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ABSTRACT 

This research was conducted based on previous study of Educational 
Profession. The result of study was known that the student was ineffective and 
lack of motivation in learning. The problem of the research was "Can Contextual 
Teaching Learning Improve Motivation and Effectiveness of Students Learning". 
Hypotheses of the research are: (1) The contextual teaching learning approach can ., 
inprove students motivation, (2) Contextual teaching learning approach can 
improve the effectiveness of students learning. 

The research was classroom action research conducted in Educational 
Prefesion Subject. The subject of this research was 33 students. The research was 
conducted two cycles in 4 contack hours in 1 % monthslcycle. The action research 
was conducted by preparing instructional design and preparation to implement 
previously include, lesson plan, hand out, medialleaning resources, monitoring 
sheet, instrument of evaluation, train teacher, discussion with student. After all of 
them have been prepared, conducted action first cycle. Teacher conducted 
instruction based on instructional design contextual teaching learning. 

Implementation of action was monitored by researcher every contact hours 
and gave feedback on that day. After first cycle have finished, the students was 
given to known motivation and effectiveness of learning by using questionare and 
test. The result of evaluation was used to reflect the research conducted in first 
cycle. Based of the first reflection, the researchers improve instruction design in 
order to improve second cycle on next action. Second cycle conducted by 
considering of action improvement. 

After second cycle have conducted, the student was given the final test and 
questionare in order to find motivation and effectiveness of student level. The 
result of evaluation every contact hours and the result of final test was used to 
h o w  the succesfull of the action. It can be conclude that the amtextual teaching 
learning approach which consist of constructivisme, questioning, inquiry, learning 
community, modelling reflection, and authentic assesment can improve 
motivation and effectiveness of students learning. 



ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pendahuluan terhadap kuliah ' - ' 

Profesi Kependidikan. Dari hasil studi diketahui bahwa kuliah mahasiswa kurang 
efekti f clan motivasi mahasiswa kurang dalam be1 ajar. Berdasarkan ha1 tersebut 
masalah dari penelitian ini adalah apakah dengan penggunaan . pendekatan . 

kontekstual dapat meningkatkan motivasi d m  efektivitas belajar mahasiswa. .. . 
Tujuan dari penelitian ini adalah membiasakan dosen menggunakan pendekatan 
kontekstual agar motivasi dan efektivitas belajar mahasiswa dapat meningkat. . . 

Hipotesis penelitian adalah: (1) Penggunaan pendekatan kontekstual dalam 
perkuliahan dapat meningkatkan motivasi mahasiswa, (2) Penggunaan pendekatan 
kontekseual dalam perkuliahan dapat meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 
mata kuliah Profesi Kependidikan UNP dengan jumlah mahasiswa 35 orang. 
Penelitian dilakukan selarna 2 siklus dengan 4 kali tatap muka~siklus dart lama 
waktu 1 !h bulan/siklus. Sebelum tindakan kelas dilakukan dibuat perencanaan d a .  
persiapan untuk pelaksanaan yang antara lain meliputi; perencanaan perkuliahan, 
penyusunan hand outlbahan ajar, mediafsurnber belajar, format pemantauan, alat 
evaluasi, melatih dosen, diskusi dengan mahasiswa. Setelah persiapan matang 
baru dilakukan tin- siklus I. Dosen menerapkan perkuliahan berpedoman 
pada skenario pembelajaran CTL sesuai dengan jadwal kuliah 1 kali serninggu. 

Pelaksanaan tindakan dimonitor oleh ketua peneliti setiap kali tatap muka 
dan diberikan balikan hari itu. Selesai siklus I diadakan evaluasi untuk mengukur 
motivasi dan efektivitas pembelajaran dengan menggunakan angket dm tes. Hasii " ; '. . , - - 

evaluasi digunakan untuk merefleksi tindakan yang dilakukan siklus I dan untuk 
menyusun rencana siklus 11. Siklus ke I1 dilaksanakan dengan memperhatikan 
penyempuman-penyempurnaan tindakan yang masih kurang sebelumnya 

Selesai siklus I1 dilakukm lagi tes akhir dan angket motivasi untuk 
mengetahui tingkat motivasi dan efektifitas belajar mahasiswa. Hasil evaluasi 
proses pembelajaran setiap tatap muka dan hasil tes akhir digunakan untuk 
mengetahui keberhasilan tindakdpengujian hipotesis. 

Dari analisis tersebut daapt disimpulkan secara umum bahwa pendekatan 
kontekstual yang terdiri dari: konstructivistm guestioning, inquiry, learning 
community, modelling, reflection dun authentic assesment dapat meningkatkan 
motivasi dan efektivitas belajar mahasiswa. 



,.<--- . . 
r .  

* g : ~ ; V a  g, Oktober 2004 <. % ,~,.Gflh '. , .-. ;\-L-' Ketua Cembaga Penelitian / j.:; -c .' . . ,- -4 - A , . divemi as NBgleri Padang, 

KATA PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam haI ini. 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan 
penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung 
dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan 
atau beke rja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang beke rjasama ;, . . 
dengan Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Penelitian ., 

dan Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas dengan surat pe rjanjian kerja 
No.354IP4T/DPPMICAR,LPTW2004 tanggal 4 Mei 2004 untuk melakukan penelitian 
dengan judul Peningkatan Efeektptas Perkuliahan Profsi Kependidikan di UNP. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini. maka Lembaga Penelitian Universitas 
Negeri Padang telah dapat memberikan infonnasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umurnnya. Di samping itu, 
hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalarn rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami sampaikan terima kasih 
kepada Pimpinan Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Direktorat Pernbinaac %- 

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas yang telah memberikan 
dana untuk pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan ke rjasarna yang 
te rjalin selama ini, penelitian ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. 
Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan untuk masa yang akan datang. 

Terima kasih. 

,_ - ,fi. Fa&&. H. ~ g u s  ~rianto 
y,? -- -,~>-flj~1p:iljo879791 



PRAKATA 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala 

yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ''Pengpxm Pendekatan Kontekstual dalam Mata Kulia. Profesi 

Kependidikan di UNP Padang". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk ; J 

rnemperbaiki clan meningkatkan efektivitas perkuliahan MKDK di UNP. 

Sehubungan dengan itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bad pengelola mata kuliah Profesi Kependidikan, pengelola mata Miah MKDK 

UNP dalarn membuat kebijakan tentang peningkatan mutu pendidikan UNP. 

Dalam melaksanakan penelitiau ini penulis banyak mendapat bantuan dari 

berbagai pihak, maka dalam kesernpatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya pada Lembaga Penelitian UNP, DP3M, Depdiknas, Dekan 

FIP, Pimpinan Jurusan AIP dan ternan-teman lain yang telah memberikan 

kepercayaan, dukungan dam, dan motivasi untuk terlaksananya penelitiau ini. 

Akhimya peneliti berharap semoga dosen peneliti tetap menerapkan 

pendebtan yang telah dilakukan d a .  mudah-mudahan saja dapat d W r 4 M  . .  . 
dosen-dosen lainnya. 

Padang, Oktober 2004 

Tim Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan memegang peranan 

penting dalam rnenentukan mutu lulusan. Begitu juga halnya dengan 

Universitas Negeri Padang (UNP) yang salah satu hgsinya mempersiapkan 

tenaga kependidikan/guru yang profesional di bidang studi masing-masing. 

Untuk dapat menjadi tenaga kependidikan/gm yang profesional perlu 

memiliki kernampuan atau kompetensi tertentu yang dapat dicapai mahasiswa 

diantaranya melalui mata kuliah dasar kependidikan (MKDK). Mata kuliah 

MKDK ini diberikan dengan maksud agar calon guruftenaga kependidikan 

yang dihasilkan mempunyai wawasan tentang landasan kependidilcm, . 

pernbelajaran, peserta didik, bimbingan dan pengelolaan sekolah sebagai suatu 

organisasi yang mengelola proses pendidikan. 

MKDK di UNP terdiri dari 4 mata kuliah yang wajib diambil 

mahasiswa jalur kependidikan dan salah satunya adalah mata kuliah Profesi 

Kependidikan dengan bobot 4 sks. Mata kuliah ini bertujuan untuk 

mempersiapkan calon guru yang memahami dau mempunyai kemampuan 

profesional dalarn melaksanakan perannya sebagai wpend id ik  yang mampu 

membzmtu murid yang mengalami masalah dalam belajar, maupun masalah 

pribadi. Di sarnping itu juga bertujuan agar d o n  guru memahami dan dapat 

berperan serta dalam berbagai kegiatan pengelolaan sekolah yang mendukung 



kegiatan pendidikan dapat terlaksana secara efektif Selain dari itu juga 

bertujuan mempersiapkan calon guru yang memahami cara bersikap yang 

profesional dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam mengelola 

proses pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kode etik guru. 

Mengingat pentingnya tujuan yang akan dicapai dengan pemberian 

mata kuliah Profesi Kependidikan tersebut, rnaka pelaksanaan perkuliahan 

harusnya dilaksanakan secara efektif, sehingga calon guru yang dipersiapkan 

betul-betul memiliki kernampuan clan pemaharnan yang diharapkan. Usaha 

Universitas Negeri Padaug dan Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai pengelola 

MKDK untuk penyempurnaan pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan kondisi 

yang ada telah dilakukan. Seperti penyediaan silabus mata kuliah untuk semua 

mahasiswa, memperkecil kelas tatap muka maksimal 50 orang, pengontrolan 

kehadiran dosen, pelaksanaan ujian semester yang sama dan penyusum 

buku/bahan ajar (dalam proses), namun usaha tersebut belurn mencapai hasil 

yang dhrapkan atau belum berdampak pada peningkatan efektivitas 

perkuliahan. 

Hal ini terlihat dari hasil ujian semester mahasiswa yang merupakan 

salah satu indikator efektivitas perkuliaham yang umumnya mendapat nilai 

cukup ke bawah. Yang mendapat nilai sangat baik tidak ada dan nilai baik 

hanya sekitar 26%. Dilihat dari segi proses perkuliahan hanya sedikit 

mahasiswa yang terlibat aktif dan penuh perhatian mengikuti kegiatan 

perkuliahan yang umumnya dalam bentuk diskusi kelas. Kebanyakan 

mahasiswa tidak bersemangat, loyo dan sebagian gelisah duduk karena 



memang ruangan kelas MKDK kurang nyaman untuk duduk selama 4 jam 

tatap muka. Dilihat dari sumber belajar mahasiswa kelihatannya mereka 

(umumnya) tidak mempunyai bahan ajar minimal sesuai dengan materi yang 

tercantum dalam silabus. Tugas-mgas terstruktur yang hams dikerjakan .di 

rumah merangkum materi bacaan, kelihatannya asal dikerjakan dan masih ada 

yang tidak membuat. 

Fenomena di atas merupakan indikasi kurang efektifnya proses belajar 

mengajar yang dilakukan dan perlu dikaji faktor penyebabnya. Secara teoritis 

banyak faktor yang menyebabkan atau mernpengamhi efektivitas 

pembelaja.  baik dilihat dari segi dosen, mahasiswa, dan kegiatan 

pembelajaran itu sendiri. Menurut Ahmadi dan Supriyono (1991) faktor yang 

mempengaruhi belajar mahasiswa adalah hktor stimuli belajar, metode 

belajar, dan faktor individual. Sedangkan fakt0r.l yang : . . 

efektivitas perkuliahan menurut Qamarah dan Zain (1997) adala. faktor 

dosen, mahasiswa, dan kegiatan pembelajaran Selanjutnya menurut 

Winataputra dan Sukamto (1997) diantara faktor yang mempengaruhi proses 

belajar siswa adalah materi, perhatian, persepsi, dan kemampuan mahasiswa. 

Melihat permasalahan yang tejadi dalam perkuliahan Profesi 

Kependidikan dan berdasarkan kajian teori di atas, penyebab kurang 

efelctifbya perkuliahan mungkm disebabkan kegiatan perkuliahan dengm 

diskusi kelas tidak menarik bagi mahasiswa. Tidak menariknya perlculiahan 

mungkin disebabh karena metode yang digunakan tidak bervariasi, sehingga 



mahasiswa merasa bosan clan tidak tertarik untuk belajar secara aktif 

Akiatnya proses belajar mereka tidak efektif. 

Winata (2001) mengatakan bahwa faktor memvariasikan metode 

perkuliahan mempengaruhi efektivitas belajar mahasiswa. Oleh karena itu 

dosen perlu mencaf metode atau pendekatan perkuliahan yang bam sehingga . -, 

mahasiswa lebih tertarik dan senang belajar. 

Salah satu cara yang dapat menjadikan mahasiswa senang belajar 

adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dosen lebih berfungsi 

sebagai fasilitator yang mempersiapkan kondisi lingkungan belajar dan 

memfasilitasi proses belajar mahasiswa supaya lebih efektif. Pembelajaran 

yang efektif menunxt Hadi (2001) meliputi 7 komponen, yaitu : 

konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pernodelan, 

refleksi, dan penilaian sebemmya atau lebih dikeaal dengan pembelajaran 

kontekstual. 

Faktor lain yang munglun menyebabkan kurang efektihya perkuliahan 

adalah karena kurangnya motivasi clan perhatian mahasiswa untuk 

mempelajari mata kuliah MKDK. Mahasiswa urnumnya menganggap mata 

kuliah ini tidak penting karena mereka tidak menyadari perlunya pengetahuan 

dan keterampilan yang diperoleh dalam mata kuliah ini bagi profesinya di 

masa datang. Oleh karena itu mahasiswa perlu dl% informasi yang lebih 

jelas kompetensi apa yang diharapkan dicapai dengan pembelajaran yang 

dilakukan dan mengemas bahan ajar sedernikian rupa sehingga lebih 

bemakna bagi mahasiswa. Di samping itu motivasi mahasiswa juga dapat 



ditingkatkan meldui pberian latihan pemecahan masalah yangmenantang 

kemampuan in telektual . 

Mahasiswa yang marnpu memecahkan masalah akan merasa senang 

dan puas dalam dirinya dan perasaan ini akan mendorongnya lebih aktif lagi 

belajar. Keberhasilan yang dicapai mahasiswa tersebut perlu dihargai dan . 

dipuji sehingga timbul harga diri bagi mahasiswa. Rasa harga diri menurut 

Maslow merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi manusia. Oleh 

karena itu dosen perlu memperhatikan pemberian pujizm atau penghargaan ini 

dalam rangka meningkatkan motivasi intrinsik mahasiswa untuk belajar. 

Selain dari cara yang telah disebutkan di atas peningkatkan motivasi 

mahasiswa juga dapat dilakukan dengan menggunakan pembelajm inquiry 

(menemukan). Dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

menernukan sendiri konsep-konsep, prinsip-prinsip melalui pengalaman- 

pengalamannya akan dapat menimbulkan rasa senang clan puas dalam belajar. 

Perasaan puas ini akan mendorong mahasiswa untuk melakukan ternuan- 

temuan berikutnya Hal ini d i m  oleh pendapat Nu. clan Wihandari (2000) 

dan pendapat Sudjana (1991) yang mengatakan bahwa m a  puas yang 

diperoleh dari penemuan akan memacu keingintahuan dan meningkatkan 

motivasi mahasiswa belajar. 

Berdasarkan faktor penyebab dan alternatif yang dapat dilakukan, 

peneliti ingin mencoba melakukan penelitian tindakan dengan judul 

"Penggunaan Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Profesi 

Kependidikan di Universitas Negeri Padang". 



B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dapat m e n i n g k h  

motivasi belajar mahasiswa. 

2. Apakah pembelajaran den- pendekatan kontekstual dapat rneningkatkac , ,. 

efektivitas belajar mahasiswa. 

C. Tujuan Peneiitian 

1. Membiasakan dosen menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual 

sehingga mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar. 

2. Membiasakan dosen menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual 

sehingga mahasiswa lebih efektif belajar. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dlharapkau dapat memberikan kontriiusi bagi: 

1. Dosen dalam rangka meningkatkan efektivitas perkuliahan profesi 

kependidikan 

2. Mahasiswa untuk meningkatkan motivasi dalam belajar dan hasil 

belaj arnya 

3. Pengelola mata kuliah MKDK dalam rangka pembinaan mata kuliah 

MKDK yang lebih efektif. 



BAB LI 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Kegiatan pembelajaran sebagai sum sistem terdiri dari beberapa 

komponen yang saling mernpengaruhi satu dengan lainnya. Komponen 

tersebut menurut Djamarah (1997:48) meliputi : tujuan, bahan, kegiatan 

belajar mengajar, metode, alat, surnber belajar dan evaluasi. Komponen- 

komponen inilah yang hams dikelola oleh dosen selungga terjadi proses 

belajar yang efektif pada mahasiswa. 

Efektivitas pembelajaran pada dasamya ditentukan oleh intensitas dan 

kualitas belajar mahasiswa serta kualitas pembelajaran dosen. Intensitas dan 

kualitas belajar mahasiswa tidak datang dengan sendhinya, tetapi ham 

diusahakan oleh dosen sebagai pengelola proses pembelajaran. Seorang dosen 

barus berusaha menge-mbangkan lingkungan kelas sedemikian rupa sehingga 

mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran. Menurut DePorter, dkk (2000) 

proses belajar mengajar adalah fenomena yang kompleks. Segala sesuatunya 

berarti, setiap kata, pikiran, tindakan, dan asosiasi dan sarnpai sejauh mana 

pengubahan lingkungan, presentasi, clan rancangan pengajaran, sejauh itu pula 

proses belajar berlangsung. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 

Usman (1991 :3) bahwa, ". . .rnengajar merupakan sum usaha mengorganisasi 

lingkungan dalam hubungannya dengan siswa dan bahan pengajaran yang 

menimbulkan tejadinya proses belajar". 



Dari definisi di atas tampak bahwa rnengajar tidak ada artinya kalau 

tidak terjadi proses belajar siswa Siswa bukan hanya objek dalarn proses 

pembelajaran tetapi sekaligus sebagai subjek kegiatan pembelajaran. Menurut 

Djarnarah (1997 : 44) inti proses pengajaran adalah kegiatan belajar siswa 

Tujuan pengajaran hanya bisa dicapai bila siswa berusaha secara aktif untulr 

mencapainya. Keaktifan siswa di sini tidak hanya dituntut dari segi fisik, 

tetapi juga dari segia kejiwaan dan emosinya, sehingga mereka (siswa) terlibat 

secara utuh. Hal ini juga berlaku bagi mahasiswa dalam proses perkuliahan. 

Keterlibatan rnahasiswa secara aktif dalam perkuliahan sangat diperlukan agar 

perkuliahan efektif dan mencapai hasil yang diingmkan. Menurut Usman 

(1991 : 17) aktivitas belajar siswa dapat digolongkan hmya pada (1) aktivitas 

visual, (2) aktivitas lisan, (3) aktivitas mendengarkan, (4) aktivitas gerak, dan 

(5) aktivitas menulis. Sardiman (1992 : 100) menggolongkan aktivitas siswa 

menjadi visual activities, oral activities, drawing activities, listening activities, 

writing activities, motor activities, mental activities, emotional activities. 

Seorang guru/dosen hams berusaha untuk mengaktifkan mahasiswa sehingga 

rnelakukan berbagai aktivitas tersebut dalam perMiahan oleh sebab itu dalam 

proses perkuliahan dosen jangan hanya mengajar, tetapi yang lebih penting 

adalah bagahma membuat mahasiswa belajar dan belajar itu itu 

menyenangkan bagi mereka Gazzania dalam DePorter (2001) menegaskan 

bahwa dosen lebih dari sekedar pemberi ilmu pengetahmu, yaitu juga sebagai 

rekan belajar, model, pembimbing, fasilitator, tugasnya sebagai pengubah 

kesuksesan mahasiswa. 



Dalam proses pembelajaran, dosen hams memperfiatikan prinsip 

prinsip belajar. Menurut Dimyati (1994) diantaranya prinsip-prinsip belajar 

tersebut adalah (1) perhatian dan motivasi; prinsip ini menegaskan bahwa 

kegiatan belajar hanya dapat terjadi bila ada perhatian dan orang dalam belajar . . 

lebih giat bila ada motivasi dalam dirinya. Perhatian dan motivasi ini erat 

kaitannya dengan minat. Seseorang yang memiliki minat terhadap sesuatu 

cendenmg tertatik perhatiannya dan timbul motivasi untuk mempelajarinya 

Sehubungan dengan itu De Porter (2001) menyatakan bahwa untuk mengajar 

efektif adalah menumbuhkan minat mahasiswa dengan menimbulkan 

kesadaran pada manfaat belajar tersebut bagi mereka (AMB AK:apa 

manfaatnya bagiku), (2) Keahian ; belajar hanya mungkin teijadi apabila 

an& aktif mengalami sendiri, (3) Keterlibatan langsung/berpengalaman; 

menurut prinsip ini belajar hams dilakukan sendiri oleh siswa, belajar srlahrh ,;:. - 

mengalami dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. 

Sehubungan dengan upaya meningkatkan keterlibatan siswa atau 

mahasiswa dalam proses pembelajaran, menurut Usrnan (1 99 1 :2 1) adalah (1) 

tingkatkan partisipasi siswa deugan menuntut respon yang aktif dari siswa 

melalui upaya penggunaan berbagai teknik mengajar, motivasi serta 

penguatan, (2) berikan pengajaran yang jelas clan tepat sesuai dengan tujuan 

mengajar yang akan dicapai. Lebih lanjut dikemukakan bahwa cara 

meningkatkau keterlibatan siswa dalam suatu proses pembelajaran adalah: (1) 

kenalilah dan bantulah anak-anak yang kurang terlibat, (2) siapkan siswa 

secara tepat untuk mempelajari tugas yang baru, (3) d a n  pengajaran 



dengan kebutuhan-kebutuhan individu siswa. Sejalau dengan pendapat di atas 

Sardiman (1992:91-93) mengemukakan beberapa cara untuk menurnbuhh 

motivasi dalarn kegiatm belajar di sekolah diantaranya dengan memberi 

angka, membexi ulangan, mernberitahu hasil pekexjaan, dan pujian serta tujuar. 

yaug diakui clan diterima baik oleh siswa 

Dari cara mengaktifkan siswa di atas semakin jelas bahwa tugas 

mengajar bukaola. pekerjaan yang ringan dan mudah, yang dapat 

dilaksanakan menurut kemauan dosen saja, tetapi hams didasarkan pada teori 

dan prinsipprinsip pembelajaran, sehingga mahasiswa belajar efektif clan 

dosen rnengajar dengan efektif. Mursell dalam Roestiyah (1989:23) 

mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut : 

1. Konteks 

Proses belajar sebagian besar tergantung pada konteks bdajar itu sendin. 

Situasi belajar heudalcnya dinyatakan dalam kerangka konteks, yang 

dianggap penting yang mendorong pelajar untuk yang melibatkan diri 

menjadi peserta yang aktic justru karena tujuannya sendiri 

2. Fokus 

Dalam proses pembelajaran bahan-bahan penting dan kegiatan perlu 

diorganisir sehingga mengajar pada pencapaian tujuan, sehingga segala 

sesuatu yang dipelajari menjadi terintegrasi dalam suatu kata yang dapat 

memberi arti bagi anak 



3. Sosialisasi 

Pembelajaran hendaknya melatih anak bekerjasama, bertanggung jamb 

bersama dalam suatu kelompok untuk memecahkan pennasalahan, seperti 

melalui diskusi 

Dalarn mengorganisasi pengajaran, guru hendaknya memperhatikan 

individualitas anak, sehingga pengajaran menjadi penuh bermakna bagi 

5. Sequence 

Guru juga hams memikirkan efektivitas dari serangkaian pengajamn 

dengan pengaturan secara tepat menurut urutan waktunya 

6. Evaluasi 

Evaluasi perlu dilakukan terhadap proses pembelajaran yang ddakdw . .  

untuk mengetahui keberhasilan dan kesulitan-kesulitan dalam proses . . 

belajar tersebut. 

Pengajaran yang efektif sangat tergantung pada pelaksanaan prinsip- 

prinsip mengajar ymg telah dikernukakan tersebut oleh dosen dalam mengelola 

proses pembelajaran. 

Untuk melaksanakan pengajaran yang efekti f Slameto (2003 :92-93) 

mengemukakan syarat-syarat yang hams dipenuhi diantim, yaitu : 

a. Belajar secara aktif, baik mental maupun fisik. Di dalam belajar siswa harm 

mengalami aktivitas mental, misalnya berpikir kritis, kemampuan 



menganalisa dan mengalami aktivitas fisik seperti mengerjakan sesuatu dao 

menyusun intisari pelajaran. 

b. Guru harus mempergunakan banyak metode waktu mengajar. Variasi 

metode menabatkan penyajian bahan pelajaran lebih menarik perhatim 

siswa, mudah diterima siswa, dan kelas menjadi hidup. 

c. Motivasi, hal ini sangat berperanan pada kemajuan perkembangan anak 

selanjutnya melalui proses belajar. Bila pemberian motivasi tepat mengenai 

sasaran, akan meningkatkan kegiatan siswa belajar. Dengan tujuan yang 

jelas siswa a k a  belajar lebih tekun, lebih giat, dan bersemangat. 

d. Guru akan mengajar efektif bila selalu mernbuat perencanaan sebelum 

mengajar. Dengan persiapan mengajar guru akan mantap di depan kelas, 

perencanaan yang matang dapat menimbulkan banyak inisiatif dan daya 

heatif guru waktu mengajar, dapat menin- interaksi belajar mengajar 

antara guru dengan siswa. 

Di samping itu, mtuk menciptakan pengajaran yang efektif, Roestiyah 

(1989 : 41) juga mengemukakan bahwa guru memerlukan persymtan lain 

seperti: (1) memvariasikan metode mengajar yang digunakan selama 

melaksanakan proses belajar mengajar, (2) Guru hams mampu menimbulkan 

semangat belajar secara individual. 

Berdasmkan prinsip-prinsip belajar, cara mengakeih siswa, dm 

prinsip mengajar yang efektif, maka untuk meningkatkan motivasi belajar, 

efektivitas belajar dan pembelajaran, seorang dosen hams mampu memilih 

dan menggunakan pendekatan yang memang dapat membuat mahasiswa 



belajar secara efektif Hadi (2002) mengemukakan suatu pendekatan yang 

dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dikenal 

dengan padelcatan kontekstual. Padelcatan ini dapat diterapkan dalam 

lrurikulurn apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas bagaimanapun 

.. keadaannya. 

Pembelajaran kontekstual adalah konsep beiajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

d-a dengan penerapannya dalarn kehidupan mereka sehari-bari. Tugas 

gum adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Siswa belajar paling baik 

dengan membangun sendiri secara aktif pemahamannya 

Ada tujuh komponen yang hams diterapkan dalam pembelajm kon- 

tekstual hi, yaitu : 

1. Konstruktivisme 

Konstruktivisme dalam pembelajaran didasarkan pada pandangan belajar 

menurut teori konstruktivis. Menurut Brooks, Leinhardt, dan Brown d a b  

Muhammad Nur (2000:2) hakekat dan teori konstruktivis adalah ide 

bahwa siswa hams menjadikan informasi milikinya sendiri,. Maka dari itu 

siswa hams menkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri dan 

memberi malcna melalui pengalaman nyata Dengan arti pembelajaran 

hams dikemas menjadi proses rnengkonstruksi, bukan menerima 

pengetahwin, siswa membmgun pengetahuan melalui keterlibatan aktif 

dalam proses belajar mengajar. 



Jadi pengajaran kontekstual lebih mengutarnakan proses mendapatkan 

pengetahuan dari pada hasil yang diperoleh. 

2. Menaukan (inquiry); inti dari pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual adalah menemukan. Artinya pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh bukan hail  mengingat tetapi menemukan sendiri. 

3. Bertanya; bertanya merupakan kegiatan penting dalam pembelajaran yang 

berbasis inquiry/menemukan. Bertanya bisa terjadi antara guru-siswa, 

siswa-guru, dan antara siswa-siswa Kegiatan bertanya bertujuan untuk (1) 

menggali informasi, (2) mengecek pemahaman siswa, (3) membanglutkan 

respon, (4) mernfokuskan perhatian, (5) untuk mengetahui hal-ha1 yang 

sudah diketahui dan menyegarkan pengetahuan siswa serta, (6) 

membangkitkan lebih banyak lagi pertanyam dari siswa 

4. Masyarakat belajar; dalarn pembelajaran kontekstml, hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Maka dari itu guru disarankan 

untuk selalu rnelaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok 

belajar. 

5. Pernodelan; dalam pernbelajaran kontekstual, untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan lainnya ada model yang bisa 

ditiru. Model ini bisa guru, siswa, atau orang lain. Model tersebut dapat 

dijadikan standar kompetensi yang harus dicapai. 

6. Refleksi; refleksi sebagai komponen pembelajaran kontekstual merupakan 

respon siswa terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru 

diterima. Refleksi ini dapat berupa : 



- pertanyaan langsung tentang apa-apa yang diperolehnya 

- catatan di buku siswa 

- kesan dan saran 

- diskusi dan 

- hasil karya 

7. Penilaian yang sebenamya; penilaian dalam pembelajaran kontekstual 

dilakukan semenjak dari proses bukan hasil saja dan dilakukan dengan 

berbagai cara. 

Dari komponen-komponen pembelajaran kontekstual, tergambar bahwa 

pendekatan ini benar-benar menernpatkan siswa sebagai sentral .panbelajaran. 

Maka dari itu untuk meningkatkan keaktifan atau motivasi mahasiswa serta 

efektivitas pembelajaran dalam rnata kuliah Profesi Kependidikan dalam 

penelitian ini akan dicobakan penggunaan pendekatan kontekstual. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Ananda (2002), tentang membangun belajar aktif dalam 

interaksi belajar mengajar di dalam kelas, menyimpulkan bahwa dalam m g k a  

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, salah satu yang harus dilakukan 

adalah mengubah pola pendekatan pembelajaran traditional rote learning 

(menghafal) menjadi inquiry based learning (belajar menernukan). 

Hasil penelitian Katin dkk (2003) tentang peningkatan motivasi belajar 

mahasiswa melalui strategi ekspository pada rnata kuliah IKK, menyatakan 

bahwa terdapat peningkatan motivasi belajar mahasiswa melalui strategi 



ekspository clan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam mata 

kuliah IKK. 

Hasil penelitian Asma dan Adlis (2003) tentang Pembelajaran Fisika 

Dasar melalui kolsponsi clan teknik penyelesaian sod secara sisternatis. 

menernukan diantaranya adalah demonstrasi dm tanya jawab dapa* r.l 

meningkatkan aktivitas verbal. Pemberian test di akhir kuliah setiap 

pertemuan dan segera dibagrkan solusinya dapat merangsang perhatian 

mahasiswa sampai jam perkuliahan berakhir. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan 

inquiry ekskpository dan hlponsi dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

hasil belajar dan aktivitas/motivasi siswa belajar. 

C Kerangka Berpikir 

Masalah kurangnya efektivitas perkuliahan dan motivasi .mahasiswa 

dalam belajar terkait erat dengan proses perkuliahan itu sendiri. Badasarkan 

kajian twri dan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa pendekatan 

p e m b d a j m  yang digunakan akan mempengaruhi efektivitas pembelajaran 

dm motivasi belajar. Sehubungan dengan itu untuk mengatasi masalah dalam 

perkuliahan profesi kependidikan akan dicoba melalui penggunaan pendekatan 

pembelajaran kontekstual yang berfokus pada mahasiswa dan melibatkan 7 

(tujuh) komponen pembelajaran yang efektif yaitu: contrubivime, inquiry, 

questioning, learning community, modeling, reflection dan authentic 

Assesment. 



bd 
Dengan menggunakm pendekakm ini dalam perkuliaban a h  

membiasakan mahasiswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan baru ymg 

diperolebnya melalui pengaktifan pengetahuan yang sudah ada padany 

sehingga mahasiswa akan lebih aktif belajar. Begitu juga halnya dengan 

, .. 
membiasakan rnahasiswa menernukan sendiri konsep, prinsip, dan informasi ,.. . 

mengenai hal-hal yang dibahas dalarn perkuliahan, melakukan kegiatan 

bertmya, memberi dan meminta inforrnasi sesama teman dalam kelompok 

belajar, dapat membuat mahasiswa aktif dan kreatif belajar. 

Di samping itu dengan pemberian model ddam pembelajaran akan dapat 

mempermudah mahasiswa mempelajari pengetahuan atau keterampilan d a .  

sikap baru. Perolehan semua pengetahuan baru tersebut hendaklah mengendap 

dalam kepala mahasiswa dan karena itu perlu dibiasakan melalui refleksi pada 

akhir proses pembelajaran sehingga mahasiswa dapat rncmakan merrrperald 

sesuatu yang berguna bagi dirinya. Pemsaan mendapatkan sesuatu yang 

berguna ini akan dapat menimbulkau rasa puas pada diri mahasiswa, yang 

pada gilirannya akan mendorong mahasiswa belajar lebih aktif lagi. 

Kegiatan pembelajaran perlu dinilai. Penilaian dalam pendekatan 

kontekstual lebih menekankan penilaian proses dari pada hasil. Data penilaian 

didasarkan pada kegiatan nyata yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

dan bukan pada saat ulangan (ujian). Pemberian penilaian yang sesuai dengan 

keadaan sebenarnya dm pemberian balikan pada mahasiswa akan dapat 

memotivasi mahasiswa dalam belajar. 



Jadi dengan rnembiasakan dosen menggunakan pendekatan 

pernbelajaran kontekstual ini diharapkan efektivitas pembelajaran dan 

motivasi mahasiswa akan dapat meningkat dan pada akhirnya mutu 

perkuliahan meningkat. 

, . Secara skematis kerangka berpikir di atas dapat digambarkan s e b a p  . .  . - . * .  .. . ;. 

h a n g  efektif 

- 
-bar 1: Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah 

D. Hipotesis 

Pendekatan Kontekstual 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpilcir di atas hipotesis yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah 

1. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan 

motivasi belajar mahasiswa. 

2. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan 

- - conrrukrit?me 
- inquiry. 

efektivitas belajar mahasiswa. 

Peningkatan 
Efektivitas 
Perkuliahan 

+ - questioning, 
- learning community, 
- modeling, 
- reflection 
- authentic Assesmenr. 

Peningkatan 
mutu 
pendidikan 

Peningkatan 
motivasi 
mahasiswa 

- 



BAB I11 

METODOLOG1 PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian tindakan yang berusaha 

memperbaiki m-cara perkuliahan yang lama dengan cara perkuliahan yang 

baru. Pendekatan perkuliahan yang baru yang dicobakan adalah pendekatan 

ContektuaI Teaching and Learning (CIZ). 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah mahasiswa Program S1 UNP Padang yang 

mengambil mata kuliah Profesi Kependidikan pada semester Juli-Desember 

2004. Mahasiswa ini berasal dari berbagai jurusan dan berjumlah 35 orang. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah ruang GE 081ruang kuliah MKDK dekat 

Sekolah Menengah Pembagunan UNP. Kondisi ruangan ini fasilitasnya 

sangat minim dan sirkdasi udara dan cahaya tidak memenuhi syarat ruang 

kelas yang b a k  

Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Mei 2004 sarnpai 

dengan Februari 2005 tetapi karena adanya perubahan jadwal dari Dikti 

penelitian hams selesai November 2004. Di samping itu pelaksanaan tindakan 

baru &pat dimulai tanggal 14 September 2004 dan hanya dapat dilakukan 1 



kali dalam 1 minggu sesuai dengan jadwal perkuliahan selama 3 jam, tatap 

muka (2% jam) per minggu. 

D. Prosedur Penelitian 

Secara garis besarnya prosedur penelitian tindakan yang dilakukar~ :..~..~:..i. 

terdiri dari 4 kegiatan pokok yaitu, perencanaan, persiapan pelaksa~an, 

pelaksanaan tindakan, pemantauan dan evaluasi, serta refleksi. Penelitian 

dilaksanakan 2 siklus sesuai dengan jadwal kuliah Universitas Negeri Padang. 

Pelaksanaan penelitian secara rinci sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Mencari masalah nil yang akan diteliti dalam mata kuliah Profesi 

Kependidikan melalui wawancara dengan dosen yang mengajar mata 

kuliah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh 

i n f o m i  bahwa motivasi belajar mahsiswa sangat rendah dan hasil 

ujian mereka dari semester ke semester tidak meningkat. 

b. Menetapkan tim peneliti yang terdiri dari 1 dosen MKDK dalam mata 

kuliah Profesi Kependidikan dan 1 dosen dari jurusan pembina mata 

kuliah Profesi Kependidikan. 

c. Menetapkan bersama (tim) masalah yang akan diteliti berdasarkan 

hasil wamcara dengan dosen yang bersangkutan. 



d. Mendiskusikan dengan dosen mata kuliah tersebut alternatif tindakan 

yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran. 

e. Mendiskusikan bersama (tim) perencanaan kegiatan penelitian secara 

keseluruhan beserta jadwal kegiatannya. Rencana ini termasuk 

kegiatan persiapan pelaksanaan, rencana dan pelaksanaan tindakau 

siklus I dan 11, evaluasi clan refleksi serta penulisan laporan penelitian. 

2. Tahap Persiapan Pelaksanaan 

Dalarn tahap ini dilakukan beberapa kegiatan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tindakan termasuk kesiapan mental dosen untuk 

melaksanakan tindakan serta melaksanakan latihan dan simulasi 

penggunaan pendekatan CTL. 

Secara rinci kegiatan tersebut adalah sebagai be&: - 

a. Mendalami cara penggunaan pendekatan CTL dalam proses 

pembelajaran. 

b. Menyusun rencana pembelajaran Profesi Kependidikan bersama tim 

untuk 10 kali tatap muka berdasarkan konsep CTL. Dalam rencana 

tersebut dijelaskau kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai setiap kali tatap muka, skenario proses pembelajarannya, 

media yang digunakan dan assesment .yang dilakukan. 

c. Menyusun hand out untuk setiap kali tatap muka dim 

menggandakannya sebanyak mahasiswa. 



d. Mernbuat gambar situasi kelas, kegiatan siswa dan berbagai profesi 

untuk media pernbelajaran. Di samping itu juga menyiapkan berbagai 

tabel contoh-contoh perencanaan, pembukuan, surat-surat yang dapat 

dijadikan model dalam pernbelajaran sesuai dengan materi yang akan 

dipelajari. 

e. Menyusun alat evaluasi untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa 

sebelum tindakan dan sesudah tin* siklus ke 11. Di samping itu 

juga disusun alat evaluasi untuk mengetahui proses pembelajaran yang 

dilakukan mahasiswa, selesai siklus I sebagai baha. masuka. untuk 

perbaikan tindakan untuk siklus ke 11. 

f. Menyusun f m a t  pemmtauan tindakan berdasarkan pendekatan CTL 

untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. 

g. Melatih dosen menggunakan pendekatan CTL clan cara pemberian 

balikan serta pujian terhadap mahasiswa. 

h. Mendiskusikan cara pelaksanaan perkuliahan dengan mahasiswa dan 

melaksanakan tes awal untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa 

tentang materi perkuliahan yang akan diberikan. 

3. Tahap pelaksanaan 

S i k h  pertama 

a. Melaksanakan tindakan yang telah disusun dalam situasi nyata yaitu 

dalam proses perkuliahan di kelas. Pelaksanaan dilaksanakan sendiri 

oleh dosen mata Miah yang mengajar Pmfesi Kependidikan tersebut. 



b. Memantau pelaksanaan tindakan yang dilakukan dosen secara periodik 

oleh tim peneliti dengan instrument tertentu. 

c. Mengevaluasi hasil pemantauan untuk mengetahui kesesuaian 

pelaksanaan tindakan dengan rencana serta perubahan-perubahan yang 

diharapkan. 

d. Mengadakan refleksi, untuk menentukm penyempurnaan atau revisi 

rencana awal yang akan dilakukan pada siklus kedua. 

Siklus Kedua 

a. Merumuskan tindakan baru berdasarkan hai l  refleksi pertama. 

b. Melaksanakan tindakan yang baru atau menyempurnakan tindakan 

pertama. 

c. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindakan siklus I1 

d. Mengevaluasi hasil pemantauan 

e. Mengadakan refleksi ke I1 

Penelitian ini hanya 2 siklus dengan putiuan waktu 1,5 bulan karena kuliah 

efektif umumnya hanya 3 bulan (1 semester) 

4. Melakukan pengukuran tentang motivasi belajar mahasiswa dengan 

observasi clan angket. 

5. Menilai proses belajar mahasiswa berdasarkan data hasil assesment tiap 

tatap muka. 

6. Mengukur hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan tes yang sama 

dengan tes awal atau soal ujian semester mata kuliah Profesi Kependidikan 

Universitas Negeri Padang. 



7. Mengolab data motivasi belajar, proses dm hasil belajar mabasiswa. 

8. Menguji hipotesis penelitian dengan membandingkan data awal dengan 

data akhir tin- 



BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pelaksanaan tindakan dilakukan sebanyak 2 siklus. Berikut ini disajikar 

deskripsi pelakzanaan tindakan yang meliputi, perencanaan penelitian, 

irnplementasi tindakan, monitoring, refleksi dan hasil penelitian serta pengujian 

hipotesis. 

A. Siklus Pertama 

1. Perencanaan Penelitian 

Sesuai dengan pendekatan Contelclual Teaching and Learning 

dosen hendaklah menggunakan pendekatan konstruktivis, menemukan 

sendiri guestioning pembelajaran secara kelompok, pernberian model yang 

dapat dicontoh serta membiasakan mahasiswa melakukan refleksi tmtzmg " ' ' 

apa yang dilakukan. Disamping itu dosen juga hendaknya menggunakan 

authentic assesment dalam menilai kemajuan mahasiswa dalam belajar. 

2. Irn~lementasi Tindakan 

a Persiapan 

Agar pelaksanaan tindakan yang direncanakan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya dalarn situasi pembelajaran yang wajar, 

dilakukan berbagai persiapan pelaksanaan yang meliputi persiapan 

mental dosen, persiapan menguasai keterampilan mengunakan 

pendekatan CTL, membuat rencana pembelajaran, hand out, lembaran 

kerja, media dan alat-alat belajar lainnya. 



Dalam mempersiapkan mental dosen ketua peneliti melakukan 

percakapan pribadi dengan dosen yang bersangkutan, dan memberi 

semangat untuk mau menggunakan pendekatan baru dalam 

perMiahan. Setelah itu tirn penelliti mendalarni pendekatan CTL 

bersama-sama dan mendiskusikan cara mengimplementasikan 

pendekatan tersebut dalam perkuliahan Profesi Kependidikan. Setelah 

memahami pendekatan tersebut th membuat rencana pembelajaran 

untuk setiap tatap muka sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas 

lengkap dengan skenario pernbelajarannya. Rencana pembelajaran 

dibuat hanya untuk 10 kali tatap muka, 5 tatap muka untuk 1 siklus. 

Persiapan lainnya yang dibuat &ah membuat sumber belajar yang 

antara lain hand out, gambar-gambar, tabel, contohcontoh 

perencanaan, pembukuaan keuangan yang dapat dijadikan model oh5 

mahasiswa dalam kegiatan administrasi pendidikan. Selesai semua 

persiapan latihan dosen yang melatih diri sendiri cara menggunakan 

pendekatan tersebut. Latihan di kelas yang riil tidak dapat dilakukan 

karena mahasiswa sedang libur. Semua persiapan yang dilakukan di 

atas dilakukan pada waktu libur semester Juli-Agustus 2004. 

b. Pelaksaman 

Pelaksanaan tindakan baru dapat dilakukan pada semester Juli- 

Desember 2004 yang kuliah pertamanya dimulai Senin 6 September. 

Khusus untuk mata kuliah Profesi Kependidikan yang kelasnya akan 

dilakukan tin* jadwalnya Selasa jam 07.00 - 09.30 di GE 08. 



Pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai dengan jadwal kuliah ,.yang 

sudah ada 1 kali dalam 1 rninggu selama 10 kali tatap muka. 

Hari pertama kuliah Selasa 7 November 2004 digunakan untuk . . 

membicarakan pendekatan perkuliahan yang akan dilakukan dengan 

mahasiswa yaitu pendekatan C o n t e h I  Tmching and Learning, tim 

peneliti menjelaskan rincian pendekatan dan didiskusikan dengan 

mahasiswa cara pel-ya Di samping itu juga diminta pendapat 

mahasiswa tentang rencana yang akan dilakukan tersebut. Secara 

umum diperoleh kesan bahwa mahasiswa menerima dengan senang 

hati rencana perubahan cara perkuliahan yang akan dilakukan dan 

mereka juga mengatakan bahwa sudah bosan dengan cara-cara 

perkuliahan yang lama/ceramahldiskusi. 

Selesai membicarakau cara perkuliahan dibentuk .lnlompok 

belajar. Karena salah satu komponen dalam CTL adalah masyarakat 

belajar. Kelompok belajar terdiri dari 5 orang yang diambil secara acak 

dari berbagai jurusan berdasarkan daftar nama mahasiswa. Hal ini 

dilakukan untuk memenuhi heterogenitas kelompok belajar dalam 

CTL. Jumlah kelompok belajar semuanya 7 kelompok setiap 

kelompok diminta memiliki ketua masing-masing yang akan mengatur 

kelancaran aktivitas belajar kelompok. 

Selesai pembentukau kelompok diadakan evaluasi untuk 

mengetahui pengetahuan awal mahasiswa tentang materi pembelajaran 

yang akan diberikan selama melakukan tindakan 10 kali tatap muka. 



Alat evalwi  yang digunakan adalah tes objektif dan tes esei 

Tes ini disusun berdasarkan kompetensi yang akan dicapai dan 

indikator penilaian hasil belajar setiap tatap muka Dari hasil tes 

tersebut diperoleh informasi bahwa pengetahuan awal mahasiswe 

tentang Profesi Kependidikan baru mencapai 22%. 

Tanggal 14 September 2004 baru dapat dimulai melaksanakan 

pendekatan CTL dalam perkuliahan. Pokok bahasan yang dipelajari 

adalah Hakekat Profesi Kependidikan. Kompetensi dasar yang perlu 

dimiliki mahasiswa selesai proses pembelajaran adalah mengenal 

konsep d a m  profesi. Tujuan pembelajaran adalah membantu 

mahasiswa mempelajari konsep ciri-ciri profesi kependidikan serta 

mernbimbing mahasiswa mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk 

kategori profesi kependidikan. 

Sesuai dengan motto CTL, bahwa mahasiswa belajar paling baik 

dengan membangun sendiri secara aktif pemahmamya, malca peran 

dosen disini adalah membantu mahasiswa mencapai tujuan 

pernbelajarannya. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Dosen 

menyediakan sumber-sumber media belajar, dan tidak lagi menjadi 

sumber informasi utama bagi mahasiswa. 

Berdasarkan skenario pembelajaran yang telah dibuat sebelum 

perkuliahan ini dimulai dosen dengan menjelaskan latar belakang 

pentingnya mata kuliah Profesi Kependidikan bagi mahasiswa dan 

kemudian menyampailcan tujuan panbelajaran hari itu Sesudah itu 



mahasiswa disuruh duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang 

sudah disepakati sebelumnya. Untuk rnengaktifkan pengetahuan 

mahasiswa yang sudah ada dosen meminta mahasiswa merumuskan 

sendiri pengertian dan ciriciri profesi yang rnereka ketahui, pada . , :: 

kertas yang disediakan dosen masingmasing mahasiswa kelihatannya 

asyik membuat rumusan sendiri. Setelah selesai, mahasiswa diminta 

membicarakannya dalam kelompok masing-masing dan membuat 

kesimpulan pendapat kelompok mengenai ha1 yang sama. Pada waktu 

diskusi kelompok ini kelihatan sebagian mahasiswa berpartisipasi aktif 

dalarn mengemukakan pendapat dan sebagian ada yang diam saja 

mendengar tidak mengemukakan pendapatnya Hal ini sesuai dengan 

karakteristik mahasiswa ada yang suka berbicara dan ada yang suka 

diam saja tapi mendengarkan apa yang dibicamkan temannya . .. . ,.  

Setelah selesai diskusi kelompok dosen meminta masing-masing 

kelompok menyampaikan pendapatnya dan diadakan diskusi kelas. 

Masing-masing kelompok diberi kesempatan menanggapi pendapat 

kelompok lain dan pada saat itu dosen tidak menanggapi salah atau 

benarnya pendapat mahasiswa karena mahasiswa perlu menemukan 

sendiri mana konsep dan ciri yang benar. Dosen kemudian membagi 

hand out untuk setiap mahasiswa dan dirninta untuk membacanya dan 

membandingkan pendapatnya dengan isi bacaan serta mengisi 

lembaran kerja secara kelompok. 



Pada waktu membaca hand out semua mahasiswa kelihatannya 

membaca dengan serius, tapi pada saat diskusi kelompok tidak sernua 

terhbt aktif tetapi kerja kelompoknya selesai. Selesai tugas pertama 

dosen membagi gambar mengenai berbagai pekerjaan 1 gambar untuk 

2 orang dan kemudian mabasiswa secara kelompok diminta 

mengidentifikasi mana pekejaan yang masuk kategori profesi 

kependidikan. 

Setelah mahasiswa melakukan higas kedua, dosen mengajukan 

pertanyaan pada salah satu kelompok mana pekerjaan-pekerjaan yang 

masuk kategori profesi kependidikan dan kemudian didiskusikan 

secara Masikal. Diskusi kelas ini sangat hangat dan baayak yang ingin 

berbicara tapi waktu terbatas jam Miah selesai tidak sempat memint. 

mahasiswa melakukan refleksi. Lembaran kerja yang dibuat kelompok 

dikurnpulkan untuk assesmen;. 

Pada kuliah tatap muka kedua pkok bahasan adalah guru 

sebagai profesi dan kompetensi yang perlu dikuasai mahasiswa adalah 

mendeskripsikan kompetensi dan kode etik guru. 

Pelaksanaan tindakan dirnulai oleh dosen dengan menjelaskan 

rencana perkuliahan clan tujuan kegiatan pembelajaran yang akan 

dicapai mahasiswa. Setelah itu untuk menarik perhatian mahasiswa 

akan topik yang baru dosen membagi gambar (1 untuk 2 orang) 

mengenai situasi kelas yang memperlihatkan keadaan guru dan 

siswanya dalam berbagai situasi. Mahasiswa diminta mengamati 



gambar clan berdasarkan pengalamannya menuliskan pendapatnya 

pada kertas tentang kemampuan-kemampuan yang perlu dimiliki guru 

guru. Sudah itu membicarakan dengan teman sekelompok 

pendapatnya. Kelompok membuat kesirnpulan dari pendapat temannya - .  

kemampuan-kemampuan ymg perlu dimiliki guru Semua kelompok 

kelihatan bekerja serius. Sudah itu dosen menanyai pendapat masing- 

masing kelompok dan melakukan diskusi kelas. Pada saat diskusi ini 

kelihatan banyak mahasiswa yang angkat tangan untuk berbicara 

mengemukan komentar terhadap pendapat temannya tetapi karena 

keterbatasan waktu tidak semua dapat dilayani. Berikutnya dosen 

membagi hand out pada setiap mahasiswa untuk dibaca dan 

menemukan sendiri kompetensi dan kode etik yang perlu dimiliki 

guru, serta membandingkan dengan pendapat mereka sebelumya 

Setelah itu mahasiswa dirninta mendeskripsikan pendapatnya 

tentang kompetensi profesional, sosial dan pribadi pada lembaran kerja 

yang disediakan. Mahasiswa masing-masing memuskan sendiri 

pemahammya tentang kompetensi guru dan kode etik guru 

Selesai mengerjakan lembaran ke rja dosen menanyai beberapa 

orang mahasiswa untuk mengetahui pernahamannya tentang materi 

yang dipelajari tersebut dan sebagian besar jawaban mereka sudah 

benar. Dosenjuga memberikan kesempatan pada mahasiswa lain untuk 

menanggapi benar tidaknya jawaban temamya. 



Terakhir dalam pertemuan I1 dosen meminta mahasiswa 

melakukan refleksi tentang proses belajar yang baru saja dialaminya 

d m  juga diminta peadapat mereka tentang pelaksanaan kuliah hari itu. 

Mereka menyatakan lebih senang dengan proses kuliah yang 

dilaksanakan seperti itu. 

Begitulah selanjutnya cara penerapan perkuliahan untuk tatap 

muka ke 3 dan ke 4 dengan prinsip mahasiswa membentuk sendiri 

pemahaman tentang materi yang dipelajari melalui pengakhfan 

pengetahuan mereka yang sudah ada, bertanya pada teman, 

menemukan sendiri konsep, prinsip dari sumber-surnber belajar, 

diskusi dengm teman, melakukau refleksi setelah belajar d m  asesmen 

oleh dosen. 

Pada tatap muka ke lima proses pembelajaran diselingi dengm 

menggunakan nara sumber kepala sekolah yang memberikan idormasi 

mengenai pelaksanaan riil, pengelolaan huikulum dan kesiswaan. 

Mahasiswa diminta berkmya apa saja tentang kedua kegiatan tersebut. 

Mahasiswa tampak serius mendengarkan penjelasan yang diberikan 

d m  juga bertanya tentang penglolaan kurikulum d m  pembinaan siswa. 

Sayang dalam pelaksanaan ini nara sumbser terlalu banyak 

menggunakan waktu memberikan penjelasan dan waktu bertanya 

terlalu sedikit sehingga proses pembelajaran tidak terlalu berfokus 

pada mahasiswa. 



3. Pemantauan Penelitian 

Kegiatan pemantauan/monitoring dilakukan oleh ketua tim peneliti 

setiap kali tatap muka untuk mengarnati dosen melaksanakan tindakm 

pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 

Pemantauan dilakukan dengan menggunakan format observasi untuk 

melihat perilaku belajar mahasiswa (aktivitas, kerjasama, kegairahan) 

belajar serta komponen-komponen CTL yang diterapkan oleh dosen, 

ketepatan cara menerapkan clan situasi umwn pembelajaran. Di samping 

itu juga digunakan catatan untuk merekam hal-hal yang perlu ditindak 

lanjuti. 

Balikan dari pemantauan diberikan langsung sesudah perkuliahan 

dilaksanakan melalui diskusilpercakapan pniadi dengan dosen .penelit;, 

Balikan ini diberikan segera supaya perbaikan tindakan untuk tatap muka 

berikutuya yang memerlukan persiapan pelaksanaan dapat dilakukan. 

Fokus pengamatan yang dimonitor adalah ketepatan cara penerapan 

pendekatan pembelajaran yang dilakukan dan perilaku siswa atau situasi 

pembelajaran yang terjadi. 

Hal-hal yang terpantau dalam pelaksanaan tindakan antara lain 

sebagai berikut ini. 

a. Pada penerapan pertama dosen tidak mernberikan alokasi w a b  pada 

setiap aktivitas belajar sehingga pemanfaatan waktu dalam 

pembelajaran kurang efisien dan mahasiswa bekeja tanpa kendali 



waktu. Tim menyarankan agar dosen mernbuat alokasi waktu untuk 

setiap skenario pembelajaran yang direncanakannya. 

b. Pengaturan duduk kelompok kurang diperhatikan dosen sehingga 

kurang rapi kelihatannya. Tim menyarankan agar duduk kelompok 

lebih diatur dan dekat ke depan kelas supaya dosen tidak payah 

bersuara menyampaikan infomasi/tindakan yang perlu 

dikomunikasikan pada seluruh mahasiswa. 

c. Pemberian informasi yang sifatnya umum mulanya dilakukan pada tiap 

kelompok sehingga tidak menghemat waktu dan tenaga. Tim 

menyarankan pemberian informasi yang bersifat wnum dilakukan 

dosen secara klasikal secara lisan maupun tulisan mtuk lebih efektif 

Termasuk informasi alokasi waktu mtuk mengerjakan tugas-tugas 

pembelajaran sehingga semua mahasiswa dapat mengetahuinya. 

d. Suara dosen dalam menyampaikan informasi atau dalam menauggapi 

tugas-tugas jawaban mahasiswa terlalu pelan suaranya, kurang dapat 

didengar semua mahasiswa dan kelihatan tidak bersemangat. Tim 

menyarankan agar mengeraskan suaranya dan lebih bersemangat 

sehingga informasi lebih efektif tetapi rupanya suara dosen tidak bisa 

d i k h a n  lagi dm hanya seperti itu rnaksimalnya. 

e. Dosen kurang tegas dalam mengelola proses pembelajaran sehingga 

pemakaian waktu dalam proses pembelajaran kurang maksimal. Tim 

pada saat pemantauan membantu dosen mengingatkan tindakan yang 

perlu dilakukan. 



f Dalam diskusi kerja kelompok sebagian mahasiswa kurang 

berpartisipasi dalam kelompok dan asik kerja sendiri. Tim 

menyarankan agar dosen lebih memotivasi anggota-anggota kelompok 

yang tidakkurang berpartisipasi tersebut. 

g. Dalam pemakaian nara sumber untuk memberi penjelasan ringkas : . .;:  

contoh riil di lapangan, kurang dapat mencapai sasaran CTL. Tim 

peneliti memiuta nara sumber memberikan penjelasan hanya pokok- 

pokok saja dan yang banyak adalah menjawab pertanyaan mahasiswa 

mengenai informasi yang diperlukannya, tetapi dalam pelaksanaannya 

nara sumber cenderung memberi ceramah secara terurai, sehingga 

kurang waktu untuk bertanya bagi mahasiswa. Untuk masa yang akan 

datang perlu dipertimbangkan betul pemakaian nara sumber yang 

tepat. 

4. Refleksi Hasil Penelitian 

Pada bagian ini disajikan terlebih dahulu hasil evaluasi tentang efek 

tindakau terhadap motivasi dan efektivitas pembelajaran dan kemudian 

refleksi dari hasil evaluasi tersebut. 

a. Hasil Evaluasi 

Untuk melihat dampak penggunaan pendekatan CTL terhadap 

motivasi belajar mahasiswa dilakukan dengan pengamatan langsung 

perilaku mahasiswa pada saat proses pembelajaran. Indikator 

perilakuyang menunjukkan motivd mahasiswa antara lain adalah 

keaktifan dalam belajar yang meliputi rnembaca hand out, membuat 



kesimpulan sendiri pokok bahasan yang dibahas, mendiskusikan 

kesirnpulan yang dibuat, merevisi kesimpulan yang dibuat, keseriusau 

dalam mengerjakan tugas-tugas, berusaha menemukan sendiri konsep, . 

prinsip, bergairah atau bersemangat dalam kuliah serta perasaan 

senang dalam belajar. 

Untuk melihat perilaku yang menyatakan motivasi tersebut 

digunakan format pengamatan dan angket yang diisi mahasiswa 

sesudah selesai siklus 1. Hasil pengamatan pada w a h  dilakukan 

tindakan, kelihatan bahwa umwnnya mahasiswa sering dan 

bersemangat belajar hanya saja pada saat diskusi kelompok dari 7 

kelompok. Ada 1 kelompok yang kurang aktif yang anggota 

kelompokuya lebih senang ke j a  sendiri dibandingkan diskusi dengan 

temannya. 

Hasil pengukuran motivasi mahasiswa diolah dengan dua cara 

yaitu dengan persentase yang menyatakan jurnlah persentase 

mahasiswa yang mempunyai motivasi tinggi dan kurang, dan dengan 

skor rata-rata untuk menggambarkan secara umum tingkat motivasi 

mahasiswa. Data secara lengkap mengenai rnotivasi mahasiswa 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 



Tabel 1. Jumlah Presentase Mahasiswa yang Memplmyai Motivasi 
Belajar Tinggi clan Kurang pada Siklus I 

,. . . 

Tabel 2. Skor Motivasi Mahasiswa pada Siklus I 

Pada Tabel 1 kelihatan l~ahwa 89% mahasiswa telah 

menunjukkan aktivitas yang tinggi dalam mendiskusikan kesimpulan 

yang dibuat dengan kelompok 88% serius dalam membaca hand out 

dan membuat kesimpulan sendiri pokok bahasan yang dipelajari. 

Secara rata-rata 81,4% dari mahasiswa telah mempmyai motivasi 

tinggi dalam proses pembelajaran. 

Apabila dilihat dalam bentuk skor (Tabel 2) motivasi mahasiswa 

harnpir pada semua indikator, kecuali pada indikator berada pada skor 



1 4. Rentangan skor motivasi mulai dari 1 (sangat rendah ) - 5 (sangat 

tinggi). Ini berarti bahwa motivasi mahasiswa sudah tinggi. 

Untuk mengetahui efektivitas penggunaan pendekatan dilihat dan 

pencapaian kompetensi oleh mahasiswa setiap kali tatap mukz 

berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa .> A 

Pencapaian kompetensi mahasiswa dilihat dari tugas-tugas yang dibuat 

oleh mahasiswa baik tugas individual maupun tugas kelompok yang 

dinyatakan dalam bentuk persentase penguasaan. 

Persentase penguasaan kompetensi dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Penguasaan Kompetensi Mahasiswa Siklus I 

Pada Tabel 3 kelihatan bahwa pada waktu pertama dilakukan tindakan, 

rata-rata penguasaan mahasiswa akan kompetensi yang diharapkan 

hanya mencapai 78,6%, tetapi pada tatap muka keempat mencapai 

86,4%. Ini menandakan bahwa ada peningkatan persentase penguasaan 

mahasiswa selama 1 bulan kira-kira 1 1 %. 

b. Refleksi Hasil Evaluasi 

Selesai dilakukan evaluasi, diadakan refleksi bersarna dengan 

dosen peneliti.Dosen diminta mengemukakan pengalaman dalam 

melaksanakan tindakan. Hal-ha1 apa yang dirasa sudah baik dalam 

No 

1 

2 

3 

4 

Pembelajaran 

Tatapmukal 

Tatapmuka2 

Tatap muka3 

Tatap muka 4 

Ratarata 

% Penguasaan 

75.3 

73,3 

.; .. ' 79-2 . ' 

86,4 

75,3 



pelaksanaannya clan apa pula yang dirasa belum maksimal 

pelaksanaannya. Pegalarnan ini dikonfirmasikan dengan hasil angket 

(pendapat mahasiswa). 

Berdasarkan hasil refleksi itu diketahui ada beberapa aspek 

tindakan yang perlu disempurnakan dalam tindakan berikutnya, (SMu 

ke 2) yaitu: 

1. Mengatur kembali penempatan mahasiswa dalam kelompok yang 

belum aktif 

2. Memberikan kesempatan yang lebih banyak waktunya untuk 

melakukan refleksi bagi mahasiswa. 

3. Dosen perlu membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang 

dilakukan. 

4. Memperhatikan alokasi waktu yang lebih tepat ddam pelaksanaan. 

5. Memperkeras suara dalam mengajar. 

B. Siklus Kedua 

1. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada Siklus I (satu) didiskusikan dengan 

dosen peneliti aspek-aspek pelaksanaan CTL yang belum terlaksana secara 

maksimal antara lain mengenai: 

a. Mengaktifkan anggota kelompok yang kwang aktif (kelompok 7). 

b. Menentukan alokasi waktu untuk masing-masing kegiatan rnahasiswa. 

c. Membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok. 

d. Memberikan waktu yang lebih banyak untuk melakukan refleksi. 



e. Mempe- volume suara ketika memberikan informasi. 

Rencana pembelajaran tatap muka 6 sarnpai dengan tatap muka 10 

tetap jalan sebagaimana rencana semula. 

2. Implementasi Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dengan menggunakan pendekatan kontekstual 

untuk tatap muka 6, 7, 8, 9, dan 10 bejalan sesuai dengan skenario 

perkuliahan semula dengan memperhatikan aspek-aspek penyempurnaan 

yang disebutkan di atas. 

Kelompok 7 yang pada Siklus I (satu) h a n g  akhf setelah dosen 

mendiskusikan dengan mahasiswa tersebut mencari penyebab dan jalan 

keluamya akhirnya kelompok tersebut sudah dapat mengatasi masalahnya 

sendiri dan kelihatan aktif dari tatap muka 6 sampai tatap muka akhir (10). 

Di samping itu alokasi waktu untuk masing-mttsing kegiatan telah 

ditentukan dosen dengan menuliskan di papan tulis sehingga mahasiswa 

dapat mengetahui alokasi waktu dan menggunakan waktu tersebut secara 

efisien. 

Pembuatan kesimpulan hasil diskusi kelas juga telah dilakukan 

dosen sehingga mahasiswa mengetahui kelemahadketepatan 

pendapatkesimpulan yang dibuat kelompoknya. Jadi setiap tatap muka, 

setiap mahasiswa menmuskan pendapatnya sendidpendapat kelompok 

dan diskusi kelas dosen mengemukakan pula pendapatnya serta 

kesimpulan materi yang dipelajari. Mengenai penyempurndpeningkatan 

volume suara dosen kelihatan sudah diusahakan dosen, namun karena 



karakteristik suaranya sudah demikian adanya sehingga kurang dapat 

terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Pemantauan Penelitian 

Pelaksanan pemantauan pada Siklus I1 (dua) ini sama dengar . .  

pemantauan pada Siklus I ( s m )  dengan fokus pengamatan pada ketepatm 

cara penerapan pendekatan pernbelajaran CTL yang dilakukan dan 

perilaku siswa atau situasi pembelajarn yang terjadi. Dari hasil 

pemantauan kelihatan dosen kurang memperhatikan pengaturan tempat 

duduk siswa berkelompok yang lebih menyenangkan (rapi dan efisien). 

Hal ini diduga akan mempengaruhi kenyamanan dalam belajar dan 

efisiensi tenaga dosen dalam mengelola mahasiswaTim peneliti telah 

berkali-kali memberikan balikan ini pada dosen, tetapi kelihatannya 

kurang dianggap penting sehingga situa5i itu berulang kembali pada tatap 

muka berikutnya. 

Selain dari hal yang disebutkan di atas juga terpantau bahwa dalam 

diskusi kelas dosen hanya meminta 1 kelompok mempersentasikan kerja 

kelompok. Seharusnya dosen meminta presentasi kelompok lebih banyak 

(lebih dari 2) baru diskusi kelas, supaya mahasiswa lebih temotivasi 

belajar. Mahasiswa merasa bangga karya kelompok apalagi kalau hasil 

kerja mereka bagus maka dapat lebih giat lad belajar. Jadi dengan 

memberikan kesempatan menampilkan kerja kelompok dapat memberi 

motivasi belajar mahasiswa lebih tinggi lag. Hal ini juga telah 



disampaikan pada dosen sebagai balikan untuk penyempurnaan tatap muka 

selanjutnya. 

Aspek lain yang perlu disempurnakan dosen dalarn Siklus I1 (dua) 

ini yang belum dilaksanakan dengan maksimal adalah pemberian 

kesempatan yang cukup untuk memberikan refleksi. Dosen kelihatan . ,A 

kurang memperhatikan aspek ini sehingga pada akhir pembelajaran 

kadang-kadang tidak dilakukan refleksi karena mahasiswa yang akan 

kuliah pada jam berikutnya mau masuk dan waktu kuliah habis dan sering 

terpakai waktu kuliah berikutnya. 

Hal lain yang terpantau dalam pelaksanaatl tindakan ini yang tidak 

terprediksi adalah jumlah kehadiran mahasiswa kuliah. Pelaksanaan Siklus 

Il (dm) dilakukan umumnya bulan puasa dan mendekati hari lebaran. Pada 

tatap muka 9 dan 10 kebanyakan mahasiswa tidak hadir karena mereh 

pulang kampmg dan kuliah terpaksa Map jalan. Hal ini kelihatannya 

mernpengaruhi kegairahan teman-teman yang lain untuk belajar. 

4. Hasil Penelitian 

Selesai Siklus I1 (dua) dilakukan selama 5 kali tatap muka dilakukan 

evaluasi efektivitas pembelajaran dan dampak pelaksanaan pendekatan 

CTL pada motivasi belajar mahasiswa dengan menggunakan format 

pemantauan dan angket yang sama dengan evaluasi Siklus I (satu). 

Hasil pengukuran motivasi pada Siklus I1 (dua) ini dapat dilihat 

secara lengkap pada Tabel 4 dan Tabel 5. Pada Tabel 4 disajikan hasil 

pengukuran motivasi berdasarkan jwnlah presentase mahasiswa yang 



mempunyai kategori motivasi tinggi dan motivasi kurang. Sedangkan pada 

Tabel 5 disajikan skor motivasi kelompok mahasiswa tersebut berdasarkan 

indikator yang dapat memberikan keshpulan secara kualitatif tingkat 

darnpak pelaksanaan CTL terhadap motivasi belajar tersebut. 

Tabel 4. Jumlah Persentase Mahasiswa yang Mempmyai Motivasi 
Tinggi dan Kurang pada Siklus I1 

Tabel 5. Skor Motivasi Mahasiswa pada Siklus ke I1 

Pada Tabel 4 kelihatan bahwa jmdah persentase mahasiswa yang 

mempunyai motivasi tinggi yang kecil persentasenya adalah dalam ha1 

berusaha menemukan sendiri komeplpengetahuan baru yaitu hanya 72% 

dari semua mahasiswa dan persentase motivasi tinggi yang paling banyak 



adalah dalam mengerjakan tugas-tugas yang d i i  dosen (85%) dm 

secara rata-rata persentase jurnlah mahasiswa yang mempunyai motivasi 

tinggi hanyalah 78,6% dan rnasih ada 2 1,4% yang mempunyai motivasi 

belajar yang kurang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa % dar 

mahasiswa sudah memperlihatkan rnotivasi yang tinggi dalam belajar dm 

hanya * !4 yang mash kurang motivasinya untuk belajar. 

Apabila dilihat pada Tabel 5 kelihatan bahwa skor motivasi 

mahasiswa pada semua indikator kecuali indikator 7 mendapat skor 2 4,O. 

ini berarti bahwa tingkat motivasi mahasiswa secara mum sudah tinggi. 

Efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan diukur berdasarkan 

penguasaan mahasiswa akan kompetensi yang perlu dikuasai untuk setiap 

kali tatap muka. Penilaian penguasaan didasarkan pada latihan yang dibuat 

mahasiswa setiap kali tatap muka. Garnbaran penguasaan kompetensi 

diukur dengan besarnya presentase. Garnbaran secara lengkap mengenai 

penguasaan kompetensi tersebut dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 Persentase Penguasaan Kompetensi Mahasiswa Siklus I1 

Berdasarkan Tabel 6 di atas kelihatan bahwa paling rendah 

penguasaan mahasiswa adalah pada tatap muka ke 8 yang rnembahas 

% Penguasaan 

80,3 

74,7 

72,O 

83,2 

73,O 

76,6 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

Pembelajaran 

Tatap muka6 

Tatap muka 7 

Tatapmuka8 

Tatap muka 9 

Tatapmuka10 

Rata-rata 



adrninistrasi ke tatausahaan dan struktur organisasi yaitu 72% dan yang 

paling tinggi pada Siklus I1 ini adalah 83,2% yang membahas materi 

Supervisi Pendidikan Secara umum penguasaan kompetensi mahasiswa 

76,6%. Ini berarti bahwa tingkat penguasaan kompetensi pada Siklus II 

lebih rendah dibandinglcan dengan Siklus I ya;tu 78,6%. 

C. Pengujian HipotesisKeterkaitan Tindakan 

Untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan berhasil atau tidak 

meningkatkan efektifitas pembelajaran dan motivasi mahasiswa perlu 

dilakukan perbandingan hasil evaluasi selama tindakan yang dilakukan dengan 

keadaan hasil perkuliahan semester-semester sebelumnya. Hasil perkuliahan 

semester sebelumnya telah digambarkan pada bagian pendahuluan yang 

merupakan masalah yang dihadapi yaitu yang kurang efektif perkuliahan dan 

kurangnya motivasi mahasiswa belajar. 

Data hasil evaluasi tindakan mengenai efektivitas pembelajaran yang 

dilihat dari persentase penguasaan kompetasi setiap tatap muka menunjukkan 

bahwa rata-rata penguasaan mahasiswa selama 10 kali tatap muka adalah 

773%. Jumlah persentase penguasaan ini menurut lcriteria penilaian akademik 

mahasiswa UNP masuk kategori baik. Ini berarti bahwa dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual dalam perkuliahan dapat menjadikan efektifitas 

pembelajaran menjadi lebih baik atau meningkat dari keadaan kurang baik 

menjadi baik. 

Apabila dilihat pula data hasil belajar selama 10 kali tatap muka yang 

diadakm Selesai tatap muka dari 32 orang mahasiswa 6% mendapat nilai A, 



40% mendapat nilai B, 38% nilai C, 16% nilai D, dan tidak ada mendapat nilai 

E. Penilaian yang dilakukan ini menggunakan standar mutlak atau berdasarkm 

penguasaan matedkompetensi. Data ini juga menunjukkan adanya 

peningkatan efektivitas pembelajaran dari kuliah-kuliah semester sebelumnyz 

Yang semula talc seorangpun yang mendapat nilai A, sekarang 69% dan nila 

B 26% sekarang rnenjadi 40%. 

Selanjutnya bila dilihat data hasil pengukuran motivasi mahasiswa 

selama 2 siklus atau selama dilakukan tindakan rata-rata skornya adalah 4,15. 

Skor ini masuk kategori tinggi karena skor maksimal 5 dan minimal 1. Jadi 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual dapat 

meningkatkan motivasi mahasiswa menjadi lebih tinggi. Hal ini kelibatan dari 

keseriusan mahasiswa membaca sumber belajar, berdiskusi, menemukan 

sendiri, bertanya, bergairah dan senang dalam belajar. Kesensngan mhsiswa 

mengikuti perkuliahan dengan pendekatan ini juga terungkap dari keinginan, 

97% mahasiswa agar pendekatan ini diguuakan selanjutnya. 

D. Diskusi 

Penggunaan pendekatan kontekstual dalam pernbelajaran Profesi 

Kependidikan ternyata dapat meningkatkm efektifitas pembelajaran. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hadi (2000) yang menyatakan bahwa pendekatan 

kontekstual menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang efektif dm 

siswa belajar aktif, kritis, d m  kreatif Keaktifan dalam belajar merupakan 

indikator dari motivasi yang tinggi. Memang kalau dibandingkan dengan cara 



perkuhahan sebelumnya yag wnumnya menggunakan metode diskusi ,kelas. 

situasi kelas pada saat perkuliahan jauh berbeda. 

Pada kuliah sebelumnya suatu kelompok diminta mempresentasikan 

rangkuman hasil bacaannya dirumah dan kelompok lain menanggapi atau 

bertanya pada kelompok tersebut. Situasi kelas dengan pembelajaran cara iru 

tampaknya hanya rnengaktiikan beberapa orang saja yang biasanya memang 

mahasiswa yang suka aktif belajar. Mereka-mereka inilah yang dapat 

berdiskusi sedang yang lain duduk diam tanpa &vita yang kelihatan secara 

fisik. Akan tetapi pada pembelajaran kontekstual ini situasi kelas 

memperlihatkan suasana lain. Hampir semua siswa kelihatan serius berfikir, 

membaca, berdiskusi dengan teman sekelompok untuk memperoleh 

pengetahuan baru, dan jarang dilihat mahasiswa tanpa aktivitas belajar. 

Hal ini memang sesuai dengan karakteristik pendekatan- pembdajaran 

kontekstual yang membuat masing-masing mahasiswa rnengkonstruksi sendiri 

pernahamannya melalui surnber-sumber belajar yang disediakan dan bukan 

diberitahu oleh dosen. Dosen berfhgsi sebagai fasilitator atau pengelola 

proses pembelajaran. 

Apabila ditelusuri hasil peneiitian ini baik dari segi penguasaan 

mahasiswa maupun dari segi mahasiswa belajar antara Siklus I (satu) dan 

Siklus I1 (dua) kelihatannya tidaklah merupakan g r a a  garis lurus yang 

menanjak terus tetapi berfluktuasilturun naik dan malah pada siklus ke dua 

hasilnya sedikit menurun. Peneliti semula menduga bahwa baik motivasi 

maupun efektivitas pembelajaran makin hari makin naik tetapi kenyataannya 



tidak Kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran banyak faktor-faktor lain 

yang ikut menentukan ketertarikan proses pembelajaran seperti kondisi. fisik 

dan psikologis mahasiswa, tingkat kesulitan rnateri yang dipelajari, suasana 

lingkungan kelas dan sebagainya. 

Khusus dalarn penelitian ini penulis menduga perbedaan dan itu .., ,..: 

disebabkan faktor fisik dan psikologis mahasiswa pada Siklus I1 (dua) yang 

jauh berbeda dengan pelaksanaan tindakan Siklus I (satu). Siklus ke dua 

dilakukan dalarn bulan puasa yang banyak sedikitnya diduga akan 

mempengamhi kondisi fisik yang kurang optimal clan perhatian yang mulai 

berkurang karna keinginan pulang kampung lebaran sehingga kehadiran pada 

kuliah Siklus 11, dua kali tatap muka sekitar 60%. Suasana ini ikut 

mempenganh aspek psikologis mahasiswa yang akan berdampak pada 

kurangnya perhatian belajar. 

Di samping itu faktor tingkat kesulitan materi dan kemenarikan pokok 

yang dipelajari ikut menentukan keberhasilan mahasiswa belajar. Mat& 

perkuliahan yang menarik dan tidak begitu sulit akan dapat dikuasai 

mahasiswa dengan mudah dan begitu juga sebaliknya. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitain pada Bab N, dapat diarnbil kesimpulan 

sebagai berikut. 

Penerapan pendekatan pembelajaran Kontekstual yang terdiri dari 

wnstmctivistck, guestioning, inquiry, mmklling, learning community, 

refectioi dun authentic assesment dalam mata kuliah Profesi Kependidikan 

menurut pendapat mahasiswa telah cukup baik Walaupun pendekatan 

wnstructivistck, guestioning, inquiry, moclelling, learning community, 

reflectioi dan authentic asresment ini baru cukup baik, namun dapat 

meningkatkan keseriusan, kegairahan, keaktivan dan kesenangan mahasiswa 

dalam belajar. Atau dengan kata lain penerapan pendekatan kontekstual dapat 

meningkatkan motivasi mahasiswa belajar clari kategori kurang baik menjadi 

kategori baik dengan skor rata-rata (4,15). 

Di samping itu pendekatan wnstructivistc, guestioning, inquiry, 

modelling, leuming community, reflection dan authentic assesment dapat 

meningkatkan jumlah persentase penguasaan mahasiswa akan tujuan 

pembelajara~~, rata-rata selama tindakan mencapai 773%. Tingkat pencapaian 

ini masuk kategori baik. 



Jadi dengan pengunaan pendekatan kontekstual dalam mata kuliah 

Profesi Kependidikan dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas belajar 

mahasiswa. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan pada: 

1. Dosen mata kuliah Profesi Kependidikan untuk dapat menggunakan 

pendekatan Contexstual Teaching and Learning dalam perkuliahannya. 

Hal ini sejalan dengan pennintaan mabasiswa dalam angket yang 

rnenginguzkan pendekatan ini tetap dilaksanakan. 

2. Pengelola mata kuliah Profesi Kependidikan untuk dapat membimbing, 

melatih dosen untuk dapat terarnpil dalm menerapkan pendekatan CTL 

dalam perkuliahan yang diiinanya. 

3. Pembantu Rektor bidang akademik UNP untuk dapat menyediakan 

fasilitas sumberlmedia belajar yang rnemadai untuk terlaksananya proses 

belajar yang efektif. Tanpa sumber belajar yang cukup tak akan mungkin 

mahasiswa belajar sendiri menemukan dan membentuk pernahamannya 

sendiri. 
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Lampiran 1 

RENCANA PEMBELAJARAN 

Pertemuan : 1 (satau) 
Pokok Bahasan : Hakekat Profesi Kependidikan 
Kompetensi Dasar : Mengenai Konsep Dasar Profesi 
Waktu : 3 x 50 menit 
Semester : Juli - Desember 2004 

A. Tujuan : 

Membantu mahasiswa mempelajari konsep-konsep dan ciri-ciri profesi 

kependidikan serta membimbing mereka megidentifikasi jabatan-jabatan yang 

masuk kategori profesi tersebut. 

B. Media : 

Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan media pembelajaran 

berikut ini : 

1. Bahan ajar 

2. Hand out 

3. Gambar bermacam-macam pekerjaan l profesi 

4. Lembaran kerja mahasiswa 

C. Skenario Pembelajaran 

1. Dosen menjelaskan latar belakang pentingnya mata kuliah profesi 

kependidikan bagi mahasiswa dan tujuan pernbelajaran. 

2. Dosen membagi mahasiswa atas kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 

orang perkelompok dengan mempertimbangkan latar belakang jurusan. 

3. Dosen membagikm hand out untuk setiap mahasiswa . Mahasiswa 

mempelajari sendiri dan merumuskan pendapatnya mengenai pengertian 

dan ciri-ciri profesi kependidikan. 

4. Kelompok mendiskusikan pengertian dan ciri-ciri profesi kependidikan 

d m  membuat kesirnpulannya dalam lembaran kerja yang disediakan 



5. Dosen menanyakan pendapat masing-masing kelompok mengenai 

pengertian dan ciri-ciri profesi kependidikan.dan mendiskusikan secara 

klasikal. 

6. Dosen membagi garnbar-gambar pekerjaan / jabatan pada setiap 

kelompok. 

7. Kelompok mempelajari garnbar-garnbar dan mengidentifikasi pekerjaan ; 

jabatan yang masuk pendidikan kategori profesi kependidikan. 

8. Mahasiswa diberi waktu 5 menit untuk memikirkan kembali apa- apa 

yang diperoleh dari pembelajaran yang baru dilakukannya 

D. Penilaian : 

1. Partisipasi mahasiswa dalam belajar 

2. Kualitas hasil belajar yang dirumuskan dnlam lokal 

3. Ketepatan jawaban mahasiswa dalanl menjawab pertanyaan yang 

diajukan (mahasiswa dan /dosen ) 



"I- 

RENCANA PEMBELAJARAN 

Pertemuan : 2 (dua) 
Pokok Bahasan : Guru Sebagai Profesi 
Kompetensi : Mendeskripsikan Kompetensi dan Kode Etik Guru 

Indonesian. 
Waktu : 3x50menit 
Semester : Juli - Desember 2004 

A Tujuan : 

Membimbing mahasiswa mempelajari kompetensi dan kode etik guru 

Indonesia sehingga mampu mendislcripsikan kompetensi profesional, sosial, 

dan pribadi serta kode etik yang perlu dipedomani guru. 

B. Media : 

1. bahan ajar 

2. Hand out 

3. Foto-foto / gambar situasi pembelajaran 

4. Lingkungan kelas 

5. Lernbaran ke j a  mahasiswa 

C. Skenario Pembelajaran : 

1. Dosen menjelaskan rencana dan tujuan kegiatan pembelajaran sebagai 

pembukaan. 

2. Mahasiswa melakukan observasi kelas untuk melihat penampilan guru 

dan situasi kelas yang diajarnya selama ( 30 menit ). 

3. Mahasiswa menuliskan pendapatnya tentang kemampuan-kemampuan 

yang perlu dimilld guru. 

4. Kelompok mendiskusikan pendapat anggota tentang hasil observasi dan 

gambar situasi kelas serta menyimpulkannya hasilnya 

5. Dosen mambagikan hand out dan lernbaran kerja mahasiswa. 



6. Mahasiswa mempelajari hand out untuk mengetahui kompetensi dan.kode 

etik yang perlu dimiliki guru mta membandingkannya dengan 

temuannya. 

7. Masing-masing mahasiswa mendeskripsikan pendapatnya tentang 

kompetensi profesional, sosial, dan pribadi yang perlu dimiliki guru dan 

kode etik yang harus dipedomani guru. 

8. Mahasiswa diberi waktu 5 menit untuk mengungkapka. kesan-kesannya 

terhadap proses pembelajaran. 

E. Penilaian : 

1. Partisipasi dalam belajar 

2. Kualitas temuan observasi 

3. Kualitas temuan kolompok 

4. Kualitas deskripsi penclapat mahasiswa 



RENCANA PEMBLAJARAN 

Pertemuan : 3 (tiga) 
Pokok Bahasan : Guru Sebagai Jabatan Fungsional 
Kompetensi Dasar : Menguasai konsep GLUU Sebagai Jabatan Fungsional 

dan Uraian Tugas Pokok Guru. 
Waktu 3 x 50 menit 
Semester : Juli - Desember 2004 

A. Tujuan : 

Mernbimbing mahasiswa mempelajari kosep guru sebagai jabatan fungsional 

dan tugas pokok guru sesuai dengan jabatannya. 

B. Media 

1. Bahan ajar 

2. Hand out 

3. LKM 

C. Skenario Pembelajaran 

1. Dosen menjelaskan rencana dan tujuan perkuliahan hari it.. 

2. Dosen membagkan hand out dan LKM 

3. Mahasiswa rnempelajari hand out untuk memahami konsep jabatan 

fungsional dan profesi guru sebagai jabatan fimgsional secara bersama 

dalam kelompok yang sudah di bentuk, kemudian mengidentifikasi 

jabatan-jabatan fungsional yang mereka ketahui. 

4. Berdasarkan basil diskusi kelompok, mahasiswa merumuskan 

pernaharnannya tentang profesi guru sebagai jabatan fungsional. 

5. Dosen meminta salah seorang dari anggota kelompok menyampailcan 

hasil rumusannya dan yang lainnya bertanya 

6. Kelompok mendiskusikan tugas-tugas pokok guru pratma, guru madya, 

guru dewasa dan guru pembina / utama dan implikasinya dalam 

pertumbuhan jabatan guru tersebut. 



7. Mahasiswa merumuskan perbedaan tups pokok guru menurut jenjang 

jabatanannya 

8. Mahasiswa diberi waktu untuk membandingkan pernaban mereka 

tentang profesi guru sebagai jabatn fungsional sebelum mempelajari 

pokok bahasan ini dengan setelah mempelajarinya 

D. Penilaian 

1. Partisipasi 

2. Cara mahasiswa menyarnpaikan ide 1 pendapat 

3. Hasil kerja pada LKM 



RENCANA PEMBELAJARAN 

Pertemuan : 4 (empat) 
Pokok Bahasan : Konsep Dasar Administrasi Pendidikan 
Kompetensi : Mengusai Konsep Dasar Adrninistrasi Pendidikan dan 

Mampu Memberi Contoh Kegiatan Administrasi di 
Lingkungan Pendidikan. 

: 3 x 50menit 
: Juli - Desember 2004 

waktu 
Semester 

A. Tujuan : 

Membantu mahasiswa mempelajari pengertian, h g s i ,  dan ruang lingkup 

administrasi pendidikan sehingga mampu memberi contoh kegiatan-kegiatan 

dalarn setiap bidang garapan administrasi di sekolah. 

B. Media 

1. Bahan ajar 

2. Hand out 

3. LKM 

Skenario Pernbelajaran 

1. dosen menjelaskan rancangan dan tujuan perkuliahan saat itu. 

2. Mahasiswa I kelompok merekontruksi pengalaman / pengetahuannya 

tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, disaamping pembelajaran 

dikelas, dan menuliskannya pada l e rnbm kertas. 

3. Siswa mendiskusikan dalam kelompok mana kegiatan-kegiatan yang 

termasuk administrasi pendidikan dan rnerumuskan sendiri pengertian 

administmi tersebut. 

4. Dosen mernbagi hand out dan mahasiswa me,mpelajari sendiri had out 

tersebut serta membandingkan pendapatnya dengan hand out. 



5. Mahasiswa merumuskan kembali pengdau, h g s i  dan tujuan 

administrasi pendidikan serta contoh-mntoh kegiatan bidang garapan 

administrasi pendidikan. 

6. Dosen bertanya tentang pendapat masing-masing kelompok dan 

mendiskusikannya secara kelompok. 

7. Dosen memberi waktu lebih kurang 5 menit pada mahasiswa untuli ,, 

mengemukakan pendapatnya mengenai apa yaug diperolehnya dalam 

pembelajaran yang baru berlangsung. 

D. Penilaian 

1. partisipasi mahasiswa dalarn belajar 

2. kualitas hasil kerja kelompok 

3. ketepatan jawaban atas pertanyaan yang diajukan 



RENCANA PEMBELAJARAN 

Pertemuan : 5 (lima) 

Pokok Bahasan : Administrasi kurikulum d m  kesiswaan 
Kompetensi dasar : Mengidentifikasikan k e a t a n  administrasi kurikulum 

dan kesiswaan serta peran guru dalam administrasi tersebut 
waktu :3x50menit 
Semester : Juli - Desember 2004 

A. Tujuan : 

Membantu mahasiswa mempelajari administrasi kurikulum dm kesiswaan 

sehingga mampu mendiskripsikan kegiatan dalam administrasi tersebut s a t a  

peranan guru dalam kegiatan itu. 

B. Media 

1. Bahan ajar dan hand out 

2. Kurikulum SLTP dan SLTA, jadwal, persiapan guru 

3. Gambar-gambar kegiatan-kegiatan siswa 

4. Nara sumber ( SLTP 1 SLTA ) Kepala sekolah 

C. Skenario Pembelajaran 

1. Dosen memberi penjelasan tentang rencana dan tujuan pembelajaran 

2. Dosen mernbagrkan contoh kurikulum, jadwal, persiapan mengajar, nilai- 

nilai siswa serta gambar. 

3. Mahasiswa mengidentifikasi rnana dari bahan-bahan tersebut yang 
. . tennasuk admumimi kurikulum dan administrasi kesiswaan., serta 

merurnuskan dengan kelompok pengertian administrasi kurikulum dan 

administmi kesiswaan. 

4. Masing-masing kelompok menyampaikm pendapat kelompok mengenai 

pengertian tersebut. 

5. Nara sumber ditampilkan dan mahasiswa rnelakukan tanya jawab 

mengenai kegiatan-kegiatan kedua administrasi tersebut. 



6. Masing-masing mahasiswa memburt rangkuman kegiatan yang 

disampaikan nara sumber. 

7. Mahasiswa mendiskusikan peranan guru dalam administrasi kurikulum 

dan administrasi kesiswaan beserta con tohnya. 

8. Hand out dibagikan d m  mahasiswa dirninta membandingkan pendapa: , I  

yang telah mereka rurnuskan dengan hand out dan merumuskan kernbal, ..>?I 

dalam kalimat sendiri. 

9. Mahasiswa diberi waktu lebih h a n g  5 menit untuk menyatakan kesannya 

tentang pembelajaran yang baru berlangsimg. 

D. Penilaian 

1. Partisipasi dalam belajar 

2. Ketepatan ringkasan yang dibuat 

3. Kualitas keja kelompok 

4. Ketepatan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dosen 



RENCANA PEMBELAJARAN 

Pertemuan : 6 (enam) 
Pokok Bahasan : Adrninistrasi Personalia dan Sarana & Prasarana 
Kompetensi dasar : Mendislaipsikan kegiatan-kegiatan administrasi 

Personalia dan sarana & prasarana serta peranan guru 
dalam administrasi tersebut. 

:3xSOmenit 
: Juli - Desember 2004 

Waktu 

Semester 

A. Tujuan : 

Membimbing mahasiswa mempelajari kegiatan administrasi personalia dan 

sarana & prasarana sehingga mampu mendiskripsikan masing-masing kegiatan 

tersebut serta menjelaskan peran guru didalamnya. 

B. Media: 

1. bahan ajar 1 hand out 

2. Tabel-tabel personalia sekolah dm daftar inventarisasi barang, contoh- 

contah perencanaan pegawai & saran. 

Skenario Pembelajaran 

1. Dosen menjelaskan rencana dan tujuan pembelajaran 

2. Dosen meminta mahasim menuliskan apa-apa yang telah diketahuinya 

tentang personalia dan sarana & prasarana sekolah. 

3. Berdasarkan tulisan itu mahasiswa merumuskan sendiri pengertian 

personalia dan sarana prasarana dan kemudian membandingkan 

pendapatnya dengm t e r n  lain. 

4. Mahasiswa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang masuk adrninistrasi 

personalia dan administrasi sarana prasarana berdamkan pengalaman di 

sekolah atau di UNP. Setelah itu mendiskusikan pendapatnya tersebut 

dengan kelompok 



5. Kelompok membuat kesimpulan jenis-jeuis kegiatan yang masuk kedalarn 

administrasi personalia dan merumuskan pengertian adminimi  

personalia dm administrasi sanma & praswanan. 

6. Dosen membagkan hand out dan mahasiswa mempelajari materi tersebut 

sendiri - sendiri. 

7. Mahasiswa membandingkam kesirnpulan yang dibuatnya dengan mater . . . ,,.. . . .  . 

hand out dan memuskan kembali pengertim administrasi tersebut dalam 

kalimat sendiri serta kegiatan-kegiatannya. masing-masing. 

8. Mahasiswa mendiskusikan dalam kelompok peranan guru dalam kedua 

administrasi tersebut beserta contoh-contohnya. 

9. Dosen mengajukan beberapa pertanyam untuk mengetahui pengetahuan 

yang diperoleh mahasiswa. 

10. Mahasiswa diberi waktu lebih kurang 5 menit untuk melakukan refleksi 

dan dosen bertanya hasil refleksi yang di lakukan oleh siswa. 

D. Penilaian : 

1. Partisipasi dalam belajar 

2. Kualitas kerja individual dan kelompok 

3. Ketepatan jawaban siswa terhadap pertanyam yang diajukan. 



RENCANA PEMBELAJARAN 

Pertemuan : 7 (tujuah) 
Pokok Bahasan : Administrasi keuangan sekolah, huse.mas dan layanan 

Khusus. 
Kompetensi Dasar : Mendiskripsikan kegiatan-kegiatan administrasi keuangan, 

husernas dan layanan khusus 
Waktu : 3 x 5 0  

Semester : Juli - Desember 2004 

A. Tujuan : 

Membimbing mahasiswa mempelajari kegiatan-kegiatan administrasi 

keuangan sekolah husemas d m  layanan khusus sehingga mampu 

mendiskripsikan masing-masing kegiatan yang masuk dalam kategori 

administrasi tersebut serta rnampu membuat 1 (satu) contoh rencana 

pemanfaatan uang sekolah. 

B. Media 

1. Hand out / bahan ajar. 

2. Contoh perencanaan keuangan sekolah, pembukuan uang, d m  kwitans 

3. Gambar-gambar labor dan perpustakaan sekolah. 

Skenario Pembelajaran 

1. Dosen menjelaskan rencana dan tujuan pembelajaran hari itu. 

2. Mahasiswa mengidentifikasi kegi-kegiatan yang masuk administran 

keuangan sekolah, husemas, dan layanan khusus berdasarkan pengamatan 

dan pengalaman yang dialaminya sebelmya.  

3. Dosen menberikan gambar-gambar mtuk diamati dan contoh rencana 

keuangan, pembukuan dan kwitansi yang berguna untuk melengkapi 

identifikasi yang telah dibuat mahasiswa. 



4. Mahasiswa memuskan sendiri pengertian administrasi keumgan 

sekolah, husemas, dan layanan khusus serta masing - masing kegiatan 

dalam administmi tersebut. 

5. Mahasiswa mendiskusikan pendapatnya tersebut dalarn kelompoknya. 

6. Dosen membagikan hand out untuk dipelajari mahasiswa secara sendiri- 

sendiri dan membandingkan pendapat kelompok dengan hand out tersebut. 

7. Dosen memberikan model suatu r & c m  penggunaan uang sekolah 

secara sederhana. 

8. Mahasiswa berlatih membuat r e n w a  perencanaan keuangan sekolah 

berdasarkan model tersebu t. 

9. Mahasiswa menampilkan contoh rencana yang dibuatnya dan t e r n  yang 

lain menanggapinya 

10. Mahasiswa mendeskripsikan secara tertulis kegiatan-kegiatan dalam 

adrninistrasi keuangan, husemas, dan layanan khusus. 

11. Mahasiswa diberi waktu lebih kwang 5 ( h a )  menit mtuk meretleksikan 

proses pembelajaran yang dilakukannya. 

12. Dosen meminta beberapa mahasiswa menyampaikan hasil refleksinya. 

D. Penilaian 

1. Aktivitas atau partisipasi mahasiswa dalam belajar 

2. Kualitas hasil kerja mahasiswa/kelornpok. 



RENCANA PEMBELAJARAN 

Pertemuan : 8 (delapan) 
Pokok Bahasan : Administrasi Ketatausahaan dan shuktur organisasi 
pendidikan 
Kompetensi : Menguasai konsep ketatamahaan, struktur organisasi 

Pendidikan dan manpu membuat contoh swat dinas serta 
Struktur organisasi sekolah. 

Waktu : 3 x 50 menit 
Semester : Juli - Desember 2004 

A. Tujuan: 
Membimbing mahasiswa mempelajari konsep ketatausahaan dan struktur 
organisasi pendidikan, menyusun satu contoh surat dinas clan struktur 
organisasi sekolah. 

B. Media 
1. hand out 
2. bahan ajar 
3. model-model surat dan bagan organisasi 
4. l e m b m  kerja mahasiswa 

Skenario Perkuliahan 
1. dosen meyampaikan rencana dan tujuan perkuliahan sebagai pembukaan. 
2. Mahasiswa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan administrasi ketatausahaan 

berdasarkan pengetahdpengalamannya. 
3. Berdasarkan identifikasi tersebut mahasiswa merurnuskan sendiri 

pengertian tentang administrasi ketatausahaan. 
4. Mahasiswa mendiskusikan perumusannya dengan teman dalarn 

kelompoknya 
5. Kelompok membuat kesirnpulan hasil diskusi mengenai pengertian 

administrasi ketatausahaan tersebut. 
6. Dosen menanyakan pemahaman mahasiswa tentang pengertian dan 

kegiatan katatausahaan sekolah. 



7. Dosen membagikan model model surat dinas untuk dipelajari mahasiswa 
secara sendiri-sendiri. 

8. Mahasiswa mendiskusikan laiteria surat dinas, kemudian masisng masing 
membuat satu contoh surat dinas di sekolah. 

9. Mahasiswa mempelajari hand out. 
10. Mahasiswa mendiskusikan tentang konsep struktur organisasi sekolah, 

kemudian merumuskan secara sendiri - sendiri tentang apa yang telah 
didiskusikamya 

1 1. Dosen membagkan model - model struktur organisasi untuk 
didiskusikan mahasiswa dalam kelompohya 

12. Mahasiswa menyusun satu contoh struktur organisasi sekolah dalarn 
kelompoknya 

13. Dosen meminta salah seorang dari beberapa kelompok menyampaikan 
hasil kerjafdiskusinya tentang konsep struktur organisasi clan contoh 
struktur organisasi serta ditanggapi oleh. yang lainnya 

14. Mahasiswa di'beri kesempatan untuk merefleksikan hasil yang mereka 
capai dari proses pembelajaran yang dilakukan. 

D.Penilaian : 
1. partisipasi 
2. cara penyampaian pendapat 
3. hasil kerja 
4. kerja sama dalam kelompok 



RENCANA PEMBELAJARAN 
Pertemuan : 9 (sembilan) 
Pokok Bahasan : Supervisi Pendidikan 
Kompetensi Dasar : Menguasai konsep supervisi dan mendiskripsikan proses 

dan teknik pelaksamm supemisi pendidikan. 
Waktu : 3 x  Somenit 
Semester : Juli - Desember 2004 

A Tujuan : 

Mebantu mahasiswa mempelajari konsep supervisi pendidikan serta 

membimbing mereka untuk manpu mendiskripsikan proses srta t e r n  

pelaksanaan supervisi pendidikan. 

B. Media 

1. hand out, bahan ajar 

2. contoh-contoh program dan insturnen supervisi 

3. model 

Skenario Pembelajaran 

1. dosen menjelaskan rencana dan tujuan perkuliahm hari itu. 

2. Mahasiswa Imengidentifiasi kegiatau-kegiatan supervisi berdasarkan 

pengamatan/ pengalaman-pengalamannya 

3. Mahasiswa merumuskan sendiri pengertian supervisi dan mendiskusikan 

dengan teman kelompoknya. 

4. Dosen mendemonstrasikan cara pelaksanaan supervisi dan mahasiswa 

memperhatikannya. Setelah itu diadakan tanyajawab dengan dosen 

mengenai proses tersebut. 

5. Dosen membagikan hand out, kemudian mahasiswa mempelajari hand out 

tersebut dan merumuskan sendiri konsep proses d m  teknik supervisi. 

6. Mahasiswa melakukan diskusi dalam kelompok tentang pendapat 

masisng-masing yang ditemukannya dari pengamatan waktu dernonstrasi , 

bacaan yang dipelajari dan pengalamannya 



7. Kelompok menyimpulkan basil diskusi tersebut. 

8. Dosen meminta kelompok menapilkan kesirnpulan yang dibuatnya dan 

ternan lain menauggapinya. 

9. Mahasiswa diberi waktu lebih kurang 5 (lirna) menit merefleksikan 

pengalaman belajamya hari itu. 

D. Penilaian : 

1. Aktivitas rnahasiswa dalam Belajar 

2. Kualitas hasil kqa individual'dan kelompok. 



RENCANA PEMBELAJARAN 

Pertemuan : 10 (sepuluh) 
Pokok Bahasan : Kepemimpinan Pendidikan 
Kompetensi Dasar : Menguasai konsep dasa. kepemirnpinan dan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah. 
Waktu : 3x50menit 
Semester : Juli - Desember 2004 

A. Tujuan : 

Membimbing mahasiswa mempelajari konsep kepemimpinan pendidikan dan 

mendeskripsikan gaya kepernirnpinan kepala sekolah. 

B. Media 

1. hand out1 bahan ajar 

2. Gambar-gambar tentang situasi pemimpin menghadapi bawahan. 

C. Skenario Pembelajaran 

1. Dosen menjelaskan rencana clan tujuan perkuliahan hari itu. 

2. Mahasiswa Imengidentifikasi kegiatan-kegiatan, dan fungsi - fimgsi 

kepemimpinan pendidikan berdasarkan pengamatan/ pengalaman - 

pengalaman nya. 

3. Mahasiswa merumuskan sendiri pengdan dan h g s i  kepemimpinan 

kemudian mendiskusikan dengan teman kelompoknya. 

4. Dosen membagikan hand out, mahaiswa secara sendiri- sendiri 

rnempelajari hand out tersebut dan membandingkan hasil diskusi 

kelompolcnya dengan bahan yang ada pada hand out. 

5. Mahasiswa merumuskan sendiri pengeriian dan fungsi kepemirnpinan. 

6. Dosen meminta beberapa orang mahasiswa menyampaikan hasil 

rumusannya dan yang lain menanggapi. 

7. Dosen membagikan gambar-gambar situasi pemimpin menghadapi 

bawahannya. 



8. Mahasiswa mempelajari sendiri-sendiri garnbar-gambar tentang cara 

pemirnpin menghadapai bawahan ditambah bahan yang ada dalam hand 

out, kemudian mengidentifikasi gaya-gaya kepemirnpinan yang 

diketahuinya berdasarkan hasil pembelajaran dan pengalaman 

sebelumnya. 

9. Mahasiswa mendiskusikan hail identifikasinya dalam kelompok. 

Kelompok mendiskripsikan gaya-gaya kepemimpinan kepala sekolah 

disertai dengan contoh. 

10. Dosen meminta kelompok menyampaikan hasil diskusinya, yang lain 

menanggapi. 

1 1. Masing-masing mahasiswa diberi kesempatan merumuskan kembali 

secara sendiri-sendiri pemahannan mereka tentang pengertian, h g s i  dan 

gaya kepemimpinan kepala sekolah yang telah dipelajari. 

12. Mahasiswa diberi waktu lebih kurang 5 ( h a )  menit untuk refleksi. 

D. Penilaian : 

1. Aktivitas mahasiswa dalam Belajar 

2. Kualitas hasil kerja individual dan kelompok. 



Lampiran 2 
HAM) OUT 

PERTEMUAN KE 1 (satu) 
Pokok Bahasan : Hakekat Profesi Kependidikan 

Kompetensi Dasar : Menguasai Konsep Dasar Profesi Kependidikan 
Tujuan : Membantu mahasiswa mempelajari konsep-konsep dan 

ciri-ciri profesi kependidikan serta membimbing 

mereka megidentiwi jabatan-jabatan yang masuk 

kategori profesi tersebu t. 

Pokok-wkok Materi 

A. Pentingnya mata kuliah Profesi Kependidikan 

Profesi kependidikan sebagai salah satu mata kuliah Dasar Keahlian penting 

bagi mahasiswa karena : 

1. Mahasiswa yang diwajibkan mengarnbil mata kuliah Profesi Kependidikan 

adalah d o n  guru yang dipersiapkan untuk menjadi guru yang profesional. 

Guru yang profesional hams menguasai seperangkat kompetensi 

profesional. 

2. Guru s e b a g ~  komponen dari sistern pendidikan, dituntut untuk berperan 

aktif dalam setiap kegiatan pelayanan sekolah, baik secara langsung 

mupun tidak langsung. Untuk dapat mdaksanakan peran tersebut secara 

efektif, maka sebelum jadi guru pr lu  dibekali pengetahuan dan 

kernampuan minimal tentang kegiatan-kegiatan pelayanan sekolah dan 

peranan guru dalam bidang kegiatan tersebut. 

3. Profesi guru sebagai profesi yang masih berkembang, sangat membutuhkan 

peran aktif anggotanya dalam melakukan upaya pengembangan tersebut. 

Supaya bisa berperan aktif, calon guru perlu memahami konsep profesi 

dan profesi guru tersebut. 

4. Permasalahan pendidikan semakin kompleks sebagai dampak dari 

perkernbangan pada sektor-sektor kehidupan lain seperti ilmu 

pengetahuan, teknologi, sosial budaya, ekonomi politik dan lain-lain. 

Keadaan ini menuntut sumberdaya manusia yang lebih berkualitas dengan 



kecerdasan intelektual, sosial, dan emosional dan sipritual yang tinggi 

yang hanya mungkin disiapkan melalui sistem pendidikan yang berkualim 

pula Keadaan itu menyebabkan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap 

pendidikan sernakin meningkat dan merupakan tantangan bagi guru-guru 

B. Pengertian Profesi Kependidikan 

Di sarnping membahas pengertian profesi kependidikan, juga perlu 

dikemukakm pengertian beberapa istilah yang terkait. 

1. Profesi 

Profesi menurut Sanusi (1992) adalah suatu jabatan atau pekerjaan 

yang menuntut keahlian (expertise) dari para anggotanya. Websters New 

World Dictionary menjelaskan profesi sebagai suatu pekerjaan yang 

meminta pendidikan tinggi dalam liberal arts atau science, dan biasanya 

meliputi pekerjaan mental bukan pekerjaan manual seperti mengajar, 

keinsinymn, kedokteran dan lain-lain. Goods Dictionary fo Education 

mendefisikan profesi sebagai suatu pekejaan yang meminta persiapan 

spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan dikuasai oleh suatu 

kode etik khusus. VoIlmer mengemukalczm bahwa profesi mmjuk kepada 

suatu kelompok pekerjaan dari jenis yang ideal, yang sebenamya tidak ada 

dalam kenyataan, tetapi menyediakan suatu model status pekerjaan yang 

bisa diperoleh, bila pekerjaan tersebut telah mencapai profesionalisasi 

dengan penuh. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa profesi 

adalah jabatan atau pekerjaan mental yang menuntut keahlian khusus yang 

diperoleh melalui proses pendidikan yang relatif lama dan mempunyai 

kode etik serta selalu melakukan profesionalisasi. 

Di sarnping profesi, ada istilah sebutan lain terhadap pekerjaan yang 

juga perlu dikenali untuk lebih memilmi  konsep profesi yaitu "vokasi" 

dan "okupasi". Untuk membedakannya berikut ini dikutip pengertian 

masing-masing istilah tersebut dalam Oxford Dictionary. 



Profssion : a vocation in wich a professed knowledge of somy 

departement of learning or science is used in it's aplication to the a8air.c 

of others or in the practice of an art founded upon it" 

Vacation : 

a. a call, summons, or implusion to perform a certain finction or enter a 

certain careers, e~pecially a religious one. 

b. nefirnction or careers toward wich one belives himselfto be called. 

c. Any trade, pro&sion, or occupation 

Occupation : 

a. one 's principal employment, bussiness, vocation or other means of 

livelihood. 

b. The act of occupaying or taking posession 

c. Qfor relating to occupation, pertaining to a trade of vocation. 

2. Profesional; menunjuk pada dua hal. Pertarna pada orang yang 

menyandang s u m  profesi, sehingga disebut dia seorang profesional. 

Kedua, pada penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang 

sesuai dengan profesinya 

Dalam pengertian kedua ini istilah profesional sering dikontraskan dengan 

non profesiond &an. 

3. Profesionalisme; menunjuk kepada komitmen para anggota profesi untuk 

meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus 

mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan 

pekejaan yang sesuai dengan profesinya 

4. Profesionalitas; mengacu pada sikap para anggota profesi terhadap profesi 

nya serta derajat pengetahuan dan kealllian yang mereka miliki dalam 

rangka melakukan pekerjaannya 

5. Profesionalisasi; dari segi anggota, profesionalisasi menunjuk pada proses 

peningkatan kualifikasi maupun kernampuan para anggota profesi dalam 

mencapai kriteria yang standar dalarn penampilannya sebagai anggota 

profesi. Dari segi jabatan itu sendiri, profesionalisasi adalah suatu proses 



dalam mana sekelompok pekqaan sedang mengubah sifat-sifatnya yang 

essensial mendekati model profesi yang sungguh (ideal). 

6. Profesi kependidikan. 

Profesi kependidikan dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan 

dalam bidang pendidikan yang pelaksanaannya menuntut keahlian khusus 

dari anggotanya, sehingga perlu dipersiapkan melalui program pendidikan 

yang khusus pula. 

Dalam bidang kependidikan, orang-orang yang melaksanakan pekerjaan 

ini disebut tenaga kependidikan. Menurut peraturan pemerintah nomor 32 

tahun 1992 pasal 3, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Lebih lanjut dalarn pasal3 dinyatakan : 

a tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan 

pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang 

pendidrkan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dart pengajar 

b. tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar dan pelatih 

c. Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direhrr? 

ketua, rektor dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. 

Dalam W nomor 20 tahun 2003 tentang sistern pendidikan nasional pasal 

39, dinyatakan : 

a tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang 

proses pendidikan pada satuan pendidikan. 

b. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembirnbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 

dan pengabdian pada rnasyaraka: terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi. 

C. Ciri-ciri Suatu Profesi 

Untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau 

bukzm, dan untuk mengetahui apakah suatu pekerja merupakan profesi awal 



atau profesi yang sedang berkembang atau profesi yang sudah matang, perlu 

dikenal ciri-chi atau karakteristik dari suatu profesi secara ideal. 

Greenwoods dalam Sutisna (1989) men- bahwa profesi 

dibedakan dari non profesi karena merniliki unsur-unsur essensial benkut : 

1. suatu dasar teori sistematis 

2. kewenangan (authority) yang diakui oleh Mien 

3. sanksi dan pengakuan masyarakat atas kewenangan ini 

4. kode etik yang mengatur hubungan-hubungan dari orang-orang profesional 

dengan klien dan teman sejawat, dan 

5. kebudayaan profesi yang terdiri atas nilai-nilai, norma-noma dan 

lambang-lambang. 

Sedangkan Moore mengidentifikasi profesi itu menurut ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Seorang profesional menggunakan waktu penuih untuk menjalankan 

pekdaannya 

2. Ia terikat oleh suatu panggilan hidup, d m  dalarn hal ini ia memperlakukan 

pekerjaaunya sebagai seperangkat norma kepatuhan dan penlaku 

3. Ia anggota organisasi profesional yang fonnal 

4. Ia menguasai pengetahwin yang berguna dan keterampilan atas dasar 

latihan spesialisasi atau pendidikan yang sangat khusus 

5. ia terikat oleh syarat-syarat kompetensi, kesadaran prestasi, dan 

pengabdian, 

6. ia memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknis yang tinggi sekali 

Khusus untuk jabatan guru ini sebenarnya juga sudah ada yang mencoba 

menyusun kriterianya. Misalnya National Education Associatio (NEA) 

menyarankan kriteria berikut : 

1. jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual 

2. jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus 

3. jabatan yang memerlukan suatu pmiapan profesiona yang lama 

(bandingkan dengan pekerjaan yang mernerlukan latihan umurn belaka) 



4. jabatan yang rnemerlukan lathan dalam jab- yang bakesinambungan 

5. jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen 

6. jabatan yang lebih rnementingkan lay- di atas keuntungan pribadi 

7. jabatan yang menentukan standarnya sendiri 

8. jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 



Lampiran 3 
SUMBER BELAJAR 

I 
a. Guru b. Dokter c. Petan~ 

d. Tukang e. Pedagang f Pengacara 

, g. Pera wat h. Pegawai Kantor I. Guru Besar 



Gambar llustrasi Situasi Kelas 

a. Gun, sedang berdiri rnengaja~ siswa mendengarkaan dengan tertib 

b. Guru sedang berdiri rnengajar, siswa tidak tertib 
I 

I 

c. Guru sedang membimbing siswa dalam belajar 





a. Laboratorium BaEPasa 

. ~- 

b. Laboratorium /PA 



a. Pimpinan sedang rapat dengan pegawai 

b. Pegawai sedang konsultasi dengan pimpinan 



LEMBARAN KERJA 
Pertemuan 1 (satto 

1. Rumuskan dengan kalimat sendiri pengertian dan ciri-ciri profesi 
kependid~kan berdasarkan pada pengetahuan dan hand out yang sudah 
dipejari. 
a. Pengertian profesi adalah : 

b. Pengertian profesi kependidikan adalah : 

- - - 

c. Ciri-chi profesi adalah : 

2. Setelah didiskusikan dalarn kelompok, rumuskan kembali tentang : 
a Pengertian profesi kependidikan, yaitu : 



b. Ciri-cbi profesi kependidikan, yaitu : 

3. Tuliskan p e k e a d  jabatan-jabatan yang termas& kategori profesi 
kependidikan ! 



1 .  Tuliskan kemarnpuan (kompetensi) dasar yang perlu dirniliki seorang guru 
dalam mengajar berdasarkan pengetahuan saudara ! 

2. Tuliskan hasil diskusi kelompok mengenai kemampuan-kemampuan yang 
perlu dirniliki sorang guru ! 

3. Setelah mempelajari hand out dan membandingkannya dengan hasil hasil 
diskusi kelompok, diskripsikan kembali pendapat saudara tentang : 
a Kemampuan profesional yang perlu dirniliki guru 



b. Kemarnpuan sosial yang perlu dirniliki guru 

c. Kernampuan personal yang dituntut pada guru 

4. Rumuskan sendiri pemahaman saudara setelah mempelajari hand out tentang: 
a. Pengertian kode etik adalah : 

b. Tujuan kode etik adalah : 



c. Kode etik guru Indonesia meliputi : 



LEMBARAN KERJA 

1 .  Berdasarkan hand out yang saudara pelajari dan hail diskusi kelompok 
Identifikasi apa saja jabatan-jabatan fungsional yang saudara ketahui : 

2. Rurnuskan dalam kalimat sendiri apa yang dimaksud dengan jabatan guru 
sebagai jabatan fungsional ! 

3. Diskripsikan tugas pokok guru : 
a. Tugas pokok Guru Pratama dan Guru Muda : 



b.Tugas pokok Guru Madya : 

c. Tugas pokok Guru Dewasa : 

Tugas pokok Guru Pembina clan Guru Utama : 



4. Rumuskan perbedaan tugas pokok guru menunrt jenjang jabatannya ! 

a 

5. Tuliskan bagaimana sistem perturnbuhan jabatan guru sebagai jabatan 
fungsional : 



LEMBARAN KEIWA 
Pertemuan 4 (emv& 

1 .  Identifikasi kegiatan-kegiatan layanan sekolah yang saudara ketahui di 
samping layanan pembelaj aran di kelas : 

2. Dari kegiatan-kegiatan yang saudara tulis pada poin 1 (satu) kegiatan mana 
yang termasuk kegiatan adrninistrasi pendidikan : 

3. Berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan kegaiatan-kegiatan di atas 
rumuskan apa yang dimaksud dengan administrasi pendidikan : 

4. Setelah mernpelajarai bahan ajar dan hand out rumuskan dengan kalimat 
sendiri tentang : 
a. Pengertian adrninistrasi pendidikan : 



b.Fungsi admiuistrasi pendidikan : 
1) .......................... 
yaitu : 

2). ......................... 
yaitu : 

3). ......................... 
yaitu : 

4). ......................... 
yaitu : 

c.Tujuan administrasi pendidikan adalah : 
1) tujuan umum 

2) tujuan jangka pendek 

3) tujuan jangka menengah 



4) tujuan jangka panjang 

d. Ruang lingkuphidang garapan adrninistrasi pendidikan dan conto h kegiatan 
dalam bidang tersebut : 

1 )  ............. 

Contoh : 

2). ............ 

Contoh : 

contoh : 

4). ............ 

Contoh : 

5) .  ............ 

Contoh : 



Contoh : 

7) .............. 

Contoh : 

Contoh : 

Peranan guru dalam administrasi pendidikan di sekolah : 



LEMBARAN KERJA 
Pertemuan 5 

1 .  Tuliskan pendapat kelompok mengenai : 
a. Pengertian administrasi kurikulurn 

b. Pengertian administrasi kesiswaan 

2. Merumuskan kembali (setelah mengamati, membaca hand out dan diskusi) 
dalam kalimat sendiri : 
a. Pengertian dan kegiatan administrasi kurikulurn 

b. Pengertian dan kegiatan adrninistrasi kesiswaan 



Peranan guru dalarn adrninistrasi kunkulum 

. . d. Peranan guru dalam adrmrustrasi kesiswaan 



LEMBARAN KERJA 
Pertemuan 6 (enam) 

1 .  Rurnuskanlah dalam kalimat anda sendiri pengertian : 
a Paonalia 

b. Sarana dan prasarana 

2. Kegiatan yang tmasuk administrasi personalia adalah : 

f Kegiatan yang termasuk administrasi sarana dan prasarana adalah : 



Rumuskanlah dalam kalimat sendiri pengertian administrasi personalia clan 
administrasi sarana dan prasarana setelah mempelajari hand out. 

a Adrninistrasi personalia adalah : 

b. Administrasi sarana dan prasarana adalah : 

h. Uraikanlah peranan guru dalam administrasi personalia dan administrasi 
sarana dan prasarana 

a Peranan guru dalam Administrasi personalia 

b. Peranan guru dalam Administrasi sarana dan prasarana 



LEMBARAN KERJA 
Pertemuan 7 (tuiuahh 

1 .  Tuliskan kegiatan-kegiatan yang masuk : 
a Administrasi keuangan sekolah 

b. Administrasi husemas (hubungan sekolah dan masyarakat) 

c. A W t r a s i  l a y m  khusus 

2. Rumuskan pagertian administrasi keuangan sekolah, administrasi husemas, 
dan administrasi layanan khusus berdasarkan pengetahuan anda yang telah 
ada! 
a Administrasi keuangan sekolah adalah : 



Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat adalah : 

Administrasi layanan khusus adalah : 

3. Buatlah satu contoh rencana pemanfaatan keuangan sekolah yang akan 
dilaksanakan sekolah ( lihat model) ! 



4. Setelah mernpelajari hand out dan berdiskusi dalam kelompok 
Uraikanlah kegiatan-kegiatan yang masuk : 
a. Administrasi keuangan sekolah : 

Administrasi husemas 

c. Administrasi layanan khusus 



1 .  Identifikasi kegiatan-kegiatan adrninistrasi ketatausahaan berdasarkan 
pengalaman dm pengetahuan anda ! 

2. Rumuskan dalam kalimat sendiri pengertian administrasi ketatausahaan ! 

3. Rumuskan kesimpulan hasil diskusi kelompok tentang : 
a Pengertian administrasi ketatausahaan adalah : 

b. Kegiatan-kegiatan administrasi ketatausahaan meliputi : 



Buat satu contoh swat dinas ( pedomani model yang ada) ! 

Rumuskan sendiri-sendiri konsep struktur organisasi berdasarkan hand out 
dan diskusi kelompok ! 



7. Gambarkan satu contoh struktur organisasi sekolah yang disusun kelompok : 



LEMBARAN KEIUA 
Pertemuan 9 (sernbilan) 

1 .  Tuliskanlah apa-apa saja kegiatan yang termasuk supervisi pengajaran : 

2. Berdasarkan kegiatan tersebut m u s k a n  menurut pendapat anda sendiri 
pengertian supervisi tersebut ! 

3. Berdasarkan pengamatan dan hand out, rumuskan dalarn kalimat sendiri : 
a. Proses supervisi 



Tuliskadah hasil diskusi kelompok mengenai pengertian, proses dan teknik 
supervisi. 
a Pengertian supervisi 

b. Proses supervisi 



LEMBARAN KERlA 

1.  Berdasarkan pengamatan dm pengalaman anda identifikasilah kegiatan dm 
fungsi kepernirnpinan 
a Pengertian kepemimpinan 

b. Fungsi kepernimpinan 

2. Rumuskan sendiri-sendiri pengertian kepernimpinan pendidikan dan h g s i  
kepemimpinan pendidikan setelah membandingkan hasil 
pengamatanlpengalaman dengan hand out dm diskusi kelompok ! 
a Pengertian Kepemimpinan pendidikan adalah : 

b. Fungsi kepemimpinan pendidikan terdiri dari : 



Tuliskan gaya-gaya kepemirnpinan yang saudara ketahui berdasarkan 
pengalaman dan hand out : 

Diskripsikan basil diskusi kelompok mengenai gaya - gaya kepemimpinan 
pendidikan beserta contoh. 



Lampiran 5 
FORMAT PENGAMATAN PENEUnAN TINDAKAN 

Pertemuan . rn B B m m B m ~ ~ B m D m m B B . ~ ~ ~ m ~ B m W m I B ~ m m B B ~ B * B B ~ ~ B B B B B ~ B B ~ B ~  

~okok  Bahasan : ~ m m m ~ m ~ m m ~ ~ ~ 1 ~ m m ~ m m ~ 8 m m m m m ~ 1 l m m m ~ ~ s l ~ w m # ~ ~ m m ~ m  

HARIjtan-l : ........................................ mmBa..B 

I 

6 

7 

9 Pernberian contoh 
Refleksi 
P Pemyataan apa yang 

diperoleh 
9 Kesan dan saran 
Penilaian 
P Selarna pembelajaran 
P Sesudah 

pembelajaran 
> Karya 



ANGKET MOTNASI MAHASISWA 

Petunjuk: Berilah tanda silang pada salah satu alternatif jawaban yang cocok 
dengan pendapat Anda. Jawaban yang diberikan hendaklah objektif 
dan tidak ada kaitannya dengan nilai ujian Anda. 
Alternatif jawaban terdiri dari selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang 
(KD), jarang 

Soal: 

1. Hand out yang dibagkan dosen, Anda SL SR KD JR TP 
baca dengan serius. 

2. Anda menyimpulkan sendiri pokok SL SR KD JR TP 
bahasan yang dipelajari. 

3. Kesimpulan yang Anda buat didiskusikari SL SR KD JR TP 
dengan ternan. 

4. Anda merevisi kesimpulan yang dibuat. SL SR KD JR TP 

5. Anda berusaha menemukan sendiri SL SR KD JR TP 
konseplpengetahuan baru. 

6. Andamengerjakan tugas yang diberikan SL SR KD JR TP 
dosen dengan serius. 

7. Anda merasa bergairahhersemangat SL SR KD JR TP 
dalarn belajar. 

8. Anda merasa senang mengikuti SL SR KD JR TP 
perkuliahan ini. 



DAFTAR : NILAI HARIAN DAN UJIAN AKHIR MAHASISWA PROFESI KEPENDIDIKAN 
SEMESTER JULI-DESEMBER 2004 


