan

terhadap diri siswa.

Fisika merupakan sebagian

dari Ilmu Pengetahuan Alam, yang

merupakan generalisasi gejala atau

yang tidak perlu dihafal, tetapi

perlu dimengerti dan dipahami.

Metode yang cocok untuk

pembelajaran fisika adalah

pembelajaran berbasis

konstruktivis.

Dalam penelitian ini,

penerapan pembelajaran berbasis

konstruktivis merupakan upaya

untuk meningkatkan kemampuan

afektif siswa. Hal ini disebabkan

karena dalam pembelajaran berbasis

konstruktivis banyak melibatkan

aktivitas siswa.

Selain kemampuan afektif

siswa, keterampilan proses juga

dijadikan factor pendukung

peningkatan kualitas pendidikan.

Ketrampilan proses yang diamati

adalah penggunaan alat dan bahan,
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mengklasifikasi, menginterpretasi,

memprediksi, dan menyimpulkan

Berdasarkan hal di atas, maka

di SMA UMAR MAS’UD

SANGKAPURA diadakan

penelitian dengan tujuan untuk

meningkatkan keterampilan proses

dan kemampuan afektif belajar

fisika dalam pembelajaran berbasis

konstruktivis  siswa  kelas  X  SMA

UMAR MAS’UD Sangkapura.

Melihat masalah di atas, maka

penulis merasa perlu mengadakan

penelitian dengan judul ”Upaya

Peningkatan Keterampilan

Proses dan Kemampuan Afektif

Belajar Fisika Dalam

Pembelajaran Berbasis

Konstruktivis Siswa Kelas X

SMA UMAR MAS’UD

Sangkapura “.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Adakah peningkatan

keterampilan proses belajar

fisika dalam pembelajaran

berbasis konstruktivis?

2. Adakah peningkatan kemampuan

afektif belajar fisika dalam

pembelajaran berbasis

konstruktivis?

C . Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan

masalah di atas, tujuan penelitian

ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada atau

tudaknya peningkatan

keterampilan proses belajar

fisika dalam pembelajaran

berbasis konstruktivis.

2. Untuk mengetahui ada atau

tudaknya peningkatan

kemampuan afektif belajar fisika

dalam pembelajaran berbasis

konstruktivis.

D . Kegunaan Penelitian
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Kegunaan yang diharapkan

dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Bagi Guru, dapat memberikan

gambaran tentang model

pembelajaran yang cocok dan

baik dalam proses belajar

mengajar fisika.

2. Bagi Siswa, dapat memberikan

gambaran tentang bagaimana

cara belajar yang benar agar

siswa dapat belajar secara mudah

dan selalu termotivasi untuk

belajar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN

RENCANA TINDAKAN

A. Kajian Pustaka

1. Belajar Fisika

  Hilgard dan Bower (1975,

dalam Purwanto, 1990:84)

mengemukakan bahwa belajar

berhubungan dengan perubahan

tingkah laku seseorang terhadap

sesuatu situasi tertentu. Hal ini

disebabkan oleh pengalamannya

yang berulang-

ulang dalam situasi itu, dimana

perubahan tingkah laku tidak dapat

dijelaskan atau dasar

kecenderungan respon pembawaan,

kematangan, atau keadaan-keadaan

sesaat seseorang.

Menurut James O Whittaken

(1970, dalam Soemanto, 1983:98-

99) menyatakan bahwa belajar

dapat didefinisikan sebagai proses

dimana tingkah laku ditimbulkan

atau diubah melalui latihan atau

pengalaman. Belajar yang sebaik-

baiknya adalah dengan mengalami,

dan dalam mengalami itu sipelajar

menggunakan panca inderanya

(Cronbach, 1954, dalam Suryabrata,

1984:247).

Dapat disimpulkan bahwa

belajar merupakan perubahan

tingkah laku seseorang melalui
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suatu pengalaman diri sendiri.

Belajar tidaklah sama denagn

menghafal dan mengingat. Hafal

dan ingat tidak menjamin seseorang

itu sudah belajar, hafalan dan

ingatan akan cepat hilang bila tidak

diiringi dengan pengalaman.

Faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar siswa adalah

faktor yang ada pada diri sendiri

(individual) yang berupa faktor

fisiologis dan faktor psikologis.

Faktor yang ada diluar individu

(sosial) yang berupa faktor

keluarga, guru dan cara

mengajarnya, metode

pembelajaran, alat-alat yang

digunakan dalam belajar,

lingkungan, dan kesempatan yang

tersedia, dan motivasi sosial.

Fisika sebagai salah satu

cabang dari ilmu pengetahuan yang

sangat menunjang perkembangan

sains dan IPTEK tidak mudah

dipahami dan dikuasai hanya

dengan informasi. Hal ini

disebabkan selain materi dan bahan

pelajaran fisika yang luas, siswa

juga dituntut untuk mengadakan

eksperimen guna memahami gejala-

gejala alam dan diharapkan dapat

menemukan gejala-gejala alam

yang baru.

Sesuai dengan pengertian

belajar, belajar fisika harus melalui

pengalaman, dan pengalaman

(aktivitas) harus mendahului

pembelajaran. Dalam belajar fisika

siswa harus melakukan aktivitas

terlebih dahulu agar pelajaran yang

diperolehnya akan tetap melekat

pada diri siswa.

2. Pembelajaran Berbasis

Konstruktivis

Handayanto (2001:1)

mendefinisikan prinsip

konstruktivis ”Prinsip konstruktivis

menyatakan bahwa aktivitas harus

selalu mendahului analisis”. Secara

umum prinsip konstruktivis

berperan sebagai referensi dan alat
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refleksi kritis terhadap praktek

pembaruan dan perencanaan sains

dan matematika

 (Suparno, 1997:73).

Pembelajaran berbasis

konstruktivis mengutamakan

aktivitas siswa dalam kelas, bukan

guru yang selalu aktif, dalam hal ini

guru hanya sebagai fasilitator.

Pembelajaran berbasis konstruktivis

berperan sebagai referensi adalah

pembelajaran berbasis konstruktivis

untuk menyusun metode mengajar.

Sebagai alat refleksi adalah

pembelajaran berbasis konstruktivis

berguna untuk menilai dan

mengevaluasi cocok atau tidak

metode yang diterapkan. Kunci

utama dalam pembelajaran berbasis

konstruktivis adalah pengalaman

dan refleksi terhadap pengalaman.

Siswa yang biasanya belajar dengan

mendapatkan dan mengumpulkan

pengalaman dari orang lain, tetapi

dalam pembelajaran berbasis

konstruktivis, siswa belajar dari

pengalaman sendiri.

Suparno (1997:73)

menjelaskan adanya 6 prinsip yang

sering diambil dari pembelajaran

berbasis konstruktivis adalah

sebagai berikut:

 Prinsip yang diambil dari

konstruktivis, antara lain:

1. Pengetahuan dibangun oleh

siswa secara aktif.

2. Tekanan dalam proses belajar

terletak pada siswa.

3. Mengajar adalah membantu

siswa belajar.

4. Tekanan dalam proses belajar

lebih pada proses bukan hasil

akhir.

5. Kurikulum menekankan

partisipasi siswa.

6. Guru adalah fasilitator.

Dari hal tersebut, dapat

dijelaskan bahwa dalam

pembelajaran berbasis konstruktivis

siswa harus aktif dan interaksi antar

siswa di kelas harus dihidupkan.
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Siswa diberi kebebasan untuk

mengungkapkan gagasan dan

pemikiran mereka.

Handayanto (2001:2)

menjelaskan bahwa tujuan

pembelajaran dalam konstruktivis

telah menekankan pada belajar,

bagaimana belajar dan penciptaan

pemahaman baru yang menuntut

aktivitas kreatif dan produktif

dalam konteks nyata. Aktivitas

siswa atau perilaku siswa dalam

pembelajaran berbasis konstruktivis

adalah siswa harus berfikir untuk

memecahkan masalah, berinteraksi

dengan objek kongkrit,

bekerjasama dengan teman sebaya,

dapat mengajukan hipotesis dan

memilih hipotesis yang cocok dan

baik. Aktivitas guru dalam

pembelajaran ini adalah guru harus

bisa memicu keingintahuan siswa

atau memberi motivasi siswa,

menerima gagasan yang membantu

yang diajukan siswa dan

memfasilitasi jalannya

pembelajaran.

Salah satu model dari

pembelajaran berbasis konstruktivis

adalah siklus belajar, siklus belajar

memiliki tiga tahapan yang

membentuk fondasi untuk

pengurutan pelajaran IPA yakni

eksplorasi, pengenalan konsep, dan

penerapan konsep (Handayanto ,

2001:3). Setiap tahap dalam model

ini membutuhkan satu kali

pertemuan, jadi untuk satu siklus

membutuhkan tiga kali pertemuan.

Pada tahap eksplorasi, siswa

mengeksplorasi gejala-gejala baru

dengan bimbingan minimal, siswa

melakukan percobaan untuk

mengumpulkan data dan menguji

ide baru dan mempertentangkan

dengan ide yang sudah mereka

pegang. Dalam tahap ini guru

memfasilitasi percobaan siswa

dengan menetapkan ide-ide baru

siswa.
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Tahap pengenalan konsep,

guru menggunakan aktivitas dari

eksplorasi siswa untuk

mengenalkan konsep-konsep yang

ada yang diselidiki dari eksplorasi

siswa. Tahap pengenalan konsep

merupakan langkah perantara dan

guru harus segera berpindah

ketahap berikutnya. Tahap

penerapan konsep, guru merancang

aktivitas siswa yang menantang

siswa untuk berdebat dan

mempertahankan pendapatnya.

Siswa melakukan percobaan yang

dirancang untuk memperluas

pengetahuan siswa yang

berhubungan derngan materi yang

dipelajari.

Pembelajaran berbasis

konstruktivis, perlu dilakukan

penataan lingkungan belajar.

Menurut Wilson (1996:11-12),

Veronica (1997, dalam Mayudin

(2001, dalam Susilowati, 2002:11-

12)) penataan lingkungan belajar

dilakukan sebagai berikut:

menyediakan pengalaman baru

melalui proses pembentukan

pengetahuan. Siswa ikut

menentukan topik atau sub topik

yang dipelajari, metode

pembelajarannya, dan strategi

pemecahan masalah. Peran guru

adalah sebagai fasilitator.

0. menyediakan pengalaman

belajar yang kaya akan

berbagai alternatif, yaitu

untuk dapat mengadakan

peninjauan terhadap masalah

dari berbagai cara.

1. mengintegrasikan proses

belajar dengan konteks yang

nyata dan relevan. Siswa

dapat menerapkan

pengetahuan yang didapat

dalam kehidupan sehari-hari.

2. memberikan kesempatan pada

siswa untuk menentukan isi

dan arah belajar mereka. Guru

berperan sebagai konsultan.

3. mengintegrasikan belajar

dengan pengalaman
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bersosialisasi. Peningkatan

interaksi antara guru-siswa

dan siswa-siswa.

4. meningkatkan penggunaan

berbagai media disamping

komunikasi tertulis dan lisan.

5. meningkatkan kesadaran

siswa dalam proses

pembentukan pengetahuan

mereka. Siswa mampu

menjelaskan

mengapa/bagaimana cara

mereka memecahkan

masalah.

3. Metode Mengajar Pelajaran

Fisika

Kegiatan guru adalah untuk

menciptakan kegiatan yang ideal,

tugas guru selain mengajar materi

pelajaran, tetapi juga harus bisa

meningkatkan semangat belajar

siswa dan potensi siswa secara

maksimal. Untuk melaksanakan

tugas sebagai guru, maka guru

harus mempunyai strategi dan

metode pembelajaran yang baik dan

sesuai dengan materi atau kondisi

dan situasi lingkungannya.

Metode mengajar merupakan

teknik atau cara guru dalam

mengajarkan meteri pelajaran

dengan memusatkan pada situasi

belajar untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Metode mengajar

digunakan untuk menciptakan

situasi kegiatan belajar mengajar

yang baik. Ada berbagai macam

metode mengajar yang digunakan

selama ini antara lain metode

ceramah, diskusi, tanya jawab,

demonstrasi, laboratorium

(praktikum), dan lain-lain.

Fisika sebagai salah satu

cabang dari ilmu pengetahuan yang

sangat menunjang perkembangan

sains dan teknlogi tidak mudah

dipahami dan dikuasai karena selain

materi dan bahannya yang luas.

Pelajaran fisika banyak

berhubungan dengan alam atau

lingkungan sehingga siswa dituntut
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untuk mengadakan eksperimen

untuk memahami gejala-gejala dan

diharapkan dapat menemukan

sendiri gejala-gejala yang baru.

4. Pendekatan Keterampilan

Proses

Menurut Semiawan (1990:

18) Pendekatan keterampilan

proses adalah pendekatan yang

menekankan pada seluruh irama

gerak atau tindakan dalam

pembalajaran yang menciptakan

kondisi cara belajar siswa

aktif.Dengan kata lain pendekatan

keterampilan proses adalah suatu

pendekatan dalam proses belajar

mengajar dimana siswa

memperoleh kesempatan

melakukan interaksi.

Aspek-aspek keterampilan

mendasar dilatihkan antara lain:

· Mengobservasi atau

mengamati, termasuk

menghitung, mengukur,

mengklasivikasii, dan

mencari hubungan

ruang/waktu.

· Membuat hipotesis

· Merencanakan

penelitian/eksperimen

· Mengendalikan variable

· Menginterpretasi/menafsirk

an data.

· Menyusun kesimpulan

· Meramalkan

· Menerapkan

· Mengkomunikasikan

5. Kemampuan Afektif

Kemampuan afektif

mempunyai cirri-ciri yang berbeda

dengan aspek-aspek kemampuan

belajar siswa yang lain, sebab

kemampuan afektif bersifat abstrak.

Salah satu cirinya adalah belajar

menghayati nilai dari objek-objek

yang dihadapi melalui alam

perasaan, baik berupa orang, benda,

atau kejadian/peristiwa (winkel,

1996:63). Oleh karena itu, dalam

meningkatkan kemampuan afektif
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siswa diperlukan pendekatan-

pendekatan khusus.

Amien (dalam Suharyanto,

1994:13) mendefinisikan sikap

ilmiyah adalah sikap yang

mempunyai karakteristik; tanggung

jawab, rasa ingin tahu, jujur,

terbuka, objektif, kreatif, toleransi,

kecermatan bekerja, dan percaya

diri sendiri. Selain pendapat

tersebut, TIM pengembang

Balitbang (2001:16) menyatakan

bahwa dalam seetiap bekerja ilmiah

seyogyanya selalu dikembangkan

sikap dan nilai-nilai berikut ini:

1. rasa ingin tahu

2. mau bekerja sama

3. menghargai pendapat orang

lain

4. menghargai sejarah sains dan

penemunya

5. menyadari keteraturan bahan

kajian

Berdasarkan pendapat-

pendapat tersebut, maka aspek

kemampuan afektif yang dikaji

adalah Partisipasi dalam kelompok,

motivasi mendalami pelajaran

fisika, ketertarikan pada pelajaran

fisika, menghindar dari kesulitan

dalam belajar, kegiatan belajar

fisika siswa, usaha menyelesaikan

tugas, mengerjakan tugas dengan

lebih baik, orongan untuk bersaing

dalam berprestasi

B. Rencana Tindakan

Pendekatan yang digunakan

pada penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif, dengan jenis

penelitian tindakan kelas. Ciri-ciri

penelitian kualitatif, yaitu: (1)

mempunyai latar alami sebagai

sumber data langsung yakni situasi

kelas yang bersifat wajar

sebagaimana adanya tanpa

dimanipulasi, (2) bersifat deskriptif,

(3) lebih mementingkan segi proses

dari pada hasil karena hal-hal yang

diamati akan terlihat lebih jelas

dalam proses belajar mengajar
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dengan pembelajaran berbasis

konstruktivis, (4) Analisis

cenderung secara induktif, data

yang terkumpul diolah secara

mendalam, (5) makna merupakan

hal esensial, karena perhatian

peneliti terpusat pada kegiatan

siswa, dan (6) peneliti sebagai

instrumen atau alat pengumpul

data. Penelitian tindakan bertujuan

untuk memperbaiki praktek

pembelajaran di kelas yang

memberikan suatu peningkatan

dalam hal motivasi belajar siswa.

Dalam penelitian ini, peneliti

meneliti dengan berkolaburasi

dengan guru, pengamat, dan

peneliti sendiri. Peneliti terlibat

langsung dalam proses penelitian

dari awal hingga berakhirnya

penelitian. Peneliti berusaha

melihat, mengamati, merasakan,

menghayati, merefleksi, dan

mengevaluasi terhadap kegiatan

pembelajaran yang berlangsung.

Jenis penelitian mengacu pada

tempat atau konteks dimana

penelitian dilakukan. Oleh karena

itu penelitian dilakukan didalam

konteks kelas dan ditujukan untuk

memperbaiki praktek pembelajaran

dikelas, maka penelitian ini disebut

penelitian tindakan kelas.

Sukarnyana (1999;2 dalam

Kusumawati, 2001:21-22)

menyebutkan bahwa karateristik

dari penelitian tindakan kelas antara

lain: (a) penelitian tindakan kelas

dilaksanakan langsung oleh guru

atau praktisi pendidikan yang lain,

yang berarti dilaksanakan langsung

oleh orang-orang yang paling tahu

permasalahan yang dihadapi

langsung dalam pembelajaran, (b)

penelitian tindakan kelas diangkat

dari permasalahan aktual yang

dihadapi guru atau praktisi

pendidikan dalam menjalankan

tugasnya, (c) penelitian tindakan

kelas mengandung tindakan yang

berarti penelitian tindakan kelas

tetap merupakan upaya perbaikan
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dan mempunyai tujuan utama untuk

melakukan perbaikan praktek-

praktek pembelajaran dan

diharapkan menghasilkan alternatif-

alternatif baru untuk melaksanakan

proses pendidikan atau

pembelajaran, dan (d) penelitian

tindakan kelas bersifat kolaboratif

yang berarti antara peneliti dari luar

dan guru terjadi hubungan

kesejawatan yang bermanfaat bagi

kedua belah pihak.

BAB III

METODE  PENELITIAN

 Setting  Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah

SMA UMAR MAS’UD

SANGKAPURA yang terletak di

jalan Kawedanan No.2 Sangkapura

Gresik. Subjek dalam penelitian ini

adalah semua siswa kelas X.A yang

berjumlah 36 siswa, terdiri dari 15

siswa laki-laki dan 21 siswa

perempuan. Proses pembelajaran

dilaksanakan di ruang kelas X.A.

Penelitian ini dilaksanakan pada

semester I tahun pelajaran

2012/2013 dan pengambilan data

dilaksanakan selama 4 minggu dari

bulan Agustus sampai September

2012.

A. Persiapan Penelitian

Sumber data dalam

penelitian ini adalah siswa dan guru

mata pelajaran fisika. Data dari

siswa berupa jawaban LKS ataupun

secara lisan, interaksi antara siswa

dengan siswa ataupun siswa dengan

guru selama proses belajar

mengajar, dan hasil tes siswa.

Sedangkan data guru berupa

interaksi guru dengan siswa, dan

pendapatnya tentang pelaksanaan

pembelajaran berbasis

konstruktivis.

B. Siklus Penelitian

 Tahap-tahap pelaksanaan

penelitian tindakan terdiri dari

perencanaan, pemberian tindakan,
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observasi, analisis dan refleksi.

Adapun alur tahap pelaksanaan

tindakan dalam penelitian tindakan

kelas adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Gambar Siklus Penelitian

Tindakan Kelas

(Sumber: Kemmis dan

Taggart dalam

Hartatiek, 2002:5)

1. Refleksi Awal

Refleksi awal dilaksanakan

dengan melakukan pengamatan dan

diskusi antara peneliti dan guru

fisika SMA UMAR MAS’UD

SANGKAPURA tentang

pelaksanaan proses pembelajaran

kontruktivisme. Hasil analisis

refleksi awal digunakan untuk

menetapkan dan merumuskan

rencana tindakan selanjutnya untuk

menyusun strategi pembelajaran.

Selanjutnya refleksi atau

pemaknaan terhadap perilaku siswa

tersebut berdasarkan hasil refleksi

dapat disimpulkan bahwa siswa

kurang termotivasi dalam mengikuti

proses belajar mengajar.

2. Siklus I

a.  Rencana Tindakan I

Rencana tindakan I adalah :

1) Pembuatan scenario dan LKS

2) Menentukan aspek-aspek

kemampuan afektif dan

keterampilan proses yang

akan diamati

3) Mempersiapkan perangkat

dan bahan yang diperlukan

dalam pelaksanaan tindakan

4) Mempersiapkan lembar

pengamatan dan perakaman

data beserta cara

melaksanakannya
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5) Mempersiapkan soal tes yang

digunakan untuk mengukur

kemampuan afektif siswa

b.   Pelaksanan Tindakan I

Berdasarkan rencana

tindakan I yang telah tersusun,

maka pelaksanaan tindakan I adalah

sebagai berikut.

1) Sebelum melakukan tindakan,

siswa mengerjakan tes yang

bertujuan untuk mengukur

keterampilan proses mereka.

2) Guru menjelaskan materi

yang skenarionya diset dalam

pembelajaran konstruktivis.

3) Selama siklus I, siswa

melakukan kegiatan antara

lain: praktikum, diskusi, dan

mengerjakan LKS

4) Selama proses pembelajaran,

dilakukan pengamatan oleh

peneliti yang dapat

menghasilkan pemantauan

yang berupa rekaman

kegiatan.

c.   Observasi I

Observasi dilakukan sambil

melaksanakan tindakan I. Observasi

bertujuan untuk :

1) mengetahui peningkatan

kemampuan keterampilan proses

dilakukan pemberian tes setelah

tindakan pada siklus ini.

2) mengetahui perkembangan

kemampuan afektif dilakukan

pemantauan melalui lembar

observasi

3) mengetahui jalannya proses

pembelajaran dilakukan

pemantauan yang berupa

jalannya tindakan

d.   Mengolah dan Menafsirkan

Data (Analisis dan Refleksi) I

1) Mendeskripsikan data-data yang

diperoleh

2) Diskusi tentang jalannya

tindakan, keterampilan proses,

kemampuan afektif, dan data-

data

3) Hasil refleksi digunakan untuk

menyusun rencana berikutnya
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3. Siklus II

a. Rencana Tindakan II

Rencana tindakan II adalah :

1) Pembuatan scenario dan LKS

2) Menentukan aspek-aspek

kemampuan afektif dan

keterampilan proses yang akan

diamati

3) Mempersiapkan perangkat dan

bahan yang diperlukan dalam

pelaksanaan tindakan

4) Mempersiapkan lembar

pengamatan dan perakaman data

beserta cara melaksanakannya

5) Mempersiapkan soal tes yang

digunakan untuk mengukur

kemampuan afektif siswa

b. Pelaksanaan Tindakan II

Pelaksanaan tindakan II

berdasarkan rencana tindakan II

adalah sebagai berikut:

1) Sebelum melakukan tindakan,

siswa mengerjakan tes yang

bertujuan untuk mengukur

keterampilan proses mereka.

2) Guru menjelaskan materi yang

skenarionya diset dalam

pembelajaran konstruktivis.

3) Selama siklus I, siswa

melakukan kegiatan antara lain:

praktikum, diskusi, dan

mengerjakan LKS

4) Selama proses pembelajaran,

dilakukan pengamatan oleh

peneliti yang dapat

menghasilkan pemantauan yang

berupa rekaman kegiatan.

c. Observasi II

Sambil melaksanakan

tindakan, juga dilakukan tindakan

observasi. Tujuan observasi adalah

untuk :

1) mengetahui peningkatan

kemampuan keterampilan proses

dilakukan pemberian tes setelah

tindakan pada siklus ini.

2) mengetahui perkembangan

kemampuan afektif dilakukan

pemantauan melalui lembar

observasi
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3) mengetahui jalannya proses

pembelajaran dilakukan

pemantauan yang berupa

jalannya tindakan

d. Mengolah dan Menafsirkan

Data (Analisis dan Refleksi)

1) Mendeskripsikan data-data yang

diperoleh

2) Diskusi tentang jalannya

tindakan, keterampilan proses,

kemampuan afektif, dan data-

data

3) Hasil refleksi digunakan untuk

menentukan hasil akhir dari

kegiatan

C. Pembuatan Instrumen

Teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian

ini adalah observasi, dokumentasi,

perekaman data, dan tes.

· Observasi

Observasi dilakukan secara

langsung oleh peneliti dengan

melihat dan mengamati sendiri

prilaku siswa yang berkaitan

dengan tindakan yang diberikan.

Misalnya mengamati secara

langsung pelaksanaan penerapan

aspek pendekatan ketrampilan

proses, peneliti melihat dan

mengamati sendiri proses

pembelajaran yang berlangsung.

· Dokumentasi

Dalam penelitioan ini

dokumentasi digunakan sebagai

factor pendukung dalam

menggambarkan langkah-langkah

proses belajar mengajar fisika yang

terdapat pada scenario dan LKS.

Dokumentasi ini sudah

dipersiapkan sebelumnya.

· Perekaman Data

Pencatatan prilaku siswa

yang muncul selama proses belajar

mengajar yang berkaitan dengan

tindakan yang diberikan. Dilakukan
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dalam format rekaman data setiap

selesai proses belajar mengajar.

Perekaman data merupakan

pengumpulan data dalam penelitian

ini. Perekaman ini dilaksanakan

selama proses belajar mengajar

berlangsung yang merupakan

cerminan kondisi yang sebenarnya

dan dianalisis secara langsung

tanpa adanya perubahan. Rekaman

dilakukan untuk merekam dialog,

tanya jawab dan kegiatan

pembelajaran.

· Tes

Tes adalah bahan tertulis

yang digunakan sebagai alat ukur

untuk menguji kemampuan siswa

dalam memahami pelajaran yang

diberikan. Dalam penelitian

menggunakan tes sebagai alat untuk

mengukur keterampilan proses

siswa. Tes dibagi menjadi dua

bagian, yaitu: pre-test dan post-test.

Pre-test berfungsi untuk mengukur

keterampilan proses awal siswa,

ketika materi belum diberikan.

Sedangkan post-test berfungsi

untuk menguikur keterampilan

proses setelah materi diberikan.

D. Analisis Dan Refleksi

 Teknik analisis data yang

digunakan dalam analisis ini

disesuaikan dengan jenis data yang

diperoleh. Data yang berupa kata-

kata atau kalimat, diolah menjadi

kalimat yang bermakna, dan

kemudian dianalisis secara

kualitatif. Sedangkan data yang

berupa angka diolah menggunakan

analisis deskriptif kualitatif dengan

prosentase. Data yang diperoleh

dalam penelitian ini adalah data

kualitatif, maka analisis yang

digunakan secara kualitatif pula,

untuk melakukan analisis terhadap

data kualitatif, model analisis

menggunakan 3 tahapan pokok,

yaitu reduksi data, paparan data

display data, penarikan kesimpulan,

verifikasi, dan refleksi.
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Reduksi data merupakan

kegiatan memilah-milah data yang

relevan, penting, bermakna dan

mengurangi data yang tidak

berguna tanpa menghilangkan

maksud dari data yang diperoleh.

Data yang sudah dipilah kemudian

di deskripsikan secara narasi

(bentuk paparan). Alur deskripsinya

harus sistematik dan logic. Hal

tersebut memudahkan dalam

menarik kesimpulan dari data yang

disajikan.

JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dari bulan agustus sampai September dengan

jadwal sebagai berikut.

Agustus
Septemb

er
Oktober

No kegiatan

1 2 3 4  5 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Penyusunan

proposal

Penyerahan

proposal

Persiapan

penelitian

Pembuatan

instrument

Siklus I

Siklus II

Analisis data

x

x

x

x

x x

x x

x

x x

x
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Penyusunan

Laporan

Penyerahan

Laporan
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MODEL PEMBELAJARAN PAI DI SD, SMP DAN SMA
MODEL PEMBELAJARAN PAI

DI SD, SMP DAN SMA

Oleh: Fajar Nahari

(Mahasiswa Program Pascasarjana S2 STAIN Kediri)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sudah mengatur agar

manusia menjadi seseorang yang

berpendidikan. Ada hadits yang

menerangkan bahwa menuntut ilmu

hukumnya wajib bagi umat Islam

dan juga hadits yang menerangkan

tuntutlah ilmu walaupun ke negeri

Cina. Hal ini membuktikan bahwa

Islam menganjurkan umatnya untuk

bersungguh-sungguh dalam

mencari ilmu. Di dalam pendidkan

tidak lepas dari berbagai komponen

yang ada. Sebagaimana kita

ketahui, di dalam proses pendidikan

haruslah ada seorang pendidik,

terdidik, sarana prasarana, dan juga

kurikulum. Dengan adanya

komponen yang baik dari

komponen tersebut maka tujuan

pendidikan akan terwujud.

Tujuan adalah suatu yang

diharapkan tercapai setelah sesuatu

usaha atau kegiatan selesai. Maka

pendidikan, karena merupakan

suatu usaha dan kegiatan yang

berproses melalui tahap-tahap dan

tingkatan-tingkatan, tujuannya

bertahap dan bertingkat.[1]

Muhammad Athiyah al-Abrasyi

merumuskan tujuan pendidikan

Islam secara lebih rinci. Dia

menyatakan bahwa tujuan

pendidkan Islam adalah untuk

membentuk akhlak mulia, persiapan

menghadapi kehidupan dunia-

akhirat, persiapan untuk mencari

rizki, menumbuhkan semangat

ilmiah, dan menyiapkan
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profesionalisme subjek didk. Dari

lima tujuan pendidikan tersebut

semuanya harus menuju pada titik

kesempurnaan yang salah satu

indikatornya adalah nilai tambah

kuantitatif dan kualitatif.[2] Dari

tujuan tersebut nyatalah bahwa

Islam menginginkan agar kelak

setelah mendapat pendidikan

agama Islam terciptalah manusia

yang siap dalam segala hal.

Pendidikan tidak lepas dari

segala aspek yang sudah

tersebutkan tadi. Aspek yang

penting diantaranya adalah

kurikulum dan juga peserta didik.

Kurikulum dan peserta didik ini

menjadi hal yang tidak terpisahkan.

Ini karena kurikulum menyesuaikan

dengan tingkatan peserta didik itu

sendiri. Di dalam proses

pembelajaran PAI, terjadi pula

interaksi antara guru (pendidik) dan

siswa (peserta didik). Para guru

PAI di setiap institusi pendidikan,,

sangat diharapkan memiliki bahkan

dituntut untuk menguasai

pembelajaran PAI.[3] Ini  tidak  lain

bertujuan agar materi yang

tersampaikan nanti bisa

tersampaikan secara maksimal

kepada peserta didik. Di dalam

pembelajaran adanya manajemen

kesiswaan. Ini tidak lain agar

bertujuan untuk mengatur berbagai

kegiatan dalam bidang kesiswaan

agar kegiatan pembelajaran di

sekolah dapat berjalan dengan

lancar, tertib, teratur, serta mampu

mencapai tujuan pendidikan

sekolah.[4]

 Sebagaimana kita ketahui

bahwa dalam sistem pendidikan di

negara Indonesia ini peserta didik

dibagai dalam tingkatan-tingkatan.

Diantaranya adalah tingkat SD,

SMP dan SMA. Tingkatan ini

sudah menjadi formula agar materi

pendidikan dapat tersampaikan di

masing-masing tingkatan. Dalam

menyampaikan materi untuk

masing-masing tingkatan perlu juga
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adanya model pembelajaran yang

sesuai. Hal ini tidak lain agar

peserta didik menerima materi

secara maksimal. Hal ini pula

terjadi untuk Materi PAI.

Materi PAI adalah materi

yang berisikan tentang hal-hal yang

berdasarkan Islam yang bersumber

pada Al-Qur’an, hadits, ijma’ dan

qiyas. Materi ini penting

disampaikan, dan juga

penyampaiannya menggunakan

model yang sesuai dengan

tingkatan kelas masing-masing. Ini

agar nantinya tercipta insan kamil

yang bertaqwa kepada Allah SWT.

Oleh karena itu dalam makalah ini

akan disampaikan mengenai materi

PAI apa yang sesuai dengan

tingkatan SD, SMP, dan SMA. Dan

juga bagaimana model

pembelajaran untuk tingkatan SD,

SMP, dan SMA.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang

sudah terpaparkan, maka dapat

diambil rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Apa materi PAI bagi SD,

SMP dan SMA?

2. Bagaimana model

pembelajaran PAI bagi SD,

SMP dan SMA?

BAB II

PEMBAHASAN

Proses pembelajaran pada

hakikatnya merupakan pelayanan

yang khusus diperuntukkan bagi

siswa (peserta didik). Proses

pembelajaran dalam pendidikan

agama Islam, sebenarnya

menggunakan prinsip-prinsip

umum proses pembelajaran yang
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dikemas secara Islami. Komponen-

komponen yang terlihat pun

umumnya sama, yaitu mencakup

tujuan, bahan, metode, alat,

evaluasi termasuk siswa dan

gurunya.[5] Ini jelas bahwa materi

yang disampaikan dalam PAI ini

mempunyai perbedaan dengan

materi pelajaran yang lainnya.

Sudah dikenal bahwa materi PAI

adalah materi yang bernafaskan

agama Islam. Dan juga dalam

penyampaian materi tersebut sudah

ada pembagian tersendiri yang

terbagi dalam tingktaan-tingkatan

masing-masing. Tingkatan tersebut

sesuai dengan usia dan kemampuan

akal anak (biqadri uqulihim).[6] Ini

tidak lain agar mereka mampu

merangsang pemikiran serta

memperteguh keimanan dan daya

kreatifnya.

A. Materi PAI bagi SD, SMP dan

SMA

1. Materi PAI bagi SD

Matrei PAI yang ada pada

tingkatan SD yaitu: Akhlak, Ibadah,

Al-Qur’an, Keimanan, Tarikh

Islam.[7] Itulah materi yang secara

umum ada dalam tingkatan SD.

Dari  materi  PAI  tersebut  anak  SD

diharapkan:

a.        Mampu  membaca  Al-Qur’an

dengan benar.

b.      Beriman kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,

Rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan

qadha-qadar.

c.        Terbiasa  berperilaku  dengan

sifat terpuji, menghindari sifat-

sifdat tercela, dan bertata kerama

dalam kehidupan sehari-hari.

d.       Mengenal  rukun  Islam  dan

mampu melaksanakn beribadadah

salat, puasa, zakat fitrah, dan zikir

serta do’a setelah salat.[8]
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2. Materi PAI bagi SMP

Materi  PAI  di  tingkat  SMP

tidak jauh beda dengan yang ada di

SD. Materi-materi tersebut adalah:

Keimanan, Ibadah/fiqih, akhlak,

Al-Qur’an, hadits, sejarah Islam.[9]

Dari materi tersebut anak-anak

pada tingkatan SMP diharapkan:

a.       Mampu membaca dan menulis

ayat Al-Qur’an serta mengetahui

hukum bacaannya.

b.      Beriman kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,

Rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan

qadha-qadar dengan mengetahui

maknanya.

c.       Terbiasa berperilaku dengan

sifat terpuji, menghindari sifat-sifat

tercela, dan bertata kerama dalam

kehidupan sehari-hari.

d.       Memahami  dan  mampu

mengambil manfaat dan hikmah

perkembangan Islam fase Makkah,

Madinah, dan Khulafaurrasyidin

serta mampu melaksanakannya

dalam kehidupan sehari-hari.[10]

3. Materi PAI bagi SMA

Materi PAI untuk tingkatan

SMA tidak jauh beda dengan SD

dan SMP. Akan tetapi hasil yang

diinginkan pada tingkatan SMA ini

lebih tinggi dari pada tingkatan

sebelumnya. Materi PAI bagi SMA

yaitu: Keimanan, Ibadah/Fiqih,

Akhlak, Sejarah Islam,

Tafsir/Hadits.[11] Dari materi

tersebut, anak SMA diharapkan

mampu:

a.       Membaca dengan mengetahui

hukum bacaannya, menulis, dan

memahami ayat Al-Qur’an serta

mampu mengimplementasikannya

dalam kehidupan sehari-hari.

b.       Beriman  kepada  Allah  SWT.,

malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, Rasul-rasul-Nya, hari kiamat,

dan qadha qadar dengan

mengetahui fungsi dan hikmahnya

serta direfleksikan dalam sikap,

perilaku, dan akhlak peserta didik

pada dimensi kehidupan sehari-hari.
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c.       Terbiasa berperilaku dengan

sifat terpuji, menghindari sifat-sifat

tercela, dan bertata kerama dalam

kehidupan sehari-hari.

d.       Memahami sumber hukum dan

ketentuan hukum Islam tentang

ibadah, muamalah, mawaris,

munakahat, jenazah, dan mampu

mengamalkannya dalam kehidupan

sehari-hari.

e.        Memahami  dan  mampu

mengambil manfaat dan hikmah

perkembangan Islam di Indonesia

dan dunia serta mampu

menerapkannya dalam kehidupan

sehari-hari.[12]

B. Model Pembelajaran PAI bagi

SD, SMP dan SMA

Secara umum model

pembelajaran PAI pada SD, SMP

dan SMA dapat dilaksanakan

dengan menggunakan beberapa

metode. Seperti:

1. Metode antisipatif. Metode ini

merupakan sebuah cara

mengantisipasi permasalahan

anak didik yang langsung

muncul di kalangan mereka.

Guru mengetahui semua

permasalahan anak yang

sering timbul dan

mepersiapkan solusinya sedini

mungkin sehingga muncul

permasalahan itu maka ia

akan segera menghadapi dan

memecahkannya cepat dan

bijkasana.

2. Metode dialog kreatif. Metode

ini merupakan salah satu cara

yang  lebih efektif karena

melibatkan siswa secara

langsung berdialog dengan

guru tentang suatu

permasalahan yang sedang

dihadapi. Anak didik

mengungkapkan pendapatnya

langsung dari hati nuraninya

dan guru siap mendengar serta

melayani semua permasalahan

anak didik dan berupaya
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membantu mencarikan

solusinya.

3. Metode studi kasus. Metode

ini adalah metode

menganagkat suatu contoh

permasalahan yang pernah

terjadi pada diri seseorang

atau kelompok orang untuk

dijadikan rujukan atau contoh

maupun teladan sebagai solusi

alternatif yang bisa diambil.

4. Metode pelatihan. Metode ini

berupa latihan-latihan yaitu

cara pelibatan fisik dan

mental mereka untuk

melakukan serangkaian

latihan beribadah dan

melakukan suatu perbuatan

yang sesuai dengan perintah

Allah dan Rasul-Nya

sehingga anak didik dapat

mengembangkan

intelektualnya secara lebih

baik dan benar.

5. Metode merenung. Metode ini

merupakan melatih anak didik

untuk memikirkan

permasalahan yang mereka

miliki. Sehingga semuanya

dapat dikembalikan kepada

Allah.

6. Metode lawatan. Metode ini

merupakan cara lawatan ke

daerah-daerah dalam rangka

meningkatkan rasa ukhuwah,

persaudaraan sesama muslim,

memupuk rasa persatuan dan

kesatuan diantara sesama

pelajar.

7. Metode kontemplasi. Metode

ini melatih siswa

merenungkan kembali

peristiwa-peristiwa di masa

lalu sehingga membuahkan

sifat sabar pada diri anak

didik.

8. Metode taubat. Metode ini

merupakan cara agar siswa

menyesali diri atas perbuatan-

perbuatan yang mereka

lakukan dan memohon

ampunan kepada Allah SWT.
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9. Metode-metode lain yang

dapat digunakan dalam proses

belajar agama, diantaranya:

metode analisis, metode

problem solving, metode

tanya-jawab, creramah,

pemberian tugas, dsb.[13]

Dari beberpaa metode

tersebut dapat diterapakan untuk

segala tingkatan kelas, baik SD,

SMP maupun SMA. Akan tetapi

untuk masing-masing tingkatan ada

perbedaan yang mendasar dalam

model pembelajarannya. Adalah

sebagai berikut:

1    Model Pembelajaran PAI bagi SD

Di dalam tingkatan SD, tentu

berbeda cara pembelajaran dengan

tingkat-tingkat yang lebih dari SD

atau dibawahnya SD seperti di

Taman Kanak-kanak. Kita ketahui

di  SD  umur  peserta  didik  adalah

adalah rata-rata dari usia 6-12

tahun. Usia ini tergolong pada usia

kanak-kanak. Umur 6-9 tahun

masuk dalam golongan usia

pertengahan anak-anak. Sedangkan

usia 9-12 tahun masuk dalam

golongan akhir masa anak-anak.

Oleh karena itu dalam fase anak-

anak ini peserta didik yang duduk

pada tignkatan SD merupkaan

permulaan bagi mereka untuk

mengenal orang dewasa di luar

keluarganya. Dan juga pada masa

ini, anak yang pada mulanya tertuju

kepada dirinya sendiri dan bersifat

egosentris mulai tertuju kepada

dunia luar, terutama perilaku orang-

orang disekitarnya, sopan santun,

dan tata kerama sesuai dengan

lingkungan rumah dan

sekolahnya.[14]

Oleh karena itu untuk tingkat SD

materi PAI tersebut diberikan

secara sederhana sesuai dengan

kemampuan daya berpikir murid,

baik itu materi PAI yang

berhubungan manusia dengan

Allah, manusia dengan manusia,
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manusia dengan alam sehingga ini

dapat dipahami, diresapi oleh anak

didik dan selanjutnya dapat

mewarnai tingkah lakunya sehari-

hari.[15]

     2)  Model Pembelajaran PAI bagi

SMP

Pada tingkatan SMP yakni rata-

rata usia 12-15 tahun, ini masuk

dalam golongan Pra-Remaja.

Dalam fase ini ditandai dengan

semakin meningkatnya sikap sosial

pada anak. Gejala yang dominana

pada masa ini adalah

kecenderungan untuk bersaing yang

berlangsung antara teman sebaya

dan lingkungan jenis kelamin yang

sama. Pada periode ini ada

kesempatan yang sangat baik untuk

membantu anak, disamping

mneguasai ilmu dan teknologi yang

sesuai dengan tingkat

perkembangan intelektualnya. Juga

menumbuhkan sikap tanggung

jawab dan menghargai nilai-nilai,

terutama yang bersumber dari

agama Islam.[16]

Untuk tingkat SMP cara

penyampaiannya diperluas yaitu

dengan mengemukakan alsan-

alasan/dalil-dalil baik naqli maupun

aqli, sehingga anak didik yang telah

meningkat remaja itu dapat

menyelesaikan pertanyaan-

pertanyaan yang timbul dalam

pikirannya. Dan selanjutnya dapat

memahami alasan-alasan tersebut

dan menjadikan sebuah

keyakinan.[17]

3)      Model Pembelajaran PAI bagi

SMA

Dalam tingkatan SMA yang rata-

rata usianya yaitu 15-18 tahun,

merupakan usia yang tergolong
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dalam masa pubertas. Masa ini

merupakan tahap akhir bagi

individu dalam mempersiapkan

dirinya untuk menjadi manusia

dewasa yang berdiri sendiri. Pada

fase ini anak banyak mengalami

krisis, namun krisis itu tidak akan

dirasakan berat jika sejak awal

anak-anak dan para remaja telah

hidup dalam keluarga yang

menenmpatkan ajaran Islam

sebagai penuntunnya. Jika dalam

diri remaja telah tertanam nilai-nilai

religi maka sebagai orang yang

beriman, ia akan selalu mampu

menyikapi permasalahan hidup,

baik yang muncul dari dalam

maupun dari luar dirinya.[18]

Pada tingkatan SMA cara

penyampaiannya yaitu tiap materi

yang disampaikan dilengkapi

dengan faedah atau arti dari materi

PAI tersebut, sehingga dengan

demikian mereka dapat

meningkatkan pengertiannya

terhadap aspek yang sedang

dipelajari setelah mendapat

penjelasan tentang faedah atau

artinya. Disamping itu dapat

menolong untuk menenteramkan

jiwanya dalam menghadapi banyak

kegelisahan yang timbul dalam jiwa

mudanya.[19]

BAB III

KESIMPULAN

1.       Matrei  PAI  yang  ada  pada

tingkatan SD yaitu: Akhlak, Ibadah,

Al-Qur’an, Keimanan, Tarikh

Islam.  Materi  PAI  di  tingkat  SMP

tidak jauh beda dengan yang ada di

SD. Materi-materi tersebut adalah:

Keimanan, Ibadah/fiqih, akhlak, Al-

Qur’an, hadits, sejarah Islam.

Materi PAI untuk tingkatan SMA

tidak jauh beda dengan SD dan

SMP. Akan tetapi hasil yang

diinginkan pada tingkatan SMA ini

lebih tinggi dari pada tingkatan

sebelumnya. Materi PAI bagi SMA

yaitu: Keimanan, Ibadah/Fiqih,
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Akhlak, Sejarah Islam,

Tafsir/Hadits.

2.   Secara umum model pembelajaran

PAI pada SD, SMP dan SMA dapat

dilaksanakan dengan menggunakan

beberapa metode. Seperti: Metode

antisipatif, metode dialog kreatif,

metode studi kasus, metode

pelatihan. metode merenung.

metode lawatan, metode

kontemplasi, metode taubat, dan

metode-metode lain yang dapat

digunakan dalam proses belajar

agama, diantaranya: metode

analisis, metode problem solving,

metode tanya-jawab, creramah,

pemberian tugas, dsb. Untuk

tingkat SD materi PAI tersebut

diberikan secara sederhana sesuai

dengan kemampuan daya berpikir

murid, baik itu materi PAI yang

berhubungan manusia dengan

Allah, manusia dengan manusia,

manusia dengan alam sehingga ini

dapat dipahami, diresapi oleh anak

didik dan selanjutnya dapat

mewarnai tingkah lakunya sehari-

hari.  Untuk  tingkat  SMP  cara

penyampaiannya diperluas yaitu

dengan mengemukakan alsan-

alasan/dalil-dalil baik naqli maupun

aqli, sehingga anak didik yang telah

meningkat remaja itu dapat

menyelesaikan pertanyaan-

pertanyaan yang timbul dalam

pikirannya. Dan selanjutnya dapat

memahami alasan-alasan tersebut

dan menjadikan sebuah keyakinan.

Pada tingkatan SMA cara

penyampaiannya yaitu tiap materi

yang disampaikan dilengkapi

dengan faedah atau arti dari materi

PAI tersebut, sehingga dengan

demikian mereka dapat

meningkatkan pengertiannya

terhadap aspek yang sedang

dipelajari setelah mendapat

penjelasan tentang faedah atau

artinya. Disamping itu dapat

menolong untuk menenteramkan

jiwanya dalam menghadapi banyak
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kegelisahan yang timbul dalam jiwa

mudanya.
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PAKEM

(PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF, DAN

MENYENANGKAN)

Oleh: SIFAK INDANA

UNESA

PEMBELAJARAN INOVATIF

Ø Mengembangkan potensi siswa

Ø Membudayakan dan

Memberdayakan

Ø Berpusat pada siswa

Ø Membentuk watak atau karakter

Ø Mendorong siswa untuk belajar

Ø Empat (4) pilar pendidikan

(Learning to know, learning to

do, learning to live together,

learning to be)

Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

1. Siswa harus mendapatkan

pelayanan pendidikan yang

bermutu, serta memperoleh

kesempatan untuk

mengekspresikan dirinya secara

bebas, dinamis dan

menyenangkan.

2. Menegakkan 5 pilar belajar

melalui PAKEM.

3. Peserta didik mendapat

pelayanan yang bersifat

perbaikan, pengayaan dan

percepatan.

4. Suasana hubungan peserta

didik dan pendidik yang

saling menerima dan

menghargai, akrab, terbuka

dan hangat.

5. Menggunakan pendekatan

multistrategi dan

multimedia, sumber belajar

dan teknologi yang

memadai, dan

memanfaatkan lingkungan

sekitar sebagai sumber

belajar
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6. Mendayagunakan kondisi alam,

sosial dan budaya serta

kekayaan daerah

7. Diselenggarakan dalam

keseimbangan, keterkaitan, dan

kesinambungan yang cocok dan

memadai antarkelas dan jenis

serta jenjang pendidikan

Guru aktif:

•  Memantau kegiatan belajar

siswa

•  Memberi umpan balik

•  Mengajukan pertanyaan yang

menantang

•  Mempertanyakan gagasan

siswa

Siswa aktif:

• Membangun konsep

• Bertanya

• Bekerja, terlibat dan

berpartisipasi

• Menemukan dan memecahkan

masalah

• Mengemukakan gagasan

• Mempertanyakan gagasan

Guru Kreatif:

•  Mengembangkan kegiatan

yang menarik  dan beragam

•  Membuat alat bantu

belajar

•  Memanfaatkan lingkungan

•  Mengelola kelas dan

sumber belajar

•  Merencanakan proses

pembelajaran

Siswa Kreatif:

• Merancang/membuat

sesuatu

• Menulis/mengarang

Guru:

Efektif dalam mencapai tujuan

pembelajaran

Siswa::

Efektif dalam mencapai

kompetensi yang diharapkan

Pembelajaran Menyenangkan:
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Guru

• Melakukan kegiatan menarik,

menantang dan meningkatkan

motivasi siswa

• Memberikan pengalaman secara

langsung

• Meningkatkan kemampuan

berpikir kritis dan pemecahan

masalah

• Tidak membuat siswa takut

Siswa Senang Belajar::

Siswa dikondisikan

* berani mencoba/berbuat

* berani bertanya

* berani mengemukakan pendapat/

gagasan

* berani mempertanyakan

gagasan orang lain

Siswa Aktif:

• Membangun konsep

• Bertanya

• Bekerja, terlibat, dan

berpartisipasi

• Menemukan dan

memecahkan masalah

• Mengemukakan gagasan

• Mempertanyakan gagasan

Guru Kreatif:

•  Mengembangkan kegiatan

yang menarik  dan beragam

•  Membuat alat bantu

belajar

•  Memanfaatkan lingkungan

•  Mengelola kelas dan

sumber belajar

• Merencanakan proses dan

hasil belajar

Guru Kreatif:

•  Mengembangkan kegiatan

yang menarik  dan beragam
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•  Membuat alat bantu belajar

•  Memanfaatkan lingkungan

•  Mengelola kelas dan sumber

belajar

• Merencanakan proses dan hasil

belajar

Pembelajaran Efektif:

•  Mencapai tujuan

pembelajaran

Siswa:

•  Mencapai

kompetensi yang

diharapkan

Pembelajaran Menyenangkan:

• Kegiatan menarik, menantang

dan meningkatkan motivasi

siswa

• Mendapatkan pengalaman

secara langsung

• Meningkatkan kemampuan

berpikir kritis dan pemecahan

masalah

• Tidak membuat anak takut

Anak Senang Belajar:

Mengkondisikan anak:

* berani mencoba/berbuat

* berani bertanya

* berani mengemukakan

pendapat/ gagasan

* berani mempertanyakan

gagasan orang lain

BELAJAR DAN

PEMBELAJARAN

KONTEKSTUAL (CTL)

Pendekatan pembelajaran

membantu siswa

menghubungkan materi pelajaran

dengan konteks kehidupan

sehari-hari dan melibatkan siswa

secara aktif dalam kegiatan-

kegiatan yang signifikan

sehingga pembelajaran

KARAKTERISTIK CTL

• Pembelajaran  dilaksanakan

dalam konteks yang otentik

(nyata, alamiah).

• Pembelajaran memberikan

kesempatan kepada siswa

untuk mengerjakan tugas
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memberikan pengalaman yang

bermakna.

• Pembelajaran dilaksanakan

melalui kerja kelompok,

berdiskusi, dan saling

mengoreksi.

• Pembelajaran dilaksanakan

secara aktif, kreatif, produktif,

dan efektif.

• Pembelajaran yang

dilaksanakan  secara

menyenangkan.

UNSUR CTL

1. KONSTRUKTIVISME : Guru

memfasilitasi siswa untuk

membangun sendiri konsep-

konsep yang sedang dipelajari

2. BERTANYA:

· Guru menggunakan strategi

bertanya dan mengaktifkan

siswa untuk bertanya.

· Kegiatan bertanya

merupakan basis inkuiri,

yakni menggali informasi,

mengkonfirmasikan apa

yang sudah diketahui, dan

mengarahkan perhatian

pada aspek yang belum

diketahuinya.

· FUNGSI BERTANYA:

ü Untuk mendorong,

membimbing, dan menilai

kemampuan berpikir siswa

ü Untuk menggali informasi,

baik informasi administrasi

maupun akademis,

ü Untuk mengecek

pemahaman siswa,

ü Untuk membangkitkan

tanggapan siswa,

ü Untuk mengetahui

sejauhmana keinginan

siswa,
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ü Untuk mengetahui hal-hal apa

saja yang diketahui siswa,

ü Untuk memfokuskan perhatian

siswa pada sesuatu yang

dikehendaki guru,

ü Untuk membangkitkan lebih

banyak lagi pertanyaan siswa,

dan

ü Untuk menyegarkan kembali

pengetahuan siswa.

3. INKUIRI:

· Guru harus selalu merancang

kegiatan yang membuat siswa

dapat menemukan.

· Inkuiri memiliki siklus:

Observasi, Bertanya,

Mengajukan hipotesis atau

dugaan, Pengumpulan data,

Penyimpulan.

4. KOMUNITAS BELAJAR :

· Menyarankan agar hasil

pembelajaran diperoleh dari

kerjasama dengan orang lain.

· Anggota komunitas/masyarakat

belajar tidak hanya terbatas

pada orang-orang yang

berada di dalam kelas saja,

tetapi juga orang-orang di

sekitar sekolah atau di luar

sekolah.

· Guru disarankan selalu

menggunakan

pembelajaran kelompok

yang anggotanya terlibat

aktif dalam bertukar

gagasan dan pemecahan

masalah bersama (Belajar

kooperatif)

· Guru dapat melakukan

kolaborasi dengan

mendatangkan seorang

“ahli” ke kelas.

5. MODELING: Diupayakan

terdapat contoh, model,

peragaan atau demonstrasi

yang dapat memudahkan

siswa

memahami/melakukan

konsep.

6. PENILAIAN OTENTIK:
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· Guru melakukan penilaian

melalui pengumpulan berbagai

data (dari kegiatan nyata siswa

di kelas saat melakukan

pembelajaran yang bisa

memberikan gambaran

perkembangan belajar siswa

danmelihat ketercapaian

kompetensi

7. REFLEKSI :

· Guru dan siswa melakukan

refleksi tentang proses maupun

hasil pembelajaran

· Refleksi  adalah berpikir

tentang apa yang baru dipelajari

atau berpikir tentang apa yang

sudah dilakukan pada masa lalu.

· Refleksi juga merupakan respon

terhadap kejadian, kegiatan,

atau pengetahuan yang baru

diterima.

· Refleksi ini bagi siswa juga

dapat direalisasikan dalam

bentuk catatan atau jurnal di

buku siswa, diskusi, atau hasil

karya.

· Refleksi ini bermakna

bagaimana siswa dapat

merasakan apa makna dari

perbuatan belajarnya dan

apa yang dapat diperoleh

dari pembelajaran yang

dialami.

PENGELOLAAN KBM

BERBASIS PAKEM/CTL

PENYEDIAAN

PENGALAMAN  BELAJAR

YANG BERAGAM

• Membaca

• mendengarkan

• melakukan perenungan

setelah membaca/

mendengarkan

• melihat pementasan drama

atau film

• melakukan pengamatan

• melakukan penelitian

• wawancara dengan tokoh

• karya wisata/study tour
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• Menulis cerpen/puisi/naskah

drama

• musikalisasi

• bermain peran/drama,

• berdiskusi

• melakukan bazar

• pameran/belanja

• bertanya menjawab

• memberikan saran

• berkomentar

• mempertanyakan jawaban

• mendemonstrasikan

• membacakan puisi/cerpen

• Dll.

PENGELOLAAN KBM SECARA

KONDUSIF

q Pengelolaan fisik:

• pengelolaan tempat duduk

•  pengelolaan pajangan kelas

•  pengelolaan alat peraga  dan

alat bantu belajar (untuk siswa)

•  pengelolaan sudut

baca/perpustakaan kelas

q Pengelolaan non-fisik

• Kepemimpinan guru/KS,

• pembagian kelompok,

• pembimbingan siswa,

• peraturan dan tata tertib

siswa,

• kegiatan belajar di kelas/di

luar kelas,

• kegiatan penunjang

pembelajaran.

PENGELOLAAN SISWA

• Individual

• Berpasangan

• Kelompok kecil

• Klasikal

PENGELOLAAN KBM

KEGIATAN AWAL

• curah pendapat,

• peta konsep (jaring laba-

laba),

• mereview artikel

koran/majalah,

• menonton satu segment

video/vcd,

• menyanyi,

• mengajukan pertanyaan

terbuka
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• siswa mengajukan pertanyaan

dg. jawaban ‘ya’ atau ‘tidak’

kepada guru,

• grid informasi (jaring

informasi),

• bertanya apakah bedanya

• Menyampaikan kompetensi

yang akan dicapai

KEGIATAN INTI

• pembelajaran langsung,

• diskusi

• jigsaw

• think pair and share (berpikir-

berpasangan-sharing)

• investigasi kelompok

• inquiry

• debate

•  role play

•  problem solving

• STAD( StudentTeam

Achievement Division)

•  TGT ((The Teams-Games

Tournament)

• metode strata

• metode analisis

• Pemodelan (Modelling)

• peta konsep (concept map)

• belajar mandiri (jurnal)

• Belajar di luar kelas

(Naeighborhood wolk)

• Dsb.

KEGIATAN PENUTUP

• siswa membuat ringkasan

tertulis

• siswa mempresentasikan

secara lisan poin-poin

penting kompetensi yang

dipelajari

• siswa memerankan

kompetensi yang dicapai

• siswa membuat laporan

formal ( menulis hipotesa,

daftar alat, prosedur, hasil
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pengamatan, diskusi hasil,

kesimpulan)

• siswa membuat poster

• artikel mading

• tulisan kreatif

• siswa membuat organizer grafis

(jaring laba-laba)

• diagram vena

• diagram alur

• ilustrasi serial)

• dan sebagainya

TIPS-TIPS

PENGEMBANGAN

PEMBELAJARAN INOVATIF

• Dapat dikembangkan sesuai

dengan keadaan kelas

• Dapat dihasilkan dari hasil

pengembangan berdasarkan

pengalaman, melihat contoh,

membaca literatur atau

perenungan

• Ada kemauan (komitmen) untuk

mengembangkan pembelajaran

(selalu baru dan berbeda)

Cara membentuk kelompok

• Kartu kelompok

• Puzzle

• Kartu nama

• Kelahiran

• Kartu remi

• Nomor undian

• Rasa permen

• Kesukaan

• Buku siswa

• Dan masih banyak yang

bisa dikembangkan

Langkah pemecahan Masalah

Menurut George Polya, dalam

pemecahan masalah terdapat

empat langkah

yang  harus dilakukan yaitu :

• Memahami masalah

• Merencanakan

pemecahannya

• Menyelesaikan masalah

sesuai rencana

• Memeriksa kembali hasil

yang diperoleh
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Pemanfaatan Email Sebagai Dokumen Portofolio, dan
Penilaian Autentik dalam Upaya Meningkatkan Hasil

Belajar Siswa

Oleh : Wijaya

Guru TIK SMP Labschool Jakarta

I. PENDAHULUAN

A. Latar Bekakang Masalah

Selama ini tugas-tugas teoritis

yang diberikan oleh guru di sekolah

dituliskan oleh siswa di Lembar

Kerja  Siswa  (LKS)  dan  buku

pekerjaan rumah (PR). Baik berupa

buku tulis, maupun dikumpulkan

dalam selembar kertas yang diberi

nama lengkap siswa dan kelas. Bila

tugas-tugas peserta didik

dikumpulkan, akan penuhlah meja

guru. Apalagi bila guru yang

bersangkutan mengajar dalam kelas

yang banyak. Tentu akan lebih

banyak lagi tugas-tugas siswa itu

terkumpul di meja guru. Meja

gurupun penuh dengan tugas-tugas

siswa yang belum dikoreksi oleh

guru dan dimasukkan ke dalam

format penilaian tugas.

Kejadian yang kurang

menyenangkan adalah bila tugas

siswa itu tercecer atau hilang. Guru

harus mencari satu demi satu

tumpukan kertas, buku tulis, dan

LKS yang ada di meja guru. Hal itu

jelas sangat menyita waktu guru.

Guru menjadi sibuk mencari-cari

tugas  siswa  yang  tercecer  di  meja

guru, dan tentu mereka sudah

mengumpulkannya melalui ketua

kelas masing-masing secara

lengkap. Terkecuali, bila ada
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catatan daftar hadir siswa, dan

dituliskan keterangan ada siswa

yang tidak masuk atau berhalangan

hadir karena sakit atau halangan

lainnya.

Dengan cara - cara

konvensional seperti itu, jelas

tugas-tugas siswa tidak

terdokumentasi dengan baik.

Dampaknya adalah dokumen

portofolio siswa atau pekerjaan

yang sudah dilakukan siswa dalam

mengerjakan tugas tidak terlihat

secara sistematik. Guru pun akan

kesulitan kembali ketika mencari

tugas siswa yang sudah dinilai,

karena harus memintanya kembali

kepada siswa bila guru terlupa

mencatatnya. Penilaian autentik

siswa akan sulit diterapkan bila

guru mengajar dengan jumlah siswa

yang sangat banyak. Guru menjadi

tidak fokus dalam menilai siswa,

karena tugas-tugas yang diberikan

tidak terdokumentasikan dengan

baik. Bukti autentik pekerjaan siswa

hanya dipegang oleh siswa saja, dan

guru akan kesulitan menilai, bila

buku siswa yang bersangkutan

hilang atau tercecer.

Guru mencoba mencari solusi untuk

mengatasi masalah di atas dengan

melakukan Penelitian Tindakan

Kelas (PTK). Guru mencoba

mengumpulkan tugas atau

pekerjaan siswa dengan cara yang

berbeda. Semua tugas dari LKS,

dan PR diketikkan siswa melalui

program microsoft word, dan

dikirimkan oleh siswa melalui

email di internet ke email guru.

Selain menghemat kertas, peserta

didik tak perlu lagi menuliskannya

di buku LKS yang terkadang tulisan

siswa kurang jelas terbaca.
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Dari hasil pengamatan, tanya

jawab, dan wawancara, semua

siswa kelas 8 di SMP Labschool

Jakarta sudah terbiasa mengetik

dengan program Microsoft word,

dan masing-masing siswa telah

mempunyai alamat email pribadi.

Siswa di sekolah kami, sudah

terbiasa menggunakan internet, dan

menggunakan email sebagai alat

mengirimkan pesan berupa file atau

dokumen. Guru di sekolah kami

sudah mengajarkannya di kelas 7

SMP pada mata pelajaran

Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK). Oleh karena itu,

guru mencoba mengumpulkan

pekerjaan siswa kelas 8A SMP

Labschool Jakarta melalui email

guru di wijayalabs@gmail.com.

Ada beberapa keuntungan

menggunakan email di internet.

Siswa tak perlu lagi menggunakan

disket atau USB flashdisk, karena

semua file langsung disimpan ke

hardisk sekolah dan terkirimkan

melalui email. Di samping itu, file

yang dikirimkan tidak terinfeksi

virus, karena email yang digunakan

saat ini (seperti email yahoo.com

dan gmail.com) sudah terlindungi

dari virus, sehingga file-file yang

dikirimkan oleh siswa aman dari

serangan virus. Bandingkan

hasilnya, bila siswa

mengirimkannya langsung ke guru

melalui disket atau USB Flashdisk

yang seringkali terserang virus, dan

membuat dokumen atau file

menjadi rusak dan mengganggu

sistem komputer.

Berdasarkan hal di atas, guru

melakukan penelitian tentang

pemanfaatan email dalam

mengumpulkan tugas-tugas siswa

kelas 8A SMP Labschool Jakarta

dalam mata pelajaran TIK. Guru

berharap dokumen portofolio siswa

dapat terbaca melalui email secara

sistematis dari adanya tugas-tugas

yang diberikan. Baik di dalam

kelas, maupun di luar kelas sebagai

mailto:wijayalabs:@gmail.com
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pekerjaan rumah (PR). Gurupun

dapat menerapkan penilaian

autentik dari pekerjaan siswa yang

sudah dilakukan. Bila ada tugas

siswa yang belum dikerjakan, guru

akan segera mengetahuinya dari

menu search di  email  yang  dibuat

secara gratis di

http://www.gmail.com.

Dari penelitian tindakan kelas

(PTK) ini, guru berharap tugas-

tugas siswa terdokumentasikan

dengan baik, dan dapat terlihat jelas

dokumen portofolio siswa Guru

pun berharap dapat melakukan

penilaian autentik dengan benar

dari tugas-tugas yang diberikan

sehingga guru tak salah dalam

menilai kompetensi siswa sesuai

dengan standar kompetensi dan

kompetensi dasar yang diajarkan

kepada siswa. Dalam penelitian ini,

guru memfokuskan diri dalam

pemanfaatan email di internet

sebagai media dokumen portofolio

siswa dan melakukan penilaian

autentik siswa. Pemanfaatan email

diharapkan dapat dioptimalkan

penggunaannya, dan tugas-tugas

siswa tidak lagi dikumpulkan

dengan cara konvensional. Dengan

begitu diharapkan pula hasil belajar

siswa akan meningkat dengan

pemanfaatan email.

B. Rumusan Masalah:

1.    Bagaimanakah memanfaatkan

email sebagai media portofolio dan

penilaian autentik dalam upaya

meningkatkan hasil belajar siswa?

2.     Apakah  hasil  belajar  siswa

dapat meningkat dengan

memanfaatkan email sebagai media

portofolio

       dan penilaian autentik?

C. Hipotesis Tindakan
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Hipotesis tindakan dalam penelitian

ini adalah Email di internet dapat

dimanfaatkan sebagai media

dokumen portofolio dan penilaian

autentik (bukti nyata) dalam upaya

meningkatkan hasil belajar siswa.

D. Tujuan Penelitian:

1.    Memanfaatkan email sebagai

media portofolio dan penilaian

autentik siswa.

2.    Mendokumentasikan tugas-

tugas atau pekerjaan siswa dengan

baik

3.    Menilai pekerjaan siswa

dengan penilaian autentik secara

benar

4.    Meningkatkan hasil belajar

siswa dalam pelajaran TIK di SMP

kelas 8

E. Manfaat Penelitian:

Bagi guru: Guru dapat

memanfaatan email di internet

sebagai media yang dapat

mendokumentasikan pekerjaan

siswa sehingga dokumen portofolio

siswa dapat terbaca dengan baik.

Gurupun dapat mengurangi

penggunaan kertas, dan tugas siswa

tidak menumpuk lagi di meja guru.

Sekaligus juga dapat membantu

guru dalam melakukan penilaian

autentik dari tugas-tugas yang

diberikan.

Bagi siswa: Siswa dapat

mengirimkan tugas atau

pekerjaannya kepada guru melalui

email, sehingga tugas-tugas siswa

dapat dilihat sendiri oleh siswa

melalui menu send yang ada dalam

email siswa. Pengiriman email bisa

dilakukan di sekolah atau di rumah

sehingga memudahkan siswa dalam

mengirimkan tugas-tugasnya. Siswa

tak perlu lagi menggunakan buku

atau LKS untuk mengerjakan

tugasnya, sehingga dapat

menghemat penggunaan kertas.

Bagi sekolah: PTK ini akan

dijadikan sebagai bahan masukan

untuk sekolah dalam upaya untuk

meningkatkan kualitas hasil belajar

peserta didiknya, terutama dalam
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suatu pokok bahasan tertentu untuk

diterapkan juga pada pelajaran

lainnya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang

dilakukan dalam penelitian ini

adalah metode penelitian tindakan

kelas (PTK) model Kurt Lewin

(Wijaya Kusumah:2008). Untuk

lebih jelasnya siklus kegiatan

dengan desain PTK model Kurt

Lewin, adalah sebagai berikut:

Siklus PTK Model Kurt Lewin

Sebelum dilaksananakan penelitian,

maka peneliti menyusun tahapan-

tahapan kegiatan dalam PTK ini.

Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1.  Tahapan perencanaan tindakan

perbaikan (Planning)

a)     Pembuatan  disain

pembelajaran yang memuat

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) yang telah disetujui oleh

pimpinan sekolah.

b)    Persiapan sarana dan prasarana

penelitian yang meliputi;

· Penyediaan komputer PC

yang tersambung ke jaringan

internet

· Pembuatan email guru dengan

alamat:

wijayalabs@gmail.com

c)    Indikator kinerja

Sebagai tolak ukur

keberhasilan, semua siswa

dapat mengirimkan dokumen

secara lengkap berupa file ke

alamat email guru. Guru

membaca email siswa,

memberikan penilaian, dan

mencatat hasilnya ke dalam

data PTK.

2.  Tahapan pelaksanaan tindakan

(acting)

Pembelajaran TIK tetap

dilaksanakan sesuai dengan

materi TIK yang direncanakan

oleh guru sesuai program

semester yang mengacu pada

SKL, yaitu membuat dokumen

mailto:wijayalabs:@gmail.com
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sederhana menggunakan

program pengolah kata

3.  Tahapan pengamatan

(Observing)

a)     Pembuatan  instrumen

penelitian atau kuesioner yang

dibuat oleh guru

b)    Pengumpulan data penelitian

dari mulai siklus pertama s.d. siklus

terakhir.

4.  Tahapan Refleksi

Pada tahapan ini, peneliti

melakukan beberapa proses

dalam pencapaian tahapan

refleksi dan selalu berdiskusi

dengan teman sejawat sesama

pengajar TIK  untuk

mendapatkan masukan yang

bermanfaat.

B. Kondisi Awal Subjek yang

Diteliti

Siswa kelas VIII biasa

mengerjakan tugas teori dengan

menulis di LKS, dan buku tulis

PR, dengan PTK ini guru

mencoba melakukan

pengumpulan tugas melalui

email yang berisi dokumen

tugas siswa dengan cara online

menggunakan email.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data

penelitian dilakukan dengan

tehnik wawancara, dan

mengobservasi tugas yang

dikirimkan siswa melalui email

yang berlangsung selama 2

bulan,yang dimulai pada awal

Juli, dan berakhir pada bulan

Agustus 2012.

D. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui

pengamatan dianalisis. Data

tersebut tentang dokumen

portofolio siswa yang berupa tugas-

tugas yang dikirimkan siswa

melalui email guru maupun catatan

harian guru (anekdotal) terhadap

pelaksanaan pembelajaran yang

dilakukan oleh guru dalam

melaksanakan penilaian.
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Setelah hasil data siswa yang

mengumpulkan siswa dimasukkan

dalam data PTK, maka peneliti

melakukan diskusi dengan rekan

sejawat tentang hasil penelitian

yang sudah didapat. Diskusi

meliputi keberhasilan, kegagalan

dan hambatan yang dijumpai pada

saat melakukan tindakan. Bila

hasilnya belum memuaskan

peneliti, maka guru akan

memperbaikinya di siklus PTK

berikutnya.

Indikator keberhasilannya adalah

siswa mampu mengirimkan

dokumen word berupa file melalui

email dengan benar sesuai dengan

apa yang diharapkan, maka siswa

tersebut telah memahami materi

pelajaran dengan baik dari

dokumen word yang dikirimkan,

dan diperiksa oleh guru. Dari sini

guru dapat melakukan penilaian

autentik secara benar. Gurupun

berharap adanya peningkatan hasil

belajar siswa.

Analisis data dimulai dari

perencanaan, tindakan, pengamatan

dan refleksi, peneliti akan

mengetahui prosedur pembelajaran

yang dilakukan sudah berhasil atau

belum. Bila belum memuaskan

hasilnya, peneliti mengulanginya

lagi di siklus berikutnya. Dengan

begitu hasil penelitian yang

dilakukan benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan, dan

diharapkan hasil penelitian akan

mudah dipahami oleh siapa saja

karena jelas deskripsinya.

III. PEMBAHASAN

A. Apakah Email Itu?

Email adalah singkatan dari

Electronic Mail yang artinya adalah

surat elektronik. Email berfungsi

sebagai sarana untuk mengirim

surat atau pesan melalui jaringan

Internet. Dengan menggunakan

Email, kita hanya membutuhkan

waktu sebentar agar dokumen yang

dikirimkan sampai ke tujuan, dan

tidak perlu menunggu berhari-hari
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seperti halnya mengirim dokumen

biasa melalui kantor jasa

pengiriman surat/dokumen (pos).

Pengirim dan penerima harus

memiliki alamat email agar

pesannya sampai, dan untuk

memiliki alamat email anda harus

mendaftar di penyedia layanan

email seperti: yahoo.com,

hotmail.com, gmail.com, dan lain-

lain. Contoh alamat email:

wijayalabs@yahoo.com. Cara

membacanya adalah “wijayalabs at

yahoo dot com”. Cara membuatnya

pun mudah, dan banyak panduan

gratis di internet yang akan

membantu kita. Modul praktik cara

membuat email banyak dibuat

orang.

Cara Membuat Email secara

sederhana adalah:

1.    Buka browser internet

explorer/firefox/chrome atau

program browser lainnya.

2.    Ketikkan di addres bar browser

anda http://id.yahoo.com/ atau

ketikkan di mesin pencari “google”

       dengan kata

yahoo/hotmail/gmail (tinggal pilih)

3.   Jika halaman depan penyedia

email sudah terbuka, lalu cari

tulisan buat account/daftar/buat

akun

       terus di klik.

4.    Selanjutnya kita akan disuguhi

halaman pendaftar yang wajib kita

isi berupa nama, jenis kelamin, tgl

      lahir, tempat tinggal dan

seterusnya. Isilah dengan lengkap

semuanya dan selalu diingat jangan

      sampai lupa nama akun.

5.     Jika  sudah  klik  tulisan  buat

account saya atau saya menerima

dan buat akun saya atau I  Agree

terus

mailto:wijayalabs:@yahoo.com
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      di klik.

6.    Tunggu beberapa saat, akan

menjumpai dasbord email dan

pesan selamat datang dari penyedia

layanan email, dan email siap di

gunakan. Hal yang perlu di

perhatikan apa yang anda isikan

sewaktu mendaftar jangan sampai

lupa terutama ID email, dan kata

sandi (password) karena akan anda

gunakan setiap sign in/login/masuk

ke email anda.

Manfaat dan Kegunaan Email

Manfaat dan kegunaan email

bagi setiap orang berbeda-beda atau

relatif. Di era informasi ini akun

email atau biasa kita sebut email,

sangat penting bagi seorang

pengguna internet (netter). Tanpa

email seorang netter tak bisa

berbuat apa-apa. Email adalah

pusat aktifitas pengguna internet.

Segala sesuatu layanan online di

internet meminta alamat email.

Gambar 1. Berbagai tempat layanan

email Gratis di Internet

Berikut ini adalah beberapa manfaat

dan kegunaan email yang sering

digunakan:

1. Akses bergabung ke situs jejaring

sosial.

Bagi kita yang sudah terbiasa

menggunakan internet,

keberadaan situs jejaring sosial

seperti facebook, google plus,

linkedin, dan twitter tidaklah

asing. Bahkan hampir semua

yang mengenal internet ini

memiliki akun jejaring sosial

tersebut. Nah, untuk registrasi

atau memiliki akun jejaring

tersebut kita membutuhkan

sebuah akun email sebagai

syarat registrasi yang penting.

2. Akses dunia pendidikan yang

lebih luas.

Bagi para pelajar, ilmuwan atau

siapa pun yang haus ilmu,

mempunyai akun email

membuat mereka mempunyai

kesempatan lebih besar untuk

mendapatkan berbagai macam

http://www.shootrun.net/tutorial-praktis/etika-berkirim-email
http://www.shootrun.net/tutorial-praktis/etika-berkirim-email
http://www.shootrun.net/jejaring-sosial/cara-menghilangkan-notifikasi-google-plus
http://www.shootrun.net/jejaring-sosial/google-plus-situs-jejaring-sosial-baru
http://www.shootrun.net/jejaring-sosial/cara-membuat-fan-pages
http://www.shootrun.net/jejaring-sosial/wall-facebook-sama-dengan-dinding-ratapan-yahudi
http://www.shootrun.net/tutorial-praktis/cara-membuat-akun-email-yahoo
http://www.shootrun.net/tutorial-praktis/cara-membuat-account-email-gmail
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ilmu yang mereka butuhkan.

Jurnal-jurnal, referensi ilmiah

yang tersedia luas di dunia

internet dapat dengan mudah

bisa kita dapatkan. Namun

untuk mendapatkan semuanya

itu, kita memerlukan akun

email untuk proses registrasi

atau berlangganan. Tanpa

email kita tak dapat mengakses

jurnal ilmiah online.

3. Akses dunia kerja secara

langsung.

Jangan heran jika di zaman

sekarang tidak ada lagi para

pelamar kerja yang menenteng

Ijazah dari satu kantor ke

kantor lain untuk melamar

kerja.  Di  era  internet  ini  para

pencari kerja yang sedang

mencari lowongan kerja telah

menggunakan email sebagai

sarana komunikasi dengan

perusahaan tujuan. Penggunaan

email bahkan lebih efisien

karena menghemat biaya

transportasi dan tenaga.

Pengiriman curriculum vitae

dan surat lamaran kerja dapat

dengan mudah dilakukan

melalui email, sebelum proses

wawancara tatap muka

dilakukan oleh perusahaan

penyedia tenaga kerja.

4. Sarana promosi produk barang

atau jasa.

Seorang penjual atau agen

pemasaran produk atau jasa

yang handal perlu

memanfaatkan segala cara

untuk bisa mendapatkan

seorang pelanggan.

Penggunaan email dalam

pemasaran langsung (direct

marketing) merupakan sebuah

cara efektif yang dapat

membantu pemasaran produk

perusahaan secara lebih luas

dan tepat. Dari sisi ini

keberadaan email sangat

menghemat biaya, tenaga dan

waktu. Biaya pengeluaran pun
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dapat ditekan dengan adanya

email.

5. Media pengiriman

surat/dokumen.

Bagi para pelajar, email sangat

diperlukan untuk pengiriman

tugas-tugas sekolah. Melalui

email para pelajar dan dapat

mengumpulkan tugas-tugasnya

ke email guru. Banyak guru,

dan siswa saat ini

menggunakan email sebagai

media pengumpulan tugas.

Siswa mengirimkan tugas-

tugas atau pekerjaan yang

ditugaskan guru melalui email

guru. Email menjadi media

pengiriman dokumen

portofolio siswa. Guru pun

menjadi lebih mudah dalam

mendokumentasikan pekerjaan

siswa melalui email.

Dari beberapa manfaat dan

kegunaan email di atas, masih

terdapat lebih banyak lagi manfaat

dan kegunaan email di era global

yang kegunaannya dapat berbeda-

beda bagi setiap individu. Satu hal

yang patut dicermati adalah email

penting dalam proses pertukaran

informasi, saling berkomunikasi,

dan pengiriman dokumen penting.

Dalam era internet atau informasi,

keberadaan email tidak bisa

dianggap remeh. Tanpa email,

orang tak bisa berselancar di

internet dengan mudah. Sekarang

biaya akses internet secara selular

dan berlangganan melalui provider

di  rumah  semakin  murah.  Siswa

dan guru pun bisa mengakses

informasi di manapun dan

kapanpun. Tugas-tugas dari guru

bisa dikirimkan lewat surat

elektronik atau email yang dikelola

dengan baik oleh siswa.

Adanya email, orang lain

dengan mudah dapat menghubungi

anda di dunia maya. Anda dapat

membukanya di mana saja dan

kapan saja, asalkan terkoneksi

dengan internet. Dari alamat
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emailmu itulah anda bisa

melakukan registrasi ke berbagai

hal yang diperlukan, misalnya bila

ingin mengakses ke website

kompas.com, maka anda harus

melakukan proses registrasi terlebih

dahulu.

Dalam wikipedia dituliskan, Surat

elektronik sudah mulai dipakai di

tahun 1960-an. Pada saat itu

Internet belum terbentuk, yang ada

hanyalah kumpulan ‘mainframe‘

yang terbentuk sebagai jaringan.

Mulai tahun 1980-an, surat

elektronik sudah bisa dinikmati

oleh khalayak umum. Sekarang ini

banyak perusahaan pos di berbagai

negara menurun penghasilannya

disebabkan masyarakat sudah tidak

memakai jasa pos lagi.

Ada dua cara untuk mengakses

surat elektronik:

· Dengan cara menggunakan

‘browser‘, sepertiInternet

Explorer atauMozilla

Firefox/Crome/Opera.

Metode ini disebut

sebagaiweb-based, artinya

kita menggunakan mediaweb

sebagai perantara ke kotak

surat elektronik.

Contoh:Yahoo! Mail

danGmail. Untuk

menggunakannya, pengguna

haruslah dalam

keadaanonline. Layanan surat

elektronik berbasis web

biasanya disediakan oleh

penyelenggara layanan email

gratis.

· Menggunakan program

pengakses surat elektronik (e-

mail client), seperti:Eudora

Mail,Outlook

Express,Windows

Mail,Mozilla Thunderbird,

Mutt. Dengan menggunakan

program seperti ini, seseorang

harus mengetahui konfigurasi

yang bisa didapat dari ISP.

Keuntungannya adalah dapat

membaca surat elektronik

http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/1960-an
http://id.wikipedia.org/wiki/Mainframe
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan
http://id.wikipedia.org/wiki/1980-an
http://id.wikipedia.org/wiki/Browser_web
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://id.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://id.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://id.wikipedia.org/wiki/Web
http://id.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Mail
http://id.wikipedia.org/wiki/Gmail
http://id.wikipedia.org/wiki/Online
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eudora_Mail&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eudora_Mail&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Outlook_Express&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Outlook_Express&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Windows_Mail
http://id.wikipedia.org/wiki/Windows_Mail
http://id.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
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tanpa perlu terhubung secara

terus-menerus dengan internet

dan puluhan surat elektronik

dapat diterima dan dikirimkan

secara bersama-sama

sekaligus. Kelebihan yang

lainnya adalah perangkat

lunak ini menyediakan fungsi-

fungsi penyuntingan dan

pembacaan email

secaraoffline. Dengan

demikian biaya koneksi ke

internet dapat dihemat.

Keamanan data di surat

elektronik tidaklah terjamin 100%,

dan selalu ada risiko terbuka untuk

umum, dalam artian semua isinya

dapat dibaca oleh orang lain. Hal

ini disebabkan oleh karena surat

elektronik itu akan melewati

banyak server sebelum sampai ke

tujuan. Tidak tertutup kemungkinan

ada orang yang menyadap surat

elektronik yang dikirimkan

tersebut. Oleh karenanya, surat

elektronik dapat diamankan dengan

melakukan teknik pengacakan

(enkripsi).

Email adalah salah satu produk

internet yang powerful dan

bermanfaat. Bukan hanya ditinjau

dari sisi pemanfaatan di dunia

internet melainkan juga untuk

keperluan intranet perusahaan,

sekolah, dan suatu organisasi.

Email mengurangi biaya kertas,

waktu dan pemanfaatan sumber

daya dalam melakukan komunikasi

diantara sesama.

Untuk mengundang rapat

misalnya, kita tak perlu mencetak

kertas undangan, dokumennya bisa

langsung disisipkan secara online.

Email bisa diset secara real time,

hanya butuh beberapa detik untuk

sampai ditujuan. Penerima juga

tidak perlu online setiap saat,

karena bisa melakukan penerimaan

email pada waktu tertentu.

Menurut Masim Vavai Sugianto

di Koran Sindo (Mei, 2012), dalam

banyak kasus, cukup banyak staff

http://id.wikipedia.org/wiki/Offline
http://id.wikipedia.org/wiki/Enkripsi
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perusahaan, dan sekolah yang kaget

pada usability dari email.

Kekagetan ini berujung pada

pemanfaatan email untuk keperluan

yang salah. Alih-alih digunakan

untuk keperluan pekerjaan, email

malah dimanfaatkan untuk gosip

massal, ngerumpi online,

menyebarkan berita palsu,

bergunjing tentang perusahaan dan

sebagian lagi untuk mengirimkan

file, musik dan video yang tidak

pantas. Hal ini disebut sebagai

gegar budaya. Apa saja tipe-tipe

orang yang gegar budaya

menghadapi email? Berikut adalah

ciri-cirinya :

1.    Memforward berita apapun,

apalagi yang disertai dengan

embel-embel sumber yang bisa

dipercaya meski tidak ada

verifikasi lebih lanjut. Contoh :

memforward hoax mengenai

obat-obatan yang dilarang yang

diembel-embeli nama BPOM.

2.    Memforward cerita saru (tidak

pantas), mengirim gambar

sadis, foto kecelakaan, foto-

foto memualkan yang tidak

relevan dengan pekerjaan.

3.    Mengirim email dengan subject

berisi : FW:FW:RE:FW yang

tandanya sudah di forward

sekian kali tanpa mengecek isi

dan tanpa menghapus yang

tidak perlu

4.     Mudah  memforward  email

yang memberikan iming-iming

hadiah/arisan berantai. Tak

berpikir panjang saat diiming-

imingi hadiah handphone atau

gadget jika memforward email

ke sekian puluh orang

Contoh diatas akan sangat fatal jika

terkait dengan penggunaan

email resmi suatu perusahaan.

Ingatlah, penggunaan email

resmi bisa berdampak pada

citra sekolah atau lembaga

antara lain bisa timbul kesan

dan akibat :
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1.    Domain resmi lembaga atau

sekolah menjadi sasaran dan target

spammer

2.    Lembaga atau sekolah tidak

professional, pekerjanya dianggap

kekurangan pekerjaan akibat terlalu

       sering kirim email berita palsu

3.    Lembaga atau sekolah

dianggap sebagai sarang

spammer. Hal ini bisa menjadi

masalah jika penerima email

melaporkan domain dan IP

Address server ke lembaga anti

spam. Akibatnya seluruh email

dari sekolah ditolak karena

dicirikan sebagai spam

Agar tidak menjadi sumber

permasalahan baru, lembaga atau

sekolah harus aware pada teknologi

yang digunakan, termasuk untuk

teknologi berkomunikasi melalui

email di lingkungan perusahaan

atau sekolah.

B. Apakah portofolio itu?

Satu usaha yang digunakan

untuk mengumpulkan, dan

mendokumentasikan bukti

pencapaian pelajar atau siswa

dalam satu jangka masa yang

dipersetujui disebut portofolio.

Portofolio dalam dunia pendidikan

adalah merupakan sekumpulan

informasi pribadi yang merupakan

catatan dan dokumentasi atas

pencapaian prestasi seseorang

dalam pendidikannya. Portofolio ini

sangat penting artinya bagi seorang

siswa agar dapat mengetahui

pencapaian yang sudah

dikuasainya.

Ada beraneka portofolio

mulai dari rapor / ijasah hingga

dokumen-dokumen lainnya seperti

sertifikat, piagam penghargaan,

tugas-tugas siswa, dan lain-lain

sebagai bukti pencapaian hasil atas

suatu pendidikan atau kursus.

Portofolio ini sangat berguna untuk

akreditasi pengalaman seseorang,

pencarian kerja, melanjutkan

pendidikan, pengajuan sertifikat

kompetensi, dan lain-lain.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rapor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ijasah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sertifikat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Piagam_penghargaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sertifikat_kompetensi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sertifikat_kompetensi&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Portofolio untuk tingkat TK, SD,

SMP dan SMA dipandang sebagai

kumpulan seluruh hasil dan prestasi

belajar siswa. Dokumen setelah

terkumpul lalu diseleksi yang

akhirnya membuat refleksi pribadi.

Penilaian ini dianggap sebagian

peneliti pendidikan adalah

penilaian alternatif di dunia modern

dan jauh lebih reliable dan valid

daripada penilaian baku.

Penilaian portofolio

merupakan satu metode penilaian

berkesinambungan, dengan

mengumpulkan informasi atau data

secara sistematik atas hasil

pekerjaan seseorang (Pomham,

1984). Seluruh hasil belajar peserta

didik (hasil tes, hasil tugas

perorangan, hasil praktikum atau

hasil pekerjaan rumah) dicatat dan

diorganisir secara sistematik.

Fungsi penilaian fortopolio

adalah sebagai alat untuk

mengetahui kemajuan kompetensi

yang telah dicapai peserta didik dan

mendiagnosis kesulitan belajar

peserta didik, memberikan umpan

balik untuk kepentingan perbaikan

dan penyempurnaan KBM.

Kumpulan hasil pekerjaan

peserta didik dapat berupa: (1)

puisi; (2) karangan; (3)

gambar/tulisan; (4) peta/denah; (5)

desain; (6) paper; (7) laporan

observasi; (8 ) laporan

penyelidikan; (9) laporan

penelitian; (10) laporan eksperimen;

(11) sinopsis;(12) naskah

pidato/kotbah; (13) naskah

drama;(14) doa; (15) rumus;(16)

kartu ucapan; (17) surat; (18 )

komposisi musik; (19) teks lagu;

(20) resep masakan, dan masih

banyak lainnya.

C. Apakah Penilaian Autentik itu?

Dalam buku sekolahnya manusia

karya Munif Chatib dituliskan

pendapat Benyamin S. Bloom  yang

menyatakan bahwa penilaian

kompetensi memiliki batasan.

Batasan-batasan itu terdiri dari:
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· Pengukuran tunggal tidak

cukup untuk memberikan

gambaran/informasi tentang

kemampuan, keterampilan,

pengetahuan, dan sikap

seorang siswa

· Hasil penilaian tidak mutlak

dan tidak abadi karena siswa

terus berkembang sesuai

dengan pengalaman belajar

yang dialaminya.

Atas dasar konsep tersebut,

penilaian autentik merupakan

paradigma baru yang sangat

fundamental jika dibandingkan

dengan cara penilaian sebelumnya.

Penilaian ini lebih melihat

kemampuan siswa secara

keseluruhan yang bukan hanya

dilihat dari nilai tes saja, tetapi juga

non tes.

Penilaian berorientasi pada 3

ranah yaitu, kognitif (pengetahuan),

Psikomotor (Keterampilan), dan

Afektif (Sikap). Penilaian juga

menekankan pada kompetensi yang

diajarkan sehingga membantu siswa

yang lemah untuk berkembang

dengan cara membangun semangat

kerjasama atau kolaborasi.

Membaca buku sekolahnya manusia

membuat saya lebih memahami

penilaian autentik.

Berbeda dengan paradigma

penilaian tradisional. Dimana

penilaian menekankan pada

peringkat dan

mengklasifikasikannya.

Mengesampingkan siswa yang tidak

mampu (lemah). Adanya peringkat

dan klasifikasi cenderung

mendorong kompetensi yang

berlebihan. Ditambah lagi penilaian

hanya menitikberatkan pada aspek

kognitif (pengetahuan).

Pengumpulan informasi nilai hanya

dengan tes saja, dan tidak melihat

aspek non tes.

Teori multiple Intelegences (MI)

menawarkan perombakan yang

sangat penting dan mengakar ke

bawah dalam penilaian autentik
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yang menjadi dasar dalam

penilaian. Dari sini akan didapatkan

output yang baik dari sebuah proses

pembelajaran. Teori MI yang

dituliskan dalam buku Sekolahnya

manusia karya Munif Chatib

halaman 155 menganjurkan sistem

yang tidak bergantung pada tes

standar atau tes yang berdasarkan

pada nilai formal, tetapi lebih

banyak didasarkan pada penilaian

autentik yang mengacu kepada

kriteria dengan menggunakan tes

yang memiliki titik acuan spesifik

dan ipsative (tes yang

membandingkan prestasi siswa saat

ini dengan prestasinya yang lalu).

Hasil belajar siswapun akan

meningkat.

Hasil Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka di

atas, diadakan penelitian tindakan

kelas (PTK) tentang pemanfaatan

email sebagai dokumen portofolio

siswa dan penilaian autentik dalam

upaya meningkatkan hasil belajar

siswa. Guru sebagai peneliti telah

menyusun tahapan-tahapan

kegiatan dalam PTK ini. Tahapan-

tahapan tersebut dibuat dalam

beberapa pertemuan, yaitu:

1.  Tahapan perencanaan tindakan

perbaikan (Planning)

Guru membuat disain

pembelajaran yang memuat

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) dan telah disetujui oleh

pimpinan sekolah. Disamping itu,

persiapan sarana dan prasarana

penelitian yang meliputi penyediaan

komputer yang tersambung ke

jaringan internet sekolah, penyiapan

lembar kerja siswa (LKS) atau

Jobsheet dan handout, serta

pembuatan email guru dengan

alamat: wijayalabs@gmail.com

juga telah dilakukan.

Sebagai tolak ukur

keberhasilan, siswa dapat

mengirimkan dokumen secara

lengkap berupa file-file tugas ke

alamat email guru. Guru membaca

mailto:wijayalabs:@gmail.com
http://www.buletinguruindonesia.com/
mailto:buletinguru:@gmail.com
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email siswa, memberikan penilaian,

dan mencatat hasilya ke dalam data

PTK.

Pemberian tugas,

dilaksanakan langsung di sekolah,

dan juga tugas-tugas yang

dikerjakan di rumah sebagai

pekerjaan rumah (PR). Hasil

pekerjaan siswa pun terbagi

menjadi 2 bagian, yaitu tugas yang

dikerjakan di sekolah secara

langsung, dan tugas yang

dikerjakan di rumah. Semua tugas

itu dikirimkan ke email guru

melalui internet, baik internet yang

ada di sekolah maupun di rumah.

Gambar 2. Tugas yang dikirimkan

oleh siswa ke email guru

2.  Tahapan pelaksanaan tindakan

(acting)

Pembelajaran TIK tetap

dilaksanakan sesuai dengan Standar

Kompetensi (SK) dan Kompetensi

Dasar  (KD)  materi  TIK  SMP yang

direncanakan oleh guru sesuai

program semester yang mengacu

pada Standar Kompetensi Lulusan

(SKL). Dalam pembelajaran guru

menjelaskan materi secara panjang

lebar sesuai buku pelajaran

pegangan siswa, lalu menugaskan

siswa untuk melakukan praktik

secara langsung di sekolah.

Dari proses pembelajaran itu,

guru akan tahu, siswa yang belum

mencapai Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) dalam

pembelajaran, sehingga perlu

memberikan remedial tentang

pemanfaatan email dalam

pembelajaran. Alhamdulillah,

dalam  PTK  ini  100%  siswa  sudah

dapat mengirimkan email dengan

benar. Hal ini terlihat dari email

siswa yang masuk ke email guru.

Hasil wawancara dengan siswa juga

menunjukkan hal positif, dimana

semua siswa (100%) sangat setuju

pengiriman tugas melalui email.

Guru mencatatnya dalam data hasil

penelitian, dan dilampirkan dalam

data hasil penelitian.
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Tugas siswa, dapat dilihat

dengan 2 cara. Pertama dengan cara

view di menu email, dan kedua

dengan cara download file. Guru

lebih banyak menggunakan cara

pertama, karena guru tak perlu

mendownload hasil pekerjaan

siswa, terkecuali akses internet

yang lambat. Guru biasanya akan

mendownload tugas siswa agar

dapat dengan jelas diibaca dan

terbaca hasilnya.

3.  Tahapan pengamatan

(Observing)

Pembuatan instrumen

penelitian atau kuesioner untuk

wawancara dibuat oleh guru, baik

langsung maupun tak langsung

untuk mengetahui respon dari

siswa. Semua siswa (100%) sangat

senang dengan pengiriman tugas

melalui email. Siswa tak perlu lagi

menulis di LKS, dan buku tulis

(selembar kertas). Semua tugas-

tugas diketikkan dengan program

Microsoft Word, dan bila sudah

selesai dikerjakan segera

dikirimkan ke email guru.

File yang sudah dikirimkan,

akan diperiksa oleh guru. Bila ada

tugas siswa yang kurang baik, dan

benar, guru akan segera

mengirimkan email balik ke email

siswa yang bersangkutan, dan

meminta siswa tersebut untuk

memperbaikinya. Guru akan terus

mengamati tugas-tugas siswa yang

dikirimkan melalui email sebagai

portofolio siswa secara sitematik.

Penilaian autentikpun dilakukan,

dimana guru langsung memberikan

penilaian secara benar sesuai

dengan konsep penilaian autentik

dalam teori yang sudah dijabarkan

di atas.

Setiap siklus direncanakan

dalam dua kali

pertemuan.Pengumpulan data

penelitian dari mulai siklus pertama

dikumpulkan oleh guru, dan seluruh

data tercatat dalam bentuk tabel
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data PTK. Guru akan menghentikan

penelitian bila telah menemukan

kepuasan, dan sesuai dengan apa

yang diharapkan.

4.  Tahapan Refleksi

Pada tahapan ini, guru sebagai

peneliti melakukan beberapa proses

dalam pencapaian tahapan refleksi

dan selalu berdiskusi dengan teman

sejawat sesama pengajar TIK

untuk mendapatkan masukan yang

bermanfaat.  Dari hasil

pembelajaran TIK dengan materi

pengolah kata atau Microsoft

Word, para siswa sudah mampu

memahami materi dengan baik. Hal

ini diketahui, dari pengamatan pada

saat praktik, dan dari tugas-tugas

siswa yang dikirimkan melalui

email. Dari 40 siswa kelas 8A SMP

Labschool Jakarta, sudah 100%

siswa mengirimkan emailnya

dengan baik, dan semua tugas siswa

terdokumentasikan dengan baik.

Setting Pelaksanaan Pembelajaran

1. Tempat Pembelajaran

Praktek pemanfaatan email ini

dilaksanakan di kelas 8A SMP

Labschool Jakata Timur  untuk

mata pelajaran TIK dengan

materi Microsoft Word.

2. Waktu Pelaksanaan

Praktek pembelajaran ini

dilaksanakan pada awal

semester ganjil tahun pelajaran

2012/2013, yaitu bulan Juli

sampai dengan Agustus 2012.

3. Tahapan Praktek Pembelajaran

Praktek pembelajaran ini

dilaksanakan melalui dua tahap

untuk melihat peningkatan aktivitas

siswa dalam belajar sehingga jelas

dokumen portofolionya, dan

penilaian autentik prestasi belajar

siswa dalam mengikuti mata
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pelajaran TIK pada materi Micosoft

Word melalui pemanfaatan email

sebagai dokumen portofolio dan

penilaian autentik siswa. Dari

prestasi belajar siswa secara

individual didapatkan hasil belajar

siswa dalam pelajaran TIK yang

memuaskan. Alhamdulillah,100%

siswa mengumpulkan pekerjaannya

dengan baik, dan mendapatkan nilai

di atas KKM.

Setelah sukses dalam

pelaksanaan praktek pemanfaatan

email di siklus pertama, dibuat

berbagai input instrumental yang

akan digunakan untuk memberi

perlakuan di siklus kedua untuk

lebih memperkuat hasil penelitian.

Subyek Pembelajaran

Dalam penelitian ini yang

menjadi subyek adalah siswa kelas

8A yang terdiri dari 40 siswa

dengan komposisi jumlah

perempuan 20, dan laki-laki 20

orang. Pengambilan kelas diambil

secara acak, dari 6 kelas yang diajar

guru dari kelas 8A sampai 8F. Oleh

karena itu, guru membuat folder

email di setiap kelas agar file yang

dikirimkan siswa masuk ke dalam

folder kelasnya masing-masing.

Pembuatan folder email juga

dilakukan guru untuk

mengumpulkan tugas siswa kelas 7,

sehingga dokumen siswa tersimpan

dan terkelola dengan baik,

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1.    Teknik Pengumpulan Data

a.    Tugas Siswa : dipergunakan

untuk mendapatkan data tentang

prestasi dan hasil belajar siswa yang

       mampu menguasai materi

dengan baik.

b.    Observasi : dipergunakan untuk

mengumpulkan data tentang
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aktivitas siswa dalam pembelajaran,

dan

        implementasi email sebagai

dokuemen portofolio siswa dan

penilaian autentik siswa.

c.   Diskusi antara guru, teman

sejawat, dan kolaborator untuk

refleksi hasil tahapan pembelajaran

      sehingga hasilnya sesuai

harapan.

2.    Alat Pengumpul Data

a.     Tugas  :  menggunakan  latihan

teori/praktik untuk mengukur

prestasi dan hasil belajar siswa

yang

       bersifat teoritis maupun praktik

yang dikirimkan siswa melalui

email guru

b.     Observasi  :  menggunakan

lembar observasi untuk mengukur

tingkat aktivitas siswa dalam proses

        belajar mengajar TIK yang

bersifat praktik.

c.    Kuesioner : untuk mengetahui

pendapat atau sikap siswa dan

teman sejawat tentang pemanfaatan

       email dalam pengumpulan

tugas siswa.

d.    Diskusi : menggunakan lembar

hasil pengamatan.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan pada setiap

kegiatan observasi dari pelaksanaan

tahapan pembelajaran dianalisis

secara deskriptif dengan

menggunakan teknik persentase

untuk melihat kecenderungan yang

terjadi dalam kegiatan

pembelajaran.

a.    Prestasi belajar siswa secara

individual didapat dengan

menganalisis nilai rata-rata tugas

yang

      kemudian dibuat dalam

persentase ketuntasan belajar para

siswa.Prestasi belajar dikumpulkan

       menjadi hasil belajar TIK kelas

8.

b.    Aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran TIK: dengan

menganalisis tingkat keterlibatan

siswa
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      dalam proses pembelajaran

TIK.

Prosedur Praktek Pembelajaran

1. Tahap I (dua kali pertemuan)

Tahap pertama dalam

pemanfaatan email ini terdiri

dari perencanaan, pelaksanaan,

pengamatan dan refleksi sebagai

berikut:

a. Perencanaan

Peneliti melakukan analisis

kurikulum TIK untuk mengetahui

kompetensi dasar yang akan

disampaikan kepada siswa.

1)    Membuat rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP).

2)    Membuat lembar kerja siswa

(Jobsheet dan handout)

3)    Sosialisasi pada siswa tentang

email & cara membuatnya.

4)    Menyusun rangkuman materi

tentang  email dan word

5)     Membuat  lembar  observasi

untuk mendokumentasikan kegiatan

siswa.

6)     Membuat  lembar  observasi

untuk mendokumentasikan kegiatan

guru

b. Pelaksanaan

1.     Dalam  pembelajaran  guru

menjelaskan materi secara

panjang lebar sesuai buku

pegangan siswa, lalu

menugaskan siswa untuk

melakukan praktik pengiriman

email secara langsung di

sekolah.

2.     Dari  proses  pembelajaran  itu,

guru akan tahu, siswa yang

belum mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM)

dalam pembelajaran, sehingga

perlu memberikan remedial

tentang pemanfaatan email

dalam pembelajaran.

3.    Alhamdulillah, dalam PTK ini

100% siswa sudah dapat

mengirimkan email dengan

benar. Hal ini terlihat dari email

siswa yang masuk ke email

guru. Guru mencatatnya dalam
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data hasil penelitian, dan

dilampirkan dalam data hasil

penelitian.

4.    Tugas siswa, dapat dilihat

dengan 2 cara. Pertama dengan

cara view di menu email, dan

kedua dengan cara download

file. Guru lebih banyak

menggunakan cara pertama,

karena guru tak perlu

mendownload hasil pekerjaan

siswa, terkecuali akses internet

yang lambat. Guru biasanya

akan mendownload tugas siswa

agar dapat dengan jelas diibaca

hasilnya.

c. Pengamatan

1)     Situasi  kegiatan  belajar

mengajar

2)    Keterlibatan siswa untuk

mengukur seberapa besar aktivitas

siswa dalam mengikuti

pembelajaran.

3)    Kemampuan siswa dalam kerja

individu.

4)    Kemampuan guru dalam

mengkondisikan pembelajaran.

5)     Hasil  belajar  siswa  dengan

melihat pretasi siswa dari

pengumpulan nilai tugas

d. Refleksi

Pada sesi ini dimanfaatkan untuk

melihat kekurangan dan

keberhasilan pelaksanaan tahap

pertama sekaligus melakukan

persiapan tahapan kedua.

Praktek Pembelajaran ini berhasil

apabila memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

a.    Minimal 75% dari jumlah siswa

aktif mengikuti pembelajaran

dengan baik.

b.    Minimal 75% dari jumlah

siswa memiliki nilai tugas yang

mencapai dan/atau melampaui

KKM mata pelajaran TIK yaitu 75.

2. Tahap II (dua kali pertemuan)

Tahap kedua merupakan putaran

atau siklus kedua dari pembelajaran

TIK dimana guru memanfaatkan

email sebagai dokumen portofolio
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dan penilaian autentik siswa dengan

tahapan yang sama seperti pada

tahap pertama.

a. Perencanaan

Guru dan kolaborator membuat

rencana pembelajaran

berdasarkan hasil refleksi pada

tahap pertama dan menyusun

tugas siswa pada siklus kedua

dengan indikator yang telah

ditentukan.

b. Pelaksanaan

Guru melaksanakan

pembelajaran TIK dengan

pemanfaatan email sebagai

dokumen portofolio, dan

penilaian autentik siswa.

c. Pengamatan

Guru dan kolaborator melakukan

pengamatan terhadap kegiatan

pembelajaran dan prestasi

belajar siswa yang kedua melalui

tugas-tugas yang dikirimkan

oleh siswa melalui email.

d. Refleksi

Guru dan/atau kolaborator

melakukan refleksi terhadap

pelaksanaan tahap kedua dan

menganalisis untuk membuat

kesimpulan atas penerapan

pemanfaatan email sebagai

dokumen portofolio dan

penilaian autentik siswa dalam

upaya meningkatkan hasil belajar

siswa dalam pembelajaran Word

di kelas 8A SMP Labschool

Jakarta.

IV.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil PTK disimpulkan

bahwa Email di internet dapat

dimanfaatkan sebagai

dokumen portofolio siswa.

Guru dapat melakukan

penilaian autentik dari tugas-

tugas siswa yang sudah

dikirimkan oleh siswa melalui

email. Guru dan siswa sama-

sama memiliki dokumen file

yang terdokumentasi dengan

baik melalui email.



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 2 Thn 2014               ISSN 2338-215572

Hasil belajar siswa dapat

meningkat dengan

memanfaatkan email sebagai

media portofolio dan

penilaian autentik. Terbukti,

hasil nilai tugas siswa 100%

di atas KKM. Tak ada

satupun siswa yang

mendapatkan nilai dibawah

75.

B. Saran

· Sebaiknya email di internet

sudah dapat dimanfaatkan

oleh guru untuk

mendokumentasikan tugas-

tugas siswa. Selain

menghemat kertas dan biaya,

guru akan lebih mudah

mencari kembali tugas-tugas

siswa melalui menu search

email, dan tugas siswa tidak

menumpuk lagi di meja guru.

Sekaligus juga dapat

membantu guru dalam

melakukan penilaian autentik

dari tugas-tugas yang

diberikan sehingga dokumen

portofio siswa dapat terkelola

dengan baik.

· Selain itu, siswa dapat

mengirimkan tugas atau

pekerjaannya kepada guru

melalui email, sehingga tugas-

tugas siswa dapat dilihat

sendiri oleh siswa yang

bersangkutan melalui menu

send yang ada dalam email

siswa. Pengiriman email bisa

dilakukan di sekolah atau di

rumah sehingga memudahkan

siswa dalam mengirimkan

tugas-tugasnya. Siswa tak

perlu lagi menggunakan buku

atau LKS untuk mengerjakan

tugasnya, sehingga dapat

menghemat penggunaan

kertas, dan menekan biaya

pembelian buku yang relative

semakin mahal.
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