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ABSTRAK 

Hasil analisis mutu pembelajaran melalui GBPP, SAP, dan lembar penilaian yang 
digunakan dosen dalam pembelajaran di jurusan Fisika FMIPA UNP menunjukkan, (1) 
rumusan kompetensi pembelajaran kebanyakan memuat aspek kognitif, (2) penilaian 
pembelajaran belum sesuai dengan kompetensiny dan dirumuskan, (3) metode dan media 
yang digunakan belum menunjang pencapaian kompetensi pembelajaran. Dari proses 
pembelajaran, pengalaman belajar yang diperoleh di kelas dewasa ini belum utuh dan 
belum berorientasi pada tercapainya learning Outcomes(L0) secara holistik dan berbasis 
KKNI. Peserta didik belum dibiasakan untuk mengembangkan semua potensi sesuai 
deskripsi KKNI. 

Meskipun sudah ada upaya untuk memecahkan masalah tersebut, seperti seminar, 
workshop, dalam mengembangkan dan pelaksanaan kurikulum. Penelitian dosen, 
mahasiswa, seperti pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi life skill 
(Festiyed dan Murtiani, 2007), pengembangan silabus integrasi CD multimedia dengan 
perangkat pembelajaran (Syakbaniah dan Festiyed, 2008), serta pengembangan perangkat 
pembelajaran kimia (Ellizar,2007), studi peningkatan kemampuan tenaga pendidik dalam 
mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendikan sekolah menengah di 
kotamadya padang sumatera barat (Aljufri, Festiyed, Syakbaniah,2009), tetapi belum 
menyelesaikan masalah secara holistik (keseluruhan). 

Hal inilah salah satu penyebab belum berhasilnya upaya peningkatan kualitas proses 
dan hasil pembelajaran selama ini. Solusi untuk memecahkan masalah tersebut perlu 
dicari bersama dengan melibatkan berbagai pihak. Karena itu perlu dilakukan suatu 
penelitian untuk membuat model rubrik penilaian sesuai deskripsi KKNI. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
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langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional selalu menjadi prioritas 

utama, antara lain melalui Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, UU nomor 12 tahun 2012 tetang pendidikan, peraturan pemerintah 

nomor 8tahun 2012 tentang KKNI (Kerangka kualifikasi nasional indonesia). 

KKNI merupakan acuan dan pedoman dalam mengembangkan kurikulum pada 

jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pemerintah tidak lagi menetapkan 

kurikulum inti tetapi perguruan tinggi sendiri yang mengembangkan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna, karakteristik, kebutuhan potensi peserta didik, masyarakat dan 

lingkungannya. 

Pengembangan kurikulum memerlukan langkah dan strategi yang hams dikaji 

berdasarkan analisis yang cermat dan teliti. Analisis dilakukan melalui 

a. Melakukan analisis SWOT, Tracer study, untuk menjabarkan profil lulusan 

b. Menimuskan Kompetensi lulusan (Learning Outcomes) berdasarkan deskripsi 

KKNI 

c. Pemilihan bahan kajian sesuai 5 elemen kompetensi untuk menyusun matakuliah 

d. Membuat matrik keluasan, kedalaman dan kemampuan yg ingin dicapai dg bahan 

kaj ian 

e. Membuat konsep integrasi bahan kajian untuk mata kuliah dan besarnya SKS 

f. Membuat konsep struktur kurikulum 



g. Pembuatan perangkat pembelajaran (silabus, rencana pembelajaran, Tugas, 

Asesmen, Modul Praktikum, Handout, Diktat, Buku ajar, Buku, 

h. Pembuatan Pedoman kurikulum 

Pembuatan perangkat dimulai dari pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari learning outcomes (LO) menjadi indikator, kegiatan pembelajaran, materi 

pembelajaran dan penilaian. Satuan Acara pembelajaran (SAP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk setiap pertemuan 

telah dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan uraian di atas, maka pengembangan 

indikator merupakan langkah strategis dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelas 

dan pencapaian LO peserta didik. 

Untuk pencapaian kualitas pembelajaran diperlukan kriteria minimal pelaksanaan 

pendidikan. Kriteria minimal tersebut mencakup: standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan.Hasi1 penelitian pada tingkat pendidikan menengah(Aljufri, Festiyed, 

Syakbaniah:2009) di kota Padang Sumatera Barat hanya 10% memenuhi criteria minimal 

yang di harapkan. Pertanyaan yang timbul: jika semua kriteria minimal tidak dipenuhi 

apakah penguasaan kompetensi dapat dicapai oleh lulusan?, bagaimanakah cara guru 

untuk memfasilitasi pembelajarannya agar kompetensi lulusan bermutu? Hal inilah yang 

menimbulkan banyak keluhan dari dunia usaha tentang kesiapan lulusan memasuki dunia 

kerja maupun pada pendidikan tinggi. Ketidak puasan berjenjang juga terjadi, dimana 



kalangan SMP menganggap lulusan SD kurang baik, sementara kalangan SMA 

beranggapan lulusan SMP kurang baik dan seterusnya ke jenjang yang lebih tinggi, 

perguruan tinggi menggangap lulusan SMA kurang baik. Fakta ini menunjukkan bahwa 

segala usaha yang selama ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan belum 

mampu memecahkan masalah pendidikan. 

Hasil analisis mutu pembelajaran melalui GBPP,SAP, dan lembar penilaian yang 

digunakan dosen dalam pembelajaran di jurusan Fisika FMIPAUNP menunjukkan, (1) 

rumusan kompetensi pembelajaran kebanyakan memuat aspek kognitif, (2) penilaian 

pembelajaran belum sesuai dengan kompetensinyan dirumuskan, (3) metode dan media 

yang digunakan belum menunjang pencapaian kompetensi pembelajaran. Dari proses 

pembelajaran, pengalaman belajar yang diperoleh di kelas dewasa ini belum utuh dan 

belum berorientasi pada tercapainya LO secara holistik dan berbasis KKNI. Peserta didik 

belum dibiasakan untuk mengembangkan semua potensi sesuai deskripsi KKNI. 

Meskipun sudah ada upaya untuk memecahkan masalah tersebut, seperti seminar, 

workshop, dalam mengembangkan dan pelaksanaan kurikulum.Pene1itian dosen , 

mahasiswa, seperti pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi life skill 

(Festiyed dan Murtiani, 2007), pengembangan silabus integrasi CD multimedia dengan 

perangkat pembelajaran (Syakbaniah dan Festiyed, 2008), serta pengembangan perangkat 

pembelajaran kimia (Ellizar,2007), studi peningkatan kemampuan tenaga pendidik dalam 

mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendikan sekolah menengah di 

kotamadya padang sumatera barat (Aljufri, Festiyed, Syakbaniah,2009), tetapi belum 

menyelesaikan masalah secara holistik (keseluruhan). 



Hal inilah salah satu penyebab belum berhasilnya upaya peningkatan kualitas proses 

dan hasil pembelajaran selama ini.Solusi untuk memecahkan masalah tersebut perlu 

dicari bersama dengan melibatkan berbagai pihak. Karena itu perlu dilakukan suatu 

penelitian untuk membuat model rubrik penilaian sesuai deskripsi KKNI. 

B. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian adalah 

1. Menemukan alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan kompetensi 

peserta didik melalu perangkat penilaian berbasis KKNI. 

2. Mengimplementasikan model rubrik penilaian kompetensi peserta didik dalam 

mengikuti perkuliahan komputer dalam pembelajaran Fisika 



BAB I1 

STUD1 PUSTAKA 

A. PEMBELAJARAN FISIKA 

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar (UU No. 12 tahun 2012 tentag pendidikan. Proses pembelajaran 

berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 1 

yang berbunyi 

"proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan,menantang, memotivasi peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat, 
minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik". 

Tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi , akan tetapi proses untuk 

mengubah tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh 

karena itulah penguasaan materi pelajaran bukanlah akhir dari proses pembelajaran, akan 

tetapi hanya sebagai tujuan antara untuk pembentukan tingkah laku yang lebih luas. 

Artinya sejauh mana materi pelajaran yang dikuasai dapat membentuk pola perilaku 

peserta didik itu sendiri.Tujuan pembelajaran Fisika dalam Depdiknas (2006) sebagai 

berikut ini. 

(1) Membentuk sikap positif terhadap Fisika dengan menyadari 
keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan 
Yang Maha Esa. (2) Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, 
terbuka, ulet, kritis dan dapat bekerjasama dengan orang lain. (3) 
Mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, 
mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, mengumpulkan, 
mengolah dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil 
percobaan secara lisan dan tertulis. (4) Mengembangkan kemampuan 
bernalar dalam berfikir analisis induktif dan deduktif dengan 
menggunakan konsep dan prinsip Fisika untuk menjelaskan berbagai 
peristiwa alam dan menyelesaikan masalah baik secara kualitatif 
maupun kuantitatif. (5) Menguasai konsep dan prinsip Fisika serta 



mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan dan sikap 
percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang 
yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

Pembelajaran Fisika berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga Fisika bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta- 

fakta, konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi suatu proses penemuan. 

Berdasarkan uraian di atas proses pembelajaran Fisika menuntut keterlibatall 

peserta didik secara aktif dan bertujuan agar penguasaan dari kognitif, afektif, serta 

psikomotorik terbentuk pada diri peserta didik. Alat ukur hasil belajarnya tidak cukup 

jika hanya dengan tes objektif atau subjektif saja. Maka alat ukur yang digunakan 

haruslah alat ukur yang mampu mengembangkan pengalaman untuk menimuskan 

masalah, mengajukan dan menguji hipotesis, mengumpulkan dan menganlisis serta 

mengambil kesimpulan. Ini berarti para pendidik haws mampu mengembangkan asesmen 

dan rubrik penilaian. 

Untuk melaksanakan pembelajaran diperlukan: perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian, Pada perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan satuan acara 

pembelajaran (SAP). Pembuatan silabus dilakukan ddengan memperhatikan karakteristk 

peserta didik, kondisi jurusan dan lingkungannya. Pelaksanaan pembelajaran merupakan 

implementasi dari SAP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pembuatan lembar penilaian dilengkapi dengan rubrik 

penilaian sesuai dengan metode yang dipilih dalam pembelajaran. Peneliti mengembangkan 

silabus, SAP dan rubric penilaian yang berbasis KKNI . 



B. ASESMEN IPENILAIAN BERBASIS KELAS 

Asesmen hasil pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana 

untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya 

dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Tujuan 

utama asesmen hasil pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan 

dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, taraf perkembangan, atau taraf pencapaian 

kegiatan belajar peserta didik. 

Beberapa ha1 yang perlu diperhatikan dalam asesmen hasil pembelajaran peserta didik 

dalam Depdiknas (2006) antara lain, 

(1) penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. 
(2) penilaian menggunakan acuan kriteria yakni berdasarkan 
pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses 
pembelajaran.(3) penilaian dilakukan secara menyeluruh dan 
berkelanjutan. (4) hasil penilaian ditindaklanjuti dengan program 
remedial bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di 
bawah kriteria ketuntasan dan program pengayaan bagi peserta 
didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. (5) penilaian hams 
sesuai dengan kegiatan pembelajaran. 

Asesmen hasil pembelajaran peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: (1) Sahih (valid),yakni asesmen didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur, (2) Objektif,yakni asesmen didasarkan pada prosedur dan 

kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian, (3) Adil, yakni asesmen 

tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, dan tidak membedakan latar 

belakang sosial-ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku bangsa, dan jender, (4) Terpadu, 

yakni asesmen merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, 

(5) Terbuka, yakni prosedur asesmen, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 

keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, (6) Menyeluruh dan 



berkesinambungan, yakni asesmen mencakup semua aspek kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan 

peserta didik (7) Sistematis, yakni asesmen dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah yang baku, (8) Menggunakan acuan kriteria, yakni 

aesmen didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, dan (9) 

Akuntabel, yakni asesmen dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya (Depdiknas : 2006). 

Pengertian Penilaian (assessment) yang dirumuskan oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional (pasal 1) adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar 

peserta didik. Dan BSNP (2006: 17-1 8) memberikan rambu-rambu penilaian dalam 

kegiatan pembelaj aran. 

"Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan 
menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan 
secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang 
bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian pencapaian kompetensi dasar 
peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Berdasarkan indikator-indikator ini 
dapat ditentukan cara penilaian yang sesuai, apakah dengan tes tertulis, observasi, 
tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok." 

Teknik asesmen Berbasis Kelas menurut Depdiknas (2006) terdiri atas, 

1. Asesmen porto folio 
2. Asesmen kinerja 
3. Asesmen penugasan 
4. Asesmen tes tertulis 
5. Asesmen hasil kerja 
6. Asesmen diri 
7. Asesmen sikap 

Untuk itu Puskur Balitbang (Depdiknas, 2004), ada tujuh teknik yang dapat 

digunakan, yaitu penilaian unjuk kerja atau kinerja(Perf0rmance assessment), penilaian 

sikap(aftitude assessment), penilaian tertulis( Paper & Pen assessment ), penilaian 



proyek(Projectassessment), penilaian produk( Productassessment), penggunaan 

portofolio(Portofo1io assessment), dan penilaian diri (self assessment) untuk lebih 

jelasnya: 

1. Penilaian kinerja 

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan 

peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai 

ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti: 

praktek di laboratorium, memainkan alat musik, membaca puisi, dl]. Terdapat tiga 

komponen utama dalam penilaian kinerja, yaitu tugas kinerja (performance task), rubrik 

performansi (performance rubrics), dan cara penskoran (scoring guide). Task merupakan 

rangkaian dari tugas-tugas (performance) yang akan dilakukan oleh peserta didik 

(Stiggins: 1994: 2005). 

2. Penilaian sikap 

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan 

kecenderungan bertindak seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap dapat 

dibentuk untuk terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. 

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai 

mata pelajaran adalah sebagai berikut. 

a. Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap positif 

terhadap materi pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan 

tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan 

akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan. 



b. Sikap terhadap pendidik. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. 

Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap gun] akan cenderung 

mengabaikan hal-ha1 yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang 

memiliki sikap negatif terhadap pendidik akan sukar menyerap materi pelajaran 

yang diajarkan oleh guru tersebut. 

c. Sikap terhadap proses pembelajaran. peserta didik juga perlu memiliki sikap 

positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran di 

sini mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik 

pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman dan 

menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sehingga 

dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 

d. Sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu berhubungan 

dengan suatu materi pelajaran. Misalnya kasus atau masalah lingkungan hidup, 

peserta didik memiliki sikap positif terhadap program perlindungan satwa liar. 

Dalam kasus yang lain, peserta didik memiliki sikap negatif terhadap kegiatan 

ekspor kayu glondongan ke luar negeri. 

3. Penilaian tertulis 

Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes Tertulis merupakan tes 

dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. 

Dalam menjawab soal peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis 

jawaban tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, 

menggambar dan lain sebagainya. 

Ada dua bentuk soal tes tertulis, yaitu: 



a. memilih jawaban, yang dibedakan menjadi: 

1) pilihan ganda 

2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak) 

3) menjodohkan 

4) sebab-akibat 

b. mensuplai jawaban, dibedakan menjadi: 

1) isian atau melengkapi 

2) jawaban singkat atau pendek 

3) soal uraian 

Dari berbagai alat penilaian tertulis, tes memilih jawaban benar-salah, isian singkat, 

menjodohkan dan sebab akibat merupakan alat yang hanya menilai kemampuan 

berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat (pengetahuan). Tes pilihan ganda dapat 

digunakan untuk menilai kemampuan berpikir tinggi dengan cakupan materi yang 

has.  Namun, Tes bentuk pilihan ganda kurang mampu memberikan inforrnasi yang 

cukup untuk dijadikan umpan balik guna mendiagnosis kelemahan peserta didik atau 

memodifikasi kegiatan pembelajaran. Karena itu kurang dianjurkan pemakaiannya. 

Tes tertulis bentuk uraian adalah alat penilaian yang menuntut peserta didik untuk 

mengingat, memahami, dan mengorganisasikan gagasannya atau hal-ha1 yang sudah 

dipelajari. Peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut 

dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Alat ini dapat 

menilai berbagai jenis kompetensi, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, 



dan menyimpulkan. Kelemahan alat ini antara lain cakupan materi yang ditanyakan 

terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak dalam mengoreksi jawaban. 

4. Penilaian proyek 

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus 

diselesaikan dalam periodelwaktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi 

sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan 

penyajian produk. Penilaian proyek dapat digunakan, diantaranya untuk mengetahui 

pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu, kemampuan peserta didik 

mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam penyelidikan tertentu, dan kemampuan 

peserta didik dalam menginformasikan subyek tertentu secara jelas. 

5. Penilaian produk 

Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu 

produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari 

hasil akhir saja tetapi juga proses pembuatannya. Penilaian produk meliputi penilaian 

terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. 

6. Penilaian portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 

kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik 

dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik (hasil 

pekerjaan) dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didiknya, 

lembar jawaban tes yang menunjukkan soal yang mampu dan tidak mampu dijawab 

(bukan nilai), atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu 

dalam satu mata pelajaran. 



Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu 

pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut 

dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik. Berdasarkan informasi 

perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan 

kemampuan peserta didik dan terus melakukan perbaikan. Dengan demikian, 

portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik 

melalui karyanya, antara lain: karangan, puisi, surat, komposisi musik, gambar, foto, 

lukisan, resensi buku/ literatur, laporan penelitian, sinopsis, dsb. 

7. Penilaian diri 

Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian dimana peserta didik diminta untuk 

menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian 

kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria 

atau acuan yang telah disiapkan. Tujuan utama dari penilaian diri adalah untuk 

mendukung atau memperbaiki proses dan hasil belajar. Meskipun demikian, hasil 

penilaian diri dapat digunakan guru sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan 

nilai. Peran penilaian diri menjadi penting bersamaan dengan bergesernya pusat 

pembelajaran dari guru ke peserta didik yang didasarkan pada konsep belajar mandiri 

(autonomous learning). 

Adapun hal-ha1 yang perlu diperhatikan dalam penilaian adalah: 

a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. 

b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan 

peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan 

posisi seseorang terhadap kelompoknya. 



c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan 

dalam arti semua indikator ditanya ketuntasannya berdasarkan standar kelulusan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan akademik peserta didik, kompleksitas 

indikator, dan daya dukung berupa sarana dan prasarana. Kemudian hasilnya dianalisis 

untuk menentukan capaian pembelajatran yang telah dimiliki dan yang belum, serta 

untuk mengetahui kesulitan peserta didik 

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa 

perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedial bagi peserta didik yang 

pencapaian capaian pembelajaran dibawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan 

bagi peserta didik yang telah memenuhi stamdar kelulusan 

e. Sistem penilaian hams disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam 

proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas 

observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan 

proses), maupun produk/hasil observasi lapangan yang berupa informasi yang 

dibutuhkan. 

Terkait dengan prinsip-prinsip penilaian, Nuryani (1995) menyatakan 7 prinsip 

penilaian yang baik, yaitu: 

1. Pemikiran yang jelas dan komunikatif 

Meskipun tingkat pencapaian sering kali diterjemahkan menjadi skor, ada dua 

fakta penting yang perlu dipahami. Pertama, angka bukanlah satu-satunya cara 

untuk menyatakan pencapaian. Kita dapat memanfaatkan kata-kata, gambit, 

ilustrasi, contoh, dan berbagai cara lainnya. Kedua, symbol untuk menyatakan 



pencapaian peserta didik sama bermaknanya dan sama bergunanya dengan 

definisi pencapaian dan kualitas penilaian yang digunakan untuk 

menghasilkannya. 

2. Pendidik yang memegang peranan 

Gum berperan mengarahkan penilaian untuk menentukan apa yang harus 

dipelajari oleh peserta didik dan apa yang peserta didik rasakan berkaitan dengan 

penilaian yang dilakukan. 

3. Peserta didik sebagai pengguna yang hams diperhatikan 

Peserta didik adalah pihak yang paling memanfaatkan hasil penilaian. Melalui 

penilaian kelas, mereka dapat mempelajari kinerjanya serta mempelajari standar 

kualitas kinerjanya dari pendidik. 

4. Sasaran yang jelas dan sesuai 

Kita tidak dapat menilai hasil pendidikan secara efektif jika kita tidak mengetahui 

dan memahami apa sebenarnya nilai keluaran tersebut. Ada berbagai jenis 

keluaran dari system pendidikan kita, mulai dari penguasaan materi sampai 

kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks. 

5. Penilaian yang baik 

Penilaian yang baik merupakan suatu keharusan dalam setiap konteks penilaian. 

Lima standar yang hams dipenuhi untuk mencapai penilaian yang baik meliputi: 

sasaran pencapaian yang jelas, maksudltujuan yang jelas, metode yang sesuai, 

kinerja contoh yang layak, pembatasan, dan adanya upaya untuk mencegah 

kesalahan penilaian. 

6. Perhatian terhadap dampak antarpersonal 



Kita hams selalu berusaha melaksanakan penilaian yang baik, 

mengkomunikasikan hasilnya secara hati-hati dan pribadi, dan mengantisipasi 

hasilnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk memberikan dukungan 

terhadap peserta didik yang pencapaiannya rendah. Semakin muda peserta didik, 

semakin penting adanya bimbingan bagi mereka. 

Penilaian sebagai pembelajaran 

Penilaian dan pembelajaran dapat menjadi suatu kesatuan. Potensi terbesar yang 

tersimpan dalam penilaian kelas adalah kemampuannya untuk menjadikan peserta 

didik sebagai mitra penuh dalam proses penilaian. Peserta didik yang mampu 

mendalami sasaran pencapaian secara menyeluruh mampu secara percaya diri 

melakukan evaluasi, baik terhadap hasil kerjanya sendiri maupun hasil kerja 

temannya. 

Terdapat tujuh kriteria yang perlu diperhatikan dalam memberikan penilaia, 

ketujuh kriteria tersebut menurut Popham ( 1995: 184) sebagai berikut: (1) Generability : 

tugas-tugas yang diberikan dapat digeneralisasikan kepada tugas-tugas lain, (2) 

Authenticity : tugas yang diberikan sesuai dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari, 

(3) Mz~ltiple foci: tugas yang diberikan kepada peserta didik mengukur lebih dari satu 

kemampuan yang diinginkan, (4) Teachability: tugas-tugas yang diberikan relevan 

dengan yang diajarkan pendidik dikelas, (5) Fairness: tugas yang diberikan adil bagi 

setiap peserta didik, (6) Feasibility: tugas-tugas disesuaikan dengan faktor biaya, 

ruangan, waktu, dan penalaran, dan (7) Scorability: tugas yang diberikan dapat diskor 

dengan akurat dan reliabel. 



C. DEKRIPSI KKNI 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah 

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan 

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang 

kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 

9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 

dikelompokkan dalam jabatan operator; Jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 

dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 

dikelompokkan dalam jabatan ahli. 

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian 

pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihankerja atau pengalaman 

kerja.Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan ataupelatihan kerja 

dinyatakan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 

Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui 

pendidikansedang sertifikat kompetensi merupakan bentuk pengakuan atas capaian 

pembelajaran yangdiperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja. 

Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerjadinyatakan dalam 

bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempatyang bersangkutan bekerja. Penyetaraan 

capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikandengan jenjang kualifikasi pada 

KKNI terdiri atas: 

a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1; 



b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang2; 

c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; 

d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4; 

e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; 

f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendahsetara dengan 

jenjang 6; 

b. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setaradengan jenjang 8; 

a. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9; 

b. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8; 

c. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9. 

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melaluipelatihan kerja dengan jenjang 

kualifikasi pada KKNI terdiri atas: 

a. lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1,2, dan 3; 

b. lulusan pelatihan kerja tingkat teknisilanalis setara denganjenjang 4, 5, dan 6; 

c. lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8,dan 9. 

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melaluipelatihan kerja dengan jenjang 

kualifikasi pada KKNI dilakukandengan sertifikasi kompetensi. Penyetaraan capaian 

pembelajaran yang dihasilkan melaluipengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada 

KKNI mempertimbangkanbidang dan lama pengalaman kerja, tingkat 

pendidikan serta pelatihan kerja yang telah diperoleh.Lama pengalaman kerja 

sebagaimana ditentukan oleh masing-masing sektor atau subsektor. Penyetaraan capaian 

pembelajaran yang dihasilkan melaluipengalaman kerja dilakukandengan sertifikasi 

kompetensi. 



Pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pada KKNI dengankerangka kualifikasi 

negara lain atau sebaliknya, baik secarabilateral maupun multilateral dilakukan atas dasar 

perjanjiankerja sama saling pengakuan yang diatur sesuai dengan ketentuanperaturan 

perundang-undangan. Perjanjian kerja sama saling pengakuan diatur oleh lembaga yang 

berwenang mengeluarkannotifikasi dan perjanjian kerja sama saling pengakuan. 

Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkanoleh 

kementerian atau lembaga yang membidangi sector atau bidang profesi yang 

bersangkutan sesuai dengan kewenangannya. Penerapan KKNI pada setiap sektor atau 

bidang profesi mengacu pada deskripsi jenjang kualifikasi KKNI. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai penerapan KKNI diatur olehMenteri yang membidangi ketenagakerjaan dan 

Menteri yangmembidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendirisendirisesuai 

bidang tugasnya masing-masing. 

Pendidikan menitik beratkan pada usaha memuliakan manusia (educare), ditentukan 

oleh perubahan mutu kemanusiaannya(optimum menurut kemampuan masingmasing) 

sedang pelatihan untuk melatih seseorang dalam memberikan kemampuan tertentu lewat 

cara tertentu dan hasilnya bisa diukur dengan jelas, ditentukan oleh pencapaian 

kemampuan (ability) dan tanggung jawab kerja (responsibility), menurut standart 

tertentu. Berdasarkan uraian diatas Istilah yang digunakan untuk menyatakan kemampuan 

seseorang didalamdeskripsi KKNI adalah "capaian pembelajaran" (learning outcome). 

Hal iniselain untuk membedakan istilah "kompetensi" yang digunakan oleh duniaprofesi 

untuk menyatakan standar kemampuan dari profesi tersebut denganistilah "standar 

kompetensi", juga digunakannya istilah "sertifikatkompetensi"sebagai pernyataan 

kelulusan dari ~ ~ j i  kompetensi. Di dalam dunia pendidikan (dalam UU Sisdiknas no 20 



tahun 2003) kelulusanjenis pendidikan akademik ,vokasi , dan Pendidikan profesi, diberi 

"ijasah"bukan "sertifikat kompetensi". 

Untuk jenjang pendidikan dibutuhkan rumusan "learning outcomes" (LO) lulusan 

prodi tertentu, yangsesuai dengan level KKNI nya, yang akan digunakan sebagai acuan 

bagiprogram studi sejenis di seluruh 1ndonesia.Rumusan tersebut merupakan pernyataan 

"kemampuan minima!" yangharus dimiliki oleh setiap lulusan program studi tersebut. 

Tabel 1 Parameter dan unsur-unsur deskripsi KKNI 

Tabel 2 Deskripsi Kualifikasi Un1~u-n KKNI 

Deskripsi 
A 

B 

C 

Parameter Deskripsi 
Kemampuan di 
Bidang kerja 

Lingkup kerja 
Berdasarkan 
Pengetahuan 
Yang dikuasai 
Kemampuan 
Manaj erial 

Unsur-Unsur Deskripsi 
Kemampuan bidang yang terkait 
Metode Icara yang digunakan 
Tingkatan kualitas hasil 
Kondisi Istandar proses 

Lingkup kajian dan cabang ilmu 
Kemampuan berdasarkan bidang ilmu 

Lingkup tanggung jawab 

Standar sikap 

Uraian 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam 

menyelesaikan tugasnya. 
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air 

serta mendukung perdamaian dunia. 
d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian 

yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, 

dan agama serta pendapatltemuan original orang lain. 
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat 

untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

No Jenjang 
Kualifi kasi 
Deskripsi 
umum 



Tabel 3 Deskripsi Kualifikasi I,evel 1 KKNI 

Tabel 4 Deskripsi Kualifikasi Level 2 KKNI 

Jenjang 
Kualifi kasi 
Level 1 

Uraian 

Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan 
menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di 
bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya. 
Memiliki pengetahuan faktual 
Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung 
jawab atas pekerjaan orang lain. 

Tabel 5 Desltripsi Kualifikasi L.evel 3 KKNl 

Jenjang 
Kualifikasi 
Level 2 

Uraian 

Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, 
daninformasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta 
menunjukkankinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan 
langsungatasannya 
Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual 
bidangkerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian 
yang tersediaterhadap masalah yang lazim timbul 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung 
jawab membimbing orang lain 

Tabel 6 Deskripsi ICualifikasi Level 4 KKNI 

Jenjang 
Kuali fi kasi 
Level 3 

Uraian 

Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan 
menerjemahkaninformasi dan menggunakan alat, berdasarkan 
sejumlah pilihan prosedurkerja, serta mampu menunjukkan kinerja 
dengan mutu dan kuantitas yangterukur, yang sebagian merupakan 
hasil kerja sendiri dengan pengawasantidak langsung 
Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta 
konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, 
sehinggamampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan 
metode yangsesuai. 
Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup 
kerj anya 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung 
jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. 



Tabel 7 Deskripsi Kuali,fikasi 1,evel 5 KKNI 

Jenjang 
Kualifikasi 
Level 4 

Uraian 

Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik 
denganrnenganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang 
sesuai daribeberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan 
kinerja denganmutu dan kuantitas yang terukur 
Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan 
mampu 
menyelaraskan dengan pennasalahan faktual di bidang kerjanya 
Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan 
tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif. 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung 
jawab atas hasil kerja orang lain. 

Tabel 8 Deskripsi Kualifikasi Level 6 KKNI 

Jenjang 
Kualifikasi 
Level 5 

Uraian 

Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode 
yangsesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku 
denganmenganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan 
mutu dankuantitas yang terukur. 
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, 
sertamampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural 
Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis 
secarakomprehensif 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung 
jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 

Jenjang 
Kualifi kasi 
Level 6 

Uraian 

Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam 
penyelesaianmasalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang 
dihadapi. 
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum 
dankonsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut 
secaramendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian 
masalahprosedural. 
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis 
informasidan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih 
berbagaialternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung 



I jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 

'fabel 9 Deslu-ipsi Kualifikasi Level 7 KKNI 

'Tabel 10 Deskripsi Kualifikasi Level 8 KKNI 

Jenjang 
Kualifikasi 
Level7 

Uraian 

Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah 
tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya 
denganmemanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dadatau seni 
untukmenghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis 
organisasi. 
Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dadatau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan 
monodisipliner. 
Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan 
akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada 
dibawah tanggung jawab bidang keahliannya. 

Tabel 1 1 Deskripsi Icualifikasi Level 9 KKNI 

Jenjang 
Kualifikasi 
Level 8 

Jenjang ( Uraian 1 

Uraian 

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dadatau seni di 
dalambidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, 
hinggamenghasilkan karya inovatif dan teruji. 
Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dadatau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter 
ataumultidisipliner 
Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi 
masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional 
daninternasional. 

didalam biding keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui 
riset,hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji 
Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, 
danlatau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, 
multi-dan transdisi~liner. 

Kualifikasi 
Level 9 Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dadatau seni baru 



Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan 
pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, 
sertamampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. 

D. MODEL PEMBELAJARAN DAN RUBRIK PENILAIAN BERBASIS KKNI 

Berdasarkan tabel 1 sampai 10 diatas untuk program sarjana mengikuti deskripsi 

KKNI level 6 atau pada tabel 7 dimana acuan pembuatan perangkat pembelajaran 

berdasarkan uraian deskripsi tersebut. Pada tingkatan sarjana (S 1) diperlukan: 

Kemampuan diBidang kerja: 

Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan 

ilmupengetahuan, teknologi, danlatau seni pada bidangnya dalam penyelesaian 

masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 

Lingkup kerjaBerdasarkanPengetahuan: 

Yang dikuasai Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara 

umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut 

secara mendalam, serta mampu memforrnulasikan penyelesaian masalah 

procedural. 

KemampuanManajerial: 

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan 

data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi 

secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan 

dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 

Berdasarkan kemampuan kerja, lingkup kerja berdasarkan pengetahuan dan kemampuan 

manajerial diperlukan perancangan penilaian pembelajaran disesuaikan dengan kriteria 



kemampuan yang dideskripsi pada level 6. Sedang model pembelajaran yang digunakan 

Model Siklus Belajar 5E (Tlte 5E Learning Cycle Model) . 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Pengertian model pembelajaran menurut Trianto (201 0:5 I), "Adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial". Arends (dalam Trianto, 

2010:52) mengatakan, " Bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang 

akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas". 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pendidik 

dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. 

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar 

dan para pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh 

Joyce,dkk (1992:4) dalam Trianto bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan 

atau suatu pola yang dipergunakan dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran seperti buku-buku, 

film, komputer, kurukuler dan lain-lain. 

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, 

metode, atau prosedur. Menurut Kardi dan Nur (dalam Trianto, 2010:55) 



menyatakan,"Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh 

strategi, metode, atau prosedur". Ciri-ciri tersebut adalah: 

a. rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau 
pengembangnya. 

b. landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar 
(tujuan belajar yang akan dicapai). 

c. tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 
dilaksanakan dengan berhasil. 

d. lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 
dapat tercapai. 

Untuk mengetahui kualitas model pembelajaran hams dilihat dari dua aspek, 

yaitu: proses dan produk. Aspek proses mengacu apakah pembelajaran mampu 

menciptakan situasi belajar yang menyenangkan serta mendorong peserta didik untuk 

aktif belajar dan berfikir kreatif. Aspek produk mengacu apakah pembelajaran mampu 

mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai dengan standar 

kemampuan atau kompetensi yang ditentukan. 

Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik dan bahkan taktik 

pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa 

yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya 

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 

secara khas oleh pendidik. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus 

atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 

Sagala, 2003:175 menyatakan, "Model diartikan sebagai kerangka konseptual 

yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan". Model dapat dipahami 

sebagai: (1) suatu tipe atau desain, (2) suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan 

untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati, (3) 



suatu sistem asumsi-asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang dipakai untuk 

menggambarkan secara matematis suatu obyek atau peristiwa, (4) suatu desain yang 

disederhanakan, (5) suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner, (6) 

penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya. 

Ciri-ciri model pembelajaran yang baik menurut Komarudin (dalam Sagala ,2003:175) 

adalah: 

a. Adanya keterlibatan intelektual-emosiona1 peserta didik melalui 
kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. 

b. Adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama 
pelaksanaan model pembelajaran. 

c. Pendidik bertindak sebagai fasilitator, koordinator, mediator dan 
motivator kegiatan belajar peserta didik. 

2. Model Siklus Belajar 5E (Tlie 5E Learning Cycle Model) 

Siklus Belajar (Learning Cycle) atau dalam penulisan ini disingkat LCadalah 

suatu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis.Konstruktivis 

mengembangkan pemikiran peserta didik akan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan 

keterampilan barunya. Ada lima elemen belajar yang konsruktivistik menurut Hakiim 

(2007:47) yaitu: (1) pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating knowledge), (2) 

pemerolehan pengetahuan baru (acquiringkno~dedge), (3) pemahaman pengetahuan 

(understanding knowledge), (4) mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman (applying 

knowledge), (5) melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan 

tersebut (reflectingknowledge). Para penganut konstruktivis menganggap bahwa 

pengetahuan bukanlah suatu t i n~an  dari kenyataan. Pengetahuan bukanlah gambaran dari 

dunia yang kenyataan yang ada. Alat dan sarana yang tersedia bagi peserta didik untuk 
&.r+ 



mengetahui sesuatu adalah inderanya. Peserta didik berinteraksi dengan obyek dan 

lingkungannya dengan cara melihat, mendengar, memegang, mencium, dan merasakan. 

Dari sentuhan inderawi itulah peserta didik membangun gambaran dunianya. Siklus 

belajar merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis. 

Model pembelajaran siklus pertama kali diperkenalkan oleh Robert Karplus 

dalam Science Curriculum Improvement Study /SCIS( Trowbridge & Bybee, 1996). 

Siklus belajar pada mulanya terdiri tiga tahap kegiatan (fase) yaitu:(l) eksplorasi 

(exploration), (2) pengenalan konsep(concept introduction), dan (3) aplikasi konsep 

(concept application). Pada proses selanjutnya, tiga tahap siklus tersebut mengalami 

pengembangan. Menurut Lorsbach (dalam Wena, 2009: 171), tiga siklus tersebut saat ini 

dikembangkan menjadi lima tahap yaitu: (1) pembangkit minat (engagement), (2) 

eksplorasi (exploration), (3) penjelasan (explanation), (4) elaborasi(elaboration), dan (5) 

evaluasi (evaluation).Tahapan ini harusdilakukan semuanya dengan urutan di atas.Untuk 

lebih jelasnya dapat diperhatikan pada Gambar 2.1 

Gam b a r  1 .Tile 5E Learning Cycle Model 
(Lorsbach, A. W. 2002) 

Kelima tahapan di atas adalah hal-ha1 yang hams dilakukan dalam menerapkan 

model Learning CycleSE. Pendidik dan peserta didik mempunyai peranan masing-masing 



dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendidik dan peserta didik selama proses 

pembelajaran menurut Wena (2009:173) dengan menerapkan modelLearning CycleSE 

dapat dijabarkan dalam Tabel 12. 

Tabel 12. Kegiatan Pendidik dan Peserta didik pada Model Learning Cycle 5E 

Tahap Siklus 

Minat (engagement) 

Kegiatan Pendidik Kegiatan Peserta didik 

Membangkitkan minat dan Mengembangkan minat/ 
keingintahuanpeserta rasa ingin tahu terhadap 

pertanyaan 

dengan topik bahasan) 
Mengkaitkan topik yang Berusaha mengingat pe- 
dibahas dengan penga- ngalaman sehari-hari 
laman peserta didik. dan menghubungkan 
Mendorong peserta didik dengan topik pem- 
untuk mengingat belajaran yang akan 
pengalaman sehari-harinya dibahas. 
dan me-nunjukkan 

I keterkaitannya dengan I I I topik pernbelajaran yang I I 
sedang dibahas. 
Membentuk kelompok, Membentuk kelompok 

I memberi kesempatan I dan berusaha bekerja I 
I untuk bekerja sama dalam I dalam kelompok. I 

kelompok kecil secara 
mandiri. 

Pendidi k berperan sebagai Membuat prediksi baru 
fasilitator. 
Mendorong peserta didi k Mencoba al ternatif pe- 
untuk menjelaskan konsep mecahan dengan teman 
dengan kalimat mereka sekelompok, mencatat 
sendiri. pengamatan, serta me- 

I I ngembangkan ide-ide I 
baru. 

Meminta bukti dan Menunjukkan bukti dan 
I klarifikasi penjelasan 1 memberi klarifikasi ter- ( 

peserta didik, meidengar hadap ide-ide baru. 
secara kritis ~enielasan 



Penjelasan 
(explanation) 

Evaluasi 
(evaluation). 

intar-peserta didik. 
Memberi definisi dan 
3enjelasan dengan mema- 
tai penjelasan peserta 
lidik ter-dahulu sebagai 
lasar diskusi. 
Uendorong peserta didik 
~ n t u k  menjelaskan konsep 
lengan kalimat mereka 
sendiri 
Ueminta bukti dan 
tlarifikasi penjelasan 
3eserta didik. 

blendengar secara kritis 
penjelasan antar peserta 
3idik atau pendidik. 
Memandu diskusi. 

Mengingatkan peserta 
3idik pada penjelasan 
slternatif dan 
mempertimbangkan data 1 
bukti saat mereka meng- 
~kplorasi situasi baru. 
Mendorong dan mem- 
fasilitasi peserta didik 
meng-aplikasi konsepl 
keteram-pilan dalam 
setting yang barullain. 
Mengamati pengetahuan 
atau pemahaman peserta 
didik dalam ha1 penerapan 
konsep baru. 

Mendorong peserta didik 
me-lakukan evaluasi diri. 

Mendorong peserta didi k 
me-mahami 
kekuraneanlkele- 

Mencermati dan ber- 
lsaha memahami pen- 
elasan pendidik. 

Uencoba memberi pen- 
elasan terhadap konsep 
yrang ditemukan. 

blenggunakan penga- 
natan dan catatan 
Jalam memberikan pen- 
elasan. 
blelakukan pembuktian 
terhadap konsep yang 
3iajukan. 
Mendiskusikan. 

Menerapkan konsep dan 
keterampilan dalam 
situasi baru dan meng- 
gunakan label dan 
definisi formal. 

Bertanya, mengusulkan 
pemecahan, membuat 
keputusan, melakukan 
percobaan, dan penga- 
matan. 
Mengevaluasi 
belajarnya sendiri 
dengan mengajukan 
pertanyaan terbuka dan 
mencari jawaban yang 
menggunakan 
observasi, bukti, dan 
penjelasan Yang 
diperoleh sebelumnya 
Mengambil kesimpulan 
lanjut atas situasi 
belajar Yang 
dilakukannva. 
Melihat dan meng- 
analisis kekurangan I 
kelebihannva dalam 



Berdasarkan pada tahapan-tahapan model Learning Cycle 5 E  di atas, terlihat 

bahwa proses pembelajaran bukan lagi sekedar transfers ilmu pengetahuan dari pendidik 

ke peserta didik. Proses perolehan konsep yang berorientasi pada keterlibatan dapat 

meningkatkan kompetensi peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik dapat 

mempelajari materi secara bermakna dengan bekerja dan berfikir, pengetahuan 

dikonstruksi dari pengalaman peserta didik melalui penyelidikan dan penemuan untuk 

memecahkan masalah. Dengan demikian keterampilan proses sains peserta didik dapat 

digali dengan menerapkan model Learning Cycle 5E.  

Model pembelajaran Learning Cycle 5E. mempunyai kelebihan dan kelemahan. 

Kelebihan model pembelajaran Learning Cycle 5 E  adalah: 

a. Merangsang peserta didik untuk mengingat kembali materi pelajaran yang telah 

mereka dapatkan sebelumnya. 

b. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi lebih aktif dan menambah 

rasa keingintahuan. 

c. Melatih peserta didik belajar menemukan konsep melalui kegiatan eksperimen. 

d. Melatih peserta didik untuk menyampaikan secara lisan konsep yang telah mereka 

pelajari. 

e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir, mencari, menemukan, 

dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari. 

f. Pendidik dan peserta didik menjalankan tahapan-tahapan pembelajaran yang saling 

mengisi satu sama lainnya. 

bihannya dalam kegiatan 
pembelaj aran. 

kegiatan pembelajaran. 



g. Pendidik dapat menerapkan model ini dengan metode yang berbeda-beda. 

Kelemahanmodel pembelajaran Learning Cycle 5E adalah: 

a. Efektifitas pendidik rendah jika pendidik kurang menguasai materi dan langkah- 

langkah pembelajaran. 

b. Menuntut kesungguhan dan kreatifitas pendidik dalam merancang dan melaksanakan 

proses pembelajaran. 

c. Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan 

melaksanakan pembelajaran. 



BAB I11 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas Classroom 

Action Research). Arikunto ( 2006:2) menyatakan, " Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan 

tersebut diberikan oleh pendidik atau dengan arahan dari pendidik yang dilakukan oleh 

peserta didik. Penelitian ini berkenaan dengan perbaikan atau peningkatan terhadap 

proses pembelajaran pada suatu kelas, dengan demikian dalam penelitian ini tidak 

memerlukan kelas kontrol. 

Penelitian tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

partisipan, yaitu peneliti terlibat secara penuh dan langsung dalam proses penelitian ini 

dari awal sampai akhir. 

B. Setting Penelitian 

1 .  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik yang terdaftar menjadi mahasiswa 

Fisika semester I 2012120 13 untuk matakuliah computer dalam pembelajaran 

Fisiska di jurusan fisika FMIPA UNPPadang, yang berjumlah 35 orang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 20 12120 1 3, yang 

direncanakan dari bulan Oktober sampai Desember 20 12. 
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C. Desain Penelitian 

Desain penelitian tindakan kelas yang dilakukan adalah model yang 

dikembangkan oleh Kemmis & Taggart (1998) tiap satu siklus terdiri dari empat tahap, 

yaitu:perencanaan (planning;), tindakan(acting), observasi (observing), dan refleksi 

(reflecting). Keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut membentuk sebuah siklus, 

yaitu satu putaran kegiatan beruntun yang kembali tidak pernah merupakan kegiatan 

tunggal, tetapi selalu berupa rangkaian kegiatan yang kembali ke asal, yaitu dalam bentuk 

siklus. 

Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus. Pada siklus I, I1 dan I11 masing-masing 

4 kali pertemuan. Pada pertemuan 1, 2, dan 3 dilakukan pengamatan dan penilaian 

berbasis KKNI untuk semua aspek, afektif dan psikomotor dengan penilaian kinerja. 

Pada pertemuan ke 4 diadakan tes ulangan harian untuk mengetahui tingkat pemahaman 

peserta didik pada aspek kognitif. 

Hubungan tahap penelitian tindakan kelas diimplementasikan pada model 

pembelajaran Learning CycleSE akan membentuk diagram seperti yang terlihat pada 

Gambar 4 
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D. Prosedur Penelitian 

1. Siklus I 

Prosedur penelitian ini melalui empat tahap yaitu: 

a. Perencanaan (planning) 

Sebelum dilaksanakan penelitian ini maka perlu dilakukan hal-ha1 berikut: 

1) Mengkaji Kurikulum dan cakupan materi yang terkait dengan penelitian ini menurut 

Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk perguruan tinggi. 

2) Merancang Satuan Acara Pembelajaran (SAP) yang mencirikan pembelajaran 

Learning CycleSE yang terdiri dari tahap engagement, exploration, explanation, 

elaboration, evaluation. 

3) Membagi peserta didik menjadi empat kelompok secara heterogen. Tiap kelompok 

beranggotakan lima orang, yang terdiri dari peserta didik laki-laki dan perempuan. 

Masing-masing kelompok diberi nama: Einsteins, Pascal, Newton dan Archimedes. 

4) Mempersiapkan Lembaran Kerja Peserta Didik (LKPD) sesuai dengan materi dan 

tujuan pembelajaran. 

5) Menyiapkan alat dan bahan yang sesuai dengan LKPD. 

6) Mendesain rubrik penilain untuk aspek afektif dan psikomotor. 

7) Mendesain penilaian dan rubrik untuk semua aspek. 

8) Menyiapkan catatan lapangan untuk setiap kali pertemuan. 

9) Berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai observer. 

b. Tindakan(acting) 

Pelaksanaan tindakan terdiri dari beberapa tahap yaitu kegiatan awal, inti dan 

penutup. Learning CycleSE yang terdiri dari tahap engagement, exploration, explanation, 



elaboration, evaluation dimasukkan ke dalam ketiga tahap tersebut. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Tahap-tahap Pembelajaran 

Kegiatan dan Arah pembelajaran dengan model Learning CycleSE dapat dilihat 

pada Tabel 14. 

Tabel 14. Arah Pembelajaran dengan Model Learning CycleSE 

Tahap Pembelajaran 
Kegiatan Awal (1 0 menit) 

Kegiatan Inti (60 menit) 

Kegiatan Penutup (1 0 menit) 

Ta ha p Learning CycleSE 
Engagement 
Exploration 
Explanation 
Elaboration 

Evaluation 

Tahap 5E 

engagement 

exploration 

Asesmen 

Sikap 

Sikap 

Sikap 

Kinerja 

Kinerja 

Kegiatan Pendidik 

rn Menyaj ikan 
demonstrasi atau 
bercerita tentang 
fenomena alam yang 
sering terjadi dalam 
kehidupan sehari- 
hari. 
Memberikan 
pertanyaan untuk 
meransang motivasi 
dan keingintahuan 
peserta didik. 

Menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

rn Membimbing peserta 
didik dalam 
menyiapkan laporan 
(data dan 
kesimpulan) 

Kegiatan Peserta 
Didik 

Memperhatikan 
ketika sedang 
menjelaskan atau 
sedang mendemon- 
strasikan sebuah 
fenomena. 

Mencari dan berbagi 
informasi Yang 
mendukung konsep 
yang akan dipelajari 
dengan rasa ingin tahu 
yang tinggi. 

rn Memberikan pendapat 
j awaban atau 
tanggapan. 

rn Menyiapkan laporan 
dengan penuh 
tanggung jawab. 

rn Menyiapkan laporan 
dengan tepat waktu. 



Menganjurkan 
peserta didik untuk 
menjelaskan laporan 
eksperimen dengan 
kata-kata mereka 
sendiri. 
Memfasil i tasi peserta 
didik untuk 
melakukan presentasi 
laporan eksperimen. 

Mengarahkan peserta 
didik pada data dan 
petunjuk yang telah 
diperoleh dari 
pengalaman 
sebelumnya atau dari 
hasil eksperimen 
untuk mendapatkan 
kesimpulan. 

Memberikan 
pertanyaan arahan 
kepada peserta didik 
mengenai 
eksperimen yang 
dilakukan ketika 
diperlukan. 

Melakukan presentasi 
dengan cara 
menjelaskan data yang 
diperoleh dari hasil 
ekperimen dengan rasa 
percaya diri. 
Mendengarkan 
penjelasan kelompok 
lain. 
Mengajukan 
pertanyaan terhadap 
penjelasan kelompok 
lain. 

a Mendengarkan dan 
memahami penjela- 
sanlklarifikasi yang 
disampaikan oleh 
pendidikCjika ada) 

a Menyimpulan hasil 
eksperimen 
berdasarkan data yang 
telah didapat dan 
petunjuk (penjelasan) 
dari pendidik. 

Diskusi dalam 
kelompok untuk 
menjawab 
permasalahan yang 
ada disajikan dalam 
LKPD. 

a Membuat kesimpulan 
awal berdasarkan data 
yang diperoleh dari 
hasil eksperimen. 

Kinerja 

Sikap 

Sikap 

Sikap 

Kinerja 

Sikap 

Kinerja 



explanation 

elaboration 

Memberi waktu yang 
cukup kepada peserta 
didik untuk 
menyelesai kan 
eksperimen. 
Membimbing peserta 
didik dalam 
menyiapkan 
laporan(data dan 
kesimpulan) 

Menganjurkan 
peserta didik untuk 
menjelaskan laporan 
eksperimen dengan 
kata-kata mereka 
sendiri. 

Memfasilitasi peserta 
didik untuk 
melakukan presentasi 
laporan eksperimen. 

Mengarahkan peserta 
didik pada data dan 
petunjuk yang telah 
diperoleh dari 
pengalaman 
sebelumnya atau dari 
hasil eksperimen 
untuk mendapatkan 
kesimpulan. 
Mengajak peserta 
didik untuk 
menggunakan 
informasi 
sebelumnya untuk 
menyelesaikan 
masalah. 

Memberikan soal 
atau permasalahan 
dan mengarahkan 
peserta didik untuk 
menyelesaikan. 

Melakukan kegiatan 
eksperimen dengan 
tepat waktu. 

Melakukan 
presentasi dengan 
cara menjelaskan 
data yang diperoleh 
dari hasil 
eksperimen. 
Mendengarkan 
penjelasan dari 
kelompok lain. 
Mengajukan 
pertanyaan terhadap 
penjelasan kelompok 
lain. 
Mendengarkan dan 
memahami 
penjelasanlklarifikasi 
yang disampai- 
kan oleh pendidik 
( j ika ada) 
Menyimpulkan hasil 
ekperimen 
berdasarkan data 
yang telah didapat 
dan petunjuk 
(penjelasan) dari 
pendidik 

Menggunakan 
informasi 
sebelumnya untuk 
menyelasai kan 
permasalahan 
berikutnya. 

Mengerjakan soal- 
soal atau 
permasalahan. 

Kinerja 

Kinerja 

Sikap 

Sikap 

Sikap 

Kinerja 

Kinerja 

Kinerja 



c. Observasi(observir~g) 

Kegiatan observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran melalui 

pengamatan. Pengamatan dilakukan oleh dua orang pendidik bidang studi sejenis yang 

berperan sebagai observer. Objek yang diamati meliputi aktivitas pendidik dan 

kompetensi peserta didik selama pembelajaran. Pengamatan terhadap pendidik yaitu 

dalam menerapkan skenario pembelajaran selama kegiatan pembelajaran berlangsung, 

sedangkan pengamatan terhadap peserta didik mengenai kegiatan pada aspek psikomotor 

dan afektif selama proses pembelajaran berlangsung. Hal-ha1 yang diamati sesuai dengan 

kebutuhan untuk menilai Asesmen kinerja. Untuk lebih memudahkan pengamatan dan 

penilaian tugas observer dibagi, masing-masing observer bertanggung jawab melakukan 

pengamatan dan penilaian untuk dua kelompok. 

Untuk mengetahui hasil pembelajaran pada aspek kognitif dilakukan tes produk 

tertulis berbentuk uraian. Kegiatan pengambilan data tersebut melibatkan dua orang 

evaluation 

Menganjurkan 
peserta didik untuk 
menggunakan 
konsep yang telah 
mereka dapatkan. 

Mengajukan 
pertanyaan lisan. 
Memberikan 
penguatan terhadap 
konsep yang telah 
dipelajari. 
Melakukan penilaian 
kinerja melalui 
observasi selama 
proses pembelajaran. 

Menerapkan 
pengetahuan yang 
baru untuk 
menyelesaikan soal- 
soal atau 
perrnasalahan. 

Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan 
oleh pendidik(baik 
berupa pendapat 
maupun fakta) 

Kinerja 

Sikap 



teman sejawat yang bertindak sebagai observer. Pengamatan dilakukan oleh observer 

pada setiap pertemuan dengan menggunakan lembar observasi berupa lembaran Asesmen 

kinerja. Semua komptensi pada setiap tahap dibuat dalam format Asesmen Kinerja 

(terlampir). 

d. Refleksi 

Pada tahap ini dikumpulkan semua data yang memberikan informasi mengenai 

perkembangan pembelajaran, permasalahan dan perkembangan yang terjadi dianalisa. 

Dari hasil analisa diperoleh kelemahan-kelemahan atau macam tindakan I yang masih 

belum terlaksana sesuai dengan rencana. Kelemahan-kelemahan tersebut diperbaiki pada 

siklus berikutnya (siklus I1 dan 111). Dari refleksi tersebut dapat diketahui apa yang telah 

dicapai dan apa yang belum tercapai atau kelemahan apa saja yang harus diperbaiki. 

Dengan kata lain melalui refleksi diperoleh tindakan yang direkomendasikan dan harus 

disempurnakan pada siklus berikutnya. 

2. Siklus I1 

Perencanaan dan tindakan yang diadakan pada siklus I1 mengikuti langkah- 

langkah yang diterapkan pada siklus I. Jika terdapat kelemahan-kelemahan dan kendala 

pada siklus I akan diadakan revisi. Revisi yang diadakan pada siklus I berguna untuk 

pelaksanaan di siklus 11. 



1. Siklus I11 

Perencanaan dan tindakan yang diadakan pada siklus 111 mengikuti langkah- 

langkah yang diterapkan pada siklus I dan 11. Jika terdapat kelemahan-kelemahan dan 

kendala pada siklus I1 akan diadakan revisi. Revisi yang diadakan pada siklus I1 berguna 

untuk pelaksanaan di siklus 111. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpul data hasil penelitian ini adalah dalam bentuk lembar 

Observasi , lembaran penilaian, catatan lapangan dan angket. 

1.  Lembar Observasi 

Lembaran Observasi yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu: lembaran 

observasi untuk pendidik dan lembaran observasi untuk peserta didik.Lembar 

Observasi peserta didik berupa lembaran Asesmen Kinerja digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang aspek afektif dan psikomotor selama proses 

pembelajaran.Lembaran observasi digunakan untuk mengetahui peningkatan 

kompetensi belajar peserta didik selama pembelajaran berlangsung Dalam 

penyusunan lembaran observasi, dilakukan langkah-langkah berikut: 

a. menentukan indikator kompetensi aspek afektif dan psikomotor yang akan 

diamati dalam proses pembelajaran sesuai denganmodel Learning CycleSE. 

Indikator kompetensi afektif terdiri dari karakter ( ingintahu, percaya diri, 

tanggung jawab, disiplin, teliti) dan keterampilan sosial (kerjasama, 

mendengarkan penjelasan, bertanya, menjawab, menaggapi). Indikator 

kompetensi psikomotor adalah: melakukan eksperimen, menyimpulkan hasil 



eksperimen, menyiapkan laporan, melakukan presentasi, menerapkan 

pengetahuan barn, menyelesaikan soal dan permasalahan. 

b. merancang format lembaran observasi yang akan digunakan. 

c. memvalidasi lembaran observasi yang dilakukan oleh dua orang dosen 

2. Lembar Penilaian 

Lembaran penilaian dalam bentuk tes tertulis dan kinerja. Data tentang hasil 

pembelajaran aspek kognitif peserta didik dapat dilihat berdasarkan lembaran tes 

Tertulis danlisan yang dilakukan pada setiap akhir siklus dalam bentuk uraian. Tes 

dibuat berdasarkan indikator yang terdapat dalam SAP yang bersumber pada silabus. 

Tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil pembelajaran fisika peserta didik 

tentang pemahamannya terhadap materi yang sudah dipelajari.Dalam penyusunan 

lembaran penilaian hasil pembelajaran dilakukan langkah-langkah: (a) membuat kisi- 

kisi tes, (b) menyusun soal-soal tes sesuai dengan kisi-kisi, (c) memvalidasi soal tes 

yang dilakukan oleh dua orang dosen, (d) membuat jawaban tes dan penskoran. 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan men~pakan catatan harian pendidik yang digunakan untuk mencatat 

kemajuan-kemajuan dan kendala-kendala yang ditemui selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

4. Angket 

Untuk melengkapi observasi awal diberikan angket sebelum penelitian dimulai. 

Angket berguna untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap proses 

pembelajaran fisika selama ini. 



F. Teknik Analisis Data 

1. Data hasil pembelajaran aspek kognitifpeserta didik dianalis dengan rumus panduan 

ketuntasan pembelajaran untuk melihat peningkatan hasil pembelajaran tiap peserta 

didik pada setiap siklus. 

a. Untuk melihat persentase ketuntasan pembelajaran secara keseluruhan pada tiap 

siklus digunakan persentase dengan rumus: 

PKK = - JsT x 100 % 
JSS 

Keterangan: 

PKK = Presentase Ketuntasan Klasikal 
JST = Jumlah peserta didik tuntas 

JSS = Jumlah seluruh peserta didik 

Ketuntasan secara klasikal adalah 75 % dari seluruh peserta didik. 

b. Untuk melihat persentase ketuntasan pembelajaran setiap peserta didik pada aspek 

kognitif dan psikomotor pada tiap siklus dengan rumus: 

PKI = - sDs x 1 0 0 %  
SMT 

Keterangan: 

PKI = Persentase Ketuntasan Individual 
SDS = Skor yang diperoleh peserta didik 
SMT = Skor Maksimum dari tes 

Ketuntasan pembelajaran pada aspek kognitif dan psikomotor mengacu pada 

Kriteria standar Minimal sebesar 75. Peserta didik dinyatakan tuntas jika telah 

mencapai nilai sebatas standar yang ditetapkan. 

2. Data hasil pembelajaran aspek afektif dan psikomotorpeserta didik dianalis dengan 

menggunakan Skala Penilaian ( Rating scale ). Misalnya: 1 = tidak kompeten, 2= 



cukup kompeten, 3 = kompeten dan 4 = sangat kornpeten.  tad 1 = tidak teliti, 2= 

cukup teliti, 3= kurang teliti, 4= sangat teliti. Indikator penilaian di buat sesuai 

dengan kebutuhan. 

Tabel 15. Interpretasi Kompetensi Afektif 

No 

1 
2 
3 
4 
5 

Persentase 

81 - 100 
61 - 80 
41 - 60 
21 - 40 
0 - 20 

Kriteria 

Amat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

Kurang sekali 



BAB IV 

JADWAL PELAKSANAAN 

Tabel 16. Jadwal kegiatan 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

I laporan akhir 

Kegiatan 

Mengkaji Kurikulum dan 
cakupan materi yang terkait 
dengan penelitian ini menurut 
Kurikulum Berbasis Kompetensi 
untuk perguruan tinggi. 
Merancang Satuan Acara 
Pembelajaran (SAP) yang 
mencirikan pembelajaran 
Learning CycleSE yang terdiri 
dari tahap engagement, 
exploration, explanation, 
elaboration, evaluation. 
Mempersiapkan Lembaran Kerja 
Peserta Didik (LKPD) sesuai 
dengan materi dan tujuan 
pembelajaran. 
Menyiapkan alat dan bahan yang 
sesuai dengan LKPD 
Mendesain nlbrik penilain untuk 
semua aspek sesuai deskripsi 
KKNI. 

Bulan 



REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN 

Tabel 17. Anggaran Penelitian 

1. Honorarium tim peneliti 

Tabel 18. Honorarium peneliti 

No 
1 
2 
3 
4 

2 Anggaran Komponen Peralatan 

Tabel 19. Anggaran Komponen Peralatan 

Jenis Pengeluaran 
Gaji dan Upah 
Bahan Habis Pakai dan peralatan 
Perjalanan 
Lain-lain (Publikasi, Seminar, Laporan) 

No 

1 

2 

3 

Biayayang Diusulkan (Rp) 
7.000.000 
8.500.000 
4.200.000 

300.000 
Jumlal~ 25.000.000 

Nama 

Ketua Peneliti 

Anggota 
Peneliti 1 

Anggota 
Peneliti 2 

Anggaran 
(RP) 

800.000 

1.855.000 

1.700.000 
4.355.000 

Peran dalam 
penelitian 

Koordinator, menulis 
proposal, studi 
literatur, mengumpul 
data dan 
membuat laporan 
serta artikel 
Membantu menulis 
proposal, studi 
literatur, mengumpul 
data dan 
membuat laporan 
serta artikel 
Membantu menulis 
proposal, 
mengumpul data dan 
membuat laporan 
serta artikel 

Jumlah 

Kegunaan dlm 
penelitian 

Dokumentasi 
penelitian 
Proses dan 
menyimpan data 
Copy data 

No 

1 

2 

3 
Jumlah 

Jumlah 
JamIMg 

10 

8 

8 

Jumlah 

2 

1 

1 

Nama Komponen 
Alat 

Memory card 
Kamera 
Harddisk External 

DVD RW external 

Uraian Satuan 

lOjamxlO mg 
Rp.30.000 

8jamx 1 Omg 
Rp.25.000 

8jamx l0mg 
Rp.25.000 

Spesifikasi 

2 GHz 

800 GHz 

HP 

Jumiah 
(RP) 

3.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

7.000.000 



3. Anggaran Bahan Habis Pakai 

Tabel 20. Anggaran Bahan Habis Pakai 

4. Anggaran Perj alanan 

Tabel 2 1 .  Anggaran Perjalanan 

No 

1 
2 
3 
5 
6 
7 

8 

10 

No I Bentuk Perjalanan 
I 

I Mengkaji Kurikulum dan 

Nama Bahan 

Kertas HVS 
Clover 
Tinta Texin 
Ink Canon laser jet 
D V D R  
Flashdisk 16 GHz 

Ball point standar 
hitam 
Double folio bergaris 

Jumlah 

tinggi. 
Merancang Satuan Acara 

Jumlah 

10 rim 
4 kotak 
5 tube 
1 tube 
3 buah 
3 buah 

1 box 

8 rim 

3.845.000 

1 

cakupan materi yang terkait 
dengan penelitian ini menurut 
Kurikulum Berbasis 
Kompetensi untuk perguruan 

tujuan pembelajaran. 
Menyiapkan alat dan bahar 

Satuan 

40.000 
80.000 
80.000 

1.000.000 
40.000 
400.000 

85.000 

40.000 

2 

yang sesuai dengan LKPD 
Mendesain r ~ ~ b r i k  penilail 

~embelajaian (SAP) yang 
mencirikan pembelajaran 
Learning CycleSE yang terdiri 
dari tahap engagement, 

Kegunaan 

Mencetak instrumen 
Perbanyakan angket 
Perbanyakan angket 
Mencetak naskah 
Penyimpan data 
Penyimpan data 
sementara 
Alat tulis selama 
penelitian 
Alat tulis selama 
penelitian 

Anggaran(Rp) 

400.000 
320.000 
400.000 

1 .OOO.OOO 
120.000 

1.200.000 

85.000 

320.000 

I 

Uraian Satuan 

lorgx 1 kalix 1 hr 

untuk semua aspek sesua 
deskripsi KKNI. 

Anggaran 
(RP) 

300.000 

3orgx 1 kalix 1 hr 300.000 



Menyiapkan catatan lapangan 
untuk setiap kali pertemuan. 
Pelaksanaan siklus 1 
Refleksi 
Pelaksanaan siklus 2 

Refleksi 
Pelaksanaan siklus 3 
refleksi 
Menulis draf laporan 
penelitian 
Seminar hasil penelitian 
Penyempurnaan dan 
penggandaan laporan akhir 

3orgx 1 kalix 1 hr 

xRp. 100.000 
3orgx1 kalixl hr 

3orgx2kalixl hr 
xRp. 100.000 

3orgx1 kalix 1 hr 
xRp. 100.000 

3orgx 1 kalix 1 hr 
xRp. 100.000 

3orgx 1 kalix 1 hr 
xRp. 100.000 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 
300.000 
300.000 
300.000 

300.000 
300.000 

Jumlah 
Lainnya(publikasi, Seminar, Laporan) 

Total 

4.200.000 
300.000 

4.500.000 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan pada tanggal 5 September 2012 sampai 

dengan tanggal 22 Desember 2012. Penelitian ini terdiri dari empat siklus, siklus satu dan 

dua terdiri dari 3 kali pertemuan, siklus tiga dan empat terdiri dari 4 kali 

pertemuan.Materi pada penelitian ini adalah Bahasa Pemrograman Borland Delphi. 

Proses pembelajaran di Fisika FMIPA UNP dimulai pukul 07.00 WIB. Jadwal 

pelaksanaan pembelajaran fisika selama kegiatan penelitian di kelompok praktikum 

dipaparkan pada Tabel 22. 

Tabel 22. Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran di Kelompok Praktikum 

Siklus 

I 

I1 

111 

Pertemuan 
ke 
1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

HariITanggal 

Rabu 105-09-20 12 
Kamisl06-09-20 12 

Rabu 112-09-201 2 
Kamisl13-09-2012 

Rabu 11 9-09-20 12 
Kamisl20-09-20 1 2 

Rabu 126-09-20 12 
Kamisl27-09-20 12 

Rabu 103-1 0-201 2 
Kamisl04- 1 0-20 12 

Rabu I1 0-1 0-2012 
Kamislll-10-2012 

Rabu I1 7-1 0-20 12 
Kamis118-10-2012 

Waktu 

07.00 - 09.40 

07.00 - 09.40 

07.00 - 09.40 

07.00 - 09.40 

07.00 - 09.40 

07.00 - 09.40 

07.00 - 09.40 

Materi 

Mengenal Lingkungan 
Kerja Borland Delphi 
7.0 
Aplikasi Menggunakan 
Visual Component 
Library 
Aplikasi Menggunakan 
Visual Component 
Library 
Menggunakan 
Beberapa Form untuk 
Membuat Menu 
Menggunakan 
Beberapa Form untuk 
Membuat Menu 
Mengenal Aplikasi 
TreeView dan 
ListView 
Pernrograman 
Menggunakan 



Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I, siklus 11, siklus 111, dan 

siklus IV meliputi perencanaan, tindakan, observasi serta refleksi.Deskripsi penelitian 

tindakan kelas tentang pembelajaran fisika dengan menggunakan model Learning Cycle 

5E dipaparkan sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan dan mempersiapkan segala 

sesuatu sebelum pelaksanaan penelitian. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat 

perencanaan meliputi: 

IV 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Rabu 124-1 0-2012 
KamisIO 1 - 1 1-20 12 

Rabu I3 1 - 10-20 12 
Kamis108-11-2012 

Rabu 107-1 1-2012 
Kamisl22- 1 1-20 12 

Rabu 114-1 1-201 2 
Kamisl29-11-20 12 

Rabu 121-1 1-2012 
KamisIO6- 12-20 12 

Rabu 128-1 1-2012 
Kamisl13- 12-20 12 

Rabu 105- 12-20 12 
Kamisl20- 12-20 12 

07.00 - 09.40 

07.00 - 09.40 

07.00 - 09.40 

07.00 - 09.40 

07.00 - 09.40 

07.00 - 09.40 

07.00 - 09.40 

Graphics Device 
Interface 
Pemrograman 
Menggunakan 
Graphics Device 
Interface 
Pembuatan Grafik dan 
Pemrograman Animasi 
dan Multimedia 
Pembuatan Grafik dan 
Pemrograman Animasi 
dan Multimedia 
Pemrograman 
Menggunakan 
Komponen DataBase 
Pemrograman 
Menggunakan 
Komponen DataBase 
Mengenal 
Pemrograman OLE 
(Object Linking and 
Embedding) 
Mengenal 
Pemrograman OLE 
(Object Linking and 
Embedding) 



1) Merancang Satuan Acara Pembelajaran (SAP) yang mencirikan pembelajaran 

Learning CycleSE yang terdiri dari tahap engagement, exploration, explanation, 

elaboration, evaluation. Materi yang akan diajarkan pada pertemuan di siklus I 

adalah tentang Mengenal Lingkungan Kerja Borland Delphi 7.0, dan Aplikasi 

Menggunakan Visual Component Library. 

2) Membagi mahasiswa menjadi empat kelompok secara heterogen. Tiap kelompok 

beranggotakan lima orang, yang terdiri dari mahasiswa laki-laki dan perempuan. 

Masing-masing kelompok diberi nama: Maxwell, Einstein, Joseph Black, Ohm, 

Newton, Galileo Galillei. 

3) Mempersiapkan Lembaran Kerja (LK 01, 02 dan 03) sesuai dengan materi dan 

tuj uan pembelaj aran. 

4) Mendesain rubrik penilaian untuk aspek Sikap dan Kinerja. 

5) Mendesain lembar penilaian berupa tes tertulis berbentuk uraianuntuk mengukur 

aspek kognitif mahasiswa. 

6) Menyiapkan catatan lapangan untuk setiap kali pertemuan pada siklus I. 

b. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan mulai tanggal 5 September20 12 

sampai 19September 20 12. Pada tahap ini dosen melaksanakan tindakan sesuai 

dengan SAP yang telah disusun sebelumnya.Pelaksanaan tindakan terdiri dari 

beberapa tahap yaitu kegiatan awal, inti dan penutup. Learning CycleSE yang 

terdiri dari tahap engagement, exploration, explanation, elaboration, 



evaluationdimasukkan ke dalam ketiga tahap tersebut. Kegiatan pada siklus I 

dilaksanakan tiga kali pertemuan. Pada setiap pertemuan diadakan Evaluasi. 

1) Pertemuan 1 

a) Kegiatan awal 

(1) Tahap Engngenient 

Pada tahap ini dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

rencana kegiatan, mahasiswa diminta untuk Mengenal Lingkungan Kerja 

Borland Delphi 7.0yang sudah terdapat dalam Bahan Ajar 1,  serta 

mencoba menjawab pertanyaan dan menanggapi penjelasan dosenpada 

tahap engagement yang berfungsi sebagai pembangkit motivasi dan 

keingintahuan mahasiswa untuk mengikuti pelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

(2) Ta hap Explorntion 

Pada tahap ini mahasiswa melakukan observasi pengenalan 

lingkungan kerja Borland Delphi sesuai dengan Bahan Ajar 1. Dalam 

melakukan observasi masih banyak mahasiswa yang tidak paham dalam 

pengoperasian Borland Delphi walaupun sudah ada petunjuk di dalam 

Bahan Ajarl. Dosen berjalan ke seluruh ruangan untuk memberikan 

bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam melakukan 

kegiatan dibantu dengan asisten. 



(3) TahapExplnnntion 

Pada tahap ini mahasiswa menyimpulkan hasil observasi mereka 

terhadap lingkungan kerja Borland Delphi, mengajukan pertanyaan, 

menjawab dan menanggapi. 

(4) Tahap Elnborntion 

Pada tahap ini mahasiswa diminta untuk menggunakan istilah 

umum, menerapkan pengetahuan baru, bekerja sama dalam menyelesaikan 

suatu kasus (soal) berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari pada 

tahap-tahap sebelumnya. 

c) Kegiatan Penutup 

(5) Ta hapEvnluation 

Pada tahap ini dosen memberikan penguatan,memberikan 

pertanyaan lisan, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, 

menjawab, dan menanggapi jika ada penjelasan dosen yang kurang 

dipahami. 

Pada tahap ini mahasiswa dapat mengevaluasi belajarnya sendiri 

dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang 

menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh 

sebelumnya. Diakhir pembelajaran dosen memberi tugas rumah berupa 

tugas tertulis. Tugas ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan 

mengembangkan rasa ingintahu mahasiswa pada materi berikutnya. 



2) Pertemuan 2 

a) Kegiatan awal 

(1) Tahap Engngement 

Pada tahap ini dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

rencana kegiatan, mahasiswa diminta untuk memahami Aplikasi 

Menggunakan Visual Component Library yang sudah terdapat dalam 

Bahan Ajar 2, serta mencoba menjawab pertanyaan dan menanggapi 

penjelasan dosenpada tahap engagement yang berfungsi sebagai 

pembangkit motivasi dan keingintahuan mahasiswa untuk mengikuti 

pelajaran. 

""q'7ql 'P w 

I 

Gambar3,Dosen Menyampailian Tujuan Penibelajaran 
dan Memberikan Penjelasan. 

Pada Gambar 3 terlihat dosen sedang menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberikan penjelasan tentang rencana kegiatan yang 
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akan dilakukan oleh mahasiswa sambil mahasiswa membuka Bahan Ajar 

yang sudah mereka miliki. 

b) Kegiatan Inti  

(2) T a h a p  Exploration 

Pada tahap ini mahasiswa melakukan praktikum atau praktikum pada 

Bahan Ajar 2, mengerjakan praktek dengan teliti, bekerja sama dalam 

kelompok, menyiapkan dengan tepat waktu (disiplin) dan penuh tanggung 

jawab. Dalam melakukan praktikum masih ada mahasiswa yang kurang 

paham melakukan praktikum walaupun sudah ada petunjuk di dalam 

Bahan Ajar2. Dosen berjalan ke seluruh ruangan untuk memberikan 

bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam melakukan 

praktikum. 

C a m b a r  4. Mahasiswa Melakulcan Praktikum 

Pada Gambar 4 terlihat anggota kelompok Joseph Black sedang 

melakukan bertanya mengenai penggunaan Bahasa Pemograman Borland 

Delphi. 
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(3) TahapExpkrnation 

Pada tahap ini mahasiswa menyimpulkan hasil praktikum, 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan, mendengarkan 

penjelasan dari kelompok lain atau dosen, mengajukan pertanyaan, 

menjawab dan menanggapi. Kelompok yang pertama maju ke depan 

adalah kelompok Maxwell, karena kelompok Maxwell lebih awal 

menyiapkan laporannya. 

----- -?-. -r 

GambarSMnhasiswa Mempresentiisikan Hasil Kerja Kelompok 

Pada Gambar 5 terlihat salah satu anggota kelompok Maxwell 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, sementara 

anggota kelompok lain mendengarkan sambil mencocokkan hasil kerjanya 

pada komputer/laptop masing-masing. 

Setelah kelompok Maxwell tampil kemudian diikuti oleh 

kelompokNewton,Einstein, Joseph Black, Ohm, Newton, Galileo Galillei. 

Setelah melaksanakan presentasi anggota kelompok lain dipersilahkan 
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mengajukan pertanyaan, menjawab dan menaggapi jika ada penjelasan 

yang kurang dipahami. 

(4) Tahap EInboration 

Pada tahap ini mahasiswa diminta untuk menggunakan istilah 

umum, menerapkan pengetahuan baru, bekerja sama dalam menyelesaikan 

suatu kasus (soal) berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari pada 

tahap-tahap sebelumnya. 

Gambar 6 Mahasiswa berdiskusi untuk menyelesaikan 
suatu kasus atau permasalahan. 

Pada Gambar 6 terlihat masing-masing kelompok berdiskusi untuk 

membahas suatu kasus atau permasalahan yang lebih tinggi tingkat 

penalarannya daripada kasus sebelurnnya. 



c) Kegiatan Penutup 

(5) TahapEvnluntion 

Pada tahap ini dosen memberikan penguatan,memberikan 

pertanyaan lisan, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, 

menjawab, dan menanggapi jika ada penjelasan dosen yang kurang 

dipahami. 

Gambar 7. Mahasiswa bet-tanya, mcnjawi~b clan nicnanggapi 

Pada Gambar 7 terlihat mahasiswa bertanya, menjawab dan 

menanggapi tentang penjelasan dosen yang belum mereka pahami. Pada 

tahap ini mahasiswa dapat mengevaluasi belajarnya sendiri dengan 

mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang menggunakan 

observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya. Diakhir 

pembelajaran dosen memberi tugas rumah berupa tugas tertulis. Tugas ini 



bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan mengembangkan rasa 

ingintahu mahasiswa pada materi berikutnya. 

Setelah pertemuan 2 selesai, peneliti mengadakan diskusi dengan 

observer. Beberapa temuan yang perlu diperbaiki untuk dilaksanakan 

pada pertemuan 3 adalah: 

(a)Ketika mahasiswa mulai belajar, sudah duduk pada kelompok yang 

ditentukan, tiap-tiap kelompok harusnya memberi label nama kelompok 

mereka, agar dosen ataupun observer dapat mengetahui dengan pasti 

nama-nama kelompok dan anggotanya. 

(b)Masih banyak juga mahasiswa yang kurang paham dalam melakukan 

praktikum, namun asisten pendamping kurang memadai jumlahnya 

untuk mendampingi dan membimbing kegiatan praktikum mahasiswa. 

(c)Sewaktu mempresentasikan hasil kerja kelompok terkesan agak 

terburu-buru karena mengingat waktu yang tidak cukup. Kedepannya 

alokasi waktu harus lebih diperhitungkan lagi. 

(d)Sewaktu melakukan presentasi mahasiswa kurang kompeten dalam 

menyampaikan hasil diskusi, ini ditandai dengan penyampaian yang 

kurang lancar. 

(e)Masih kurangnya kemampuan atau kompetensi mahasiswa dalam 

bertanya, menjawab dan menanggapi. 



3) Pertemuan 3 

a) Kegiatan awal 

(1) Tahap Engngement 

Pada tahap ini dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

rencana kegiatan, mahasiswa diminta untuk mendalami pemahaman 

mengenaiAplikasi Menggunakan Visual Component Library yang sudah 

terdapat dalam Bahan Ajar 2, serta mencoba menjawab pertanyaan dan 

menanggapi penjelasan dosenpada tahap engagement yang berfungsi 

sebagai pembangkit motivasi dan keingintahuanmahasiswa untuk 

mengikuti pelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

(2) Ta hap Explorntion 

Pada tahap ini mahasiswa melanjutkan melakukan praktikum atau 

praktikum pada Bahan Ajar 2, mengerjakan praktek dengan teliti, bekerja 

sama dalam kelompok, menyiapkan dengan tepat waktu (disiplin) dan 

penuh tanggung jawab. Dalam melakukan praktikum masih ada 

mahasiswa yang kurang paham melakukan praktikum walaupun sudah ada 

petunjuk di dalam Bahan Ajar2. Dosen berjalan ke seluruh ruangan untuk 

memberikan bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan 

dalam melakukan praktikum. 

(3) TahapExpInnntion 

Pada tahap ini mahasiswa menyimpulkan hasil praktikum, 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan, mendengarkan 



penjelasan dari kelompok lain atau dosen, mengajukan pertanyaan, 

menjawab dan menanggapi. Kelompok yang belum tampil sebelumnya 

diberi kesempatan untuk tampil. 

PF"-~--.,--~",--.-.----, 

Gambar8.Miihilsis\va Mcr~lprcsenti~siltiin Hasil Kerja Kelompok 

Pada Gambar 8 terlihat salah satu anggota kelompok Joseph Black 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, sementara 

anggota kelompok lain mendengarkan sambil mencocokkan hasil kerjanya 

pada komputerllaptop masing-masing. 

Setelah kelompok Joseph Black tampilkemudian diikuti oleh 

kelompok Ohm. Setelah melaksanakan presentasi anggota kelompok lain 

dipersilahkan mengajukan pertanyaan, menjawab dan menaggapi jika ada 

penjelasan yang kurang dipahami. 



(4) Tahap Elaboration 

Pada tahap ini mahasiswa diminta untuk menggunakan istilah 

umum, menerapkan pengetahuan baru, bekerja sama dalam menyelesaikan 

suatu kasus (soal) berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari pada 

tahap-tahap sebelumnya. 

Gambar 9. Mahasiswa berdiskusi untuk menyelesaikan 
suatu kasus atau permasalahan. 

Pada Gambar 9 terlihat masing-masing kelompok berdiskusi untuk 

membahas suatu kasus atau permasalahan yang lebih tinggi tingkat 

penalarannya daripada kasus sebelumnya. 

c) Kegiatan Penutup 

(5) TahapEvaliration 

Pada tahap ini dosen memberikan penguatan,memberikan 

pertanyaan lisan, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, 



menjawab, dan menanggapi jika ada penjelasan dosen yang kurang 

dipahami. 

Pada tahap ini mahasiswa dapat mengevaluasi belajarnya sendiri 

dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang 

menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh 

sebelumnya. Diakhir pembelajaran dosen memberi tugas rumah berupa 

tugas tertulis. Tugas ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan 

mengembangkan rasa ingintahu mahasiswa pada materi berikutnya. 

Selama pertemuan 3 berlangsung, beberapa catatan peneliti adalah: 

(a) Masih ada mahasiswa yang belum mampu untuk menyimpulkan hasil 

praktikum dengan tepat dan sistematis. Untuk mengatasinya dosen 

menganjurkan untuk berdiskusi dengan anggota dalam kelompoknya. 

(b) Sewaktu membuat program masih ada kelompok yang belum selesai 

sesuai dengan waktu yang ditentukan (tidak disiplin). 

(c) Sewaktu mempresentasikan hasil kerja kelompok mahasiswa yang 

bertanya dan menjawab itu-itu juga orangnya. 

c. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan adalah untuk mengamati mahasiswa dan dosen 

selama proses pembelajaran. Pengamatan terhadap dosen yaitu dalam menerapkan 

skenario pembelajaran selama kegiatan pembelajaran berlangsung, sedangkan 

pengamatan terhadap mahasiswa mengenai kegiatan pada aspek kinerja dan sikap 

selama proses pembelajaran berlangsung. Hal-ha1 yang diamati sesuai dengan 



kebutuhan untuk menilai Asesmen kinerja. Pengamatan dilakukan oleh dua orang 

dosen bidang studi sejenis yang berperansebagai observer. Untuk lebih 

memudahkan pengamatan dan penilaian tugas observer dibagi, masing-masing 

observer bertanggung jawab melakukan pengamatan dan penilaian untuk dua 

kelompok.0bserver 1 bertugas mengamati kelompok Black dan Newton, dan 

Observer 2 mengamati kelompok Einstein, Ohm, dan Maxwell. Pengamatan 

dilakukan sesuai dengan format penilaian kompetensi kinerja dan sikap. 

d. Refleksi Siklus I 

Berdasarkan lembaran observasi penilaian kompetensi mahasiswa dan catatan 

lapangan pada siklus I, didapatkan temuan yang perlu untuk dijadikan bahan 

pertimbangan guna menentukan tindakan yang tepat pada siklus 11. 

1. Ketika mahasiswa masuk dan duduk di kelas, mahasiswa sudahmulai duduk 

pada kelompok yang ditentukan, tetapi mereka tidak membuat papan nama 

kelompok, sehingga observer mengalami kesulitan untuk mengamati setiap 

siswa karena observer tidak hafal nama mahasiswa satu per satu. Untuk 

mengatasi ha1 ini, mahasiswa di perintahkan untuk membuat papan nama 

kelompoknya. 

2. Sewaktu dosen menjelaskan sebagian mahasiswa ada yang tidak 

memperhatikan. Untuk mengatasi ha1 ini, dosen langsung memberikan teguran 

atau memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang tidak memperhatikan. 



3. Mahasiswa tidak memahami langkah-langkah kerja pada LK, ternyata pada LK 

tersebut terdapat suatu langkah yang tidak tercantumkan. Untuk ha1 ini dosen 

dan asisten melengkapi langkah yang kurang secara lisan kepada mahasiswa. 

4. Kerja sama kelompok masih kurang, ini terbukti tidak semua pertanyaan dalam 

LK terselesaikan (yang mencari jawaban itu hanya 2 atau 3 orang saja dalam 

kelompok, yang lain tidak membantu hanya mencontoh saja). Untuk mengatasi 

ha1 itu dosen akan mengigatkan kembali agar kerja sama setiap anggota 

kelompok hams lebih ditingkatkan lagi. 

5. Sewaktu mempresentasikan hasil kerja kelompok terkesan agak terburu-bum 

karena mengingat waktu yang tidak cukup. Hal ini mungkin disebabkan karena 

ketika berdiskusi dalam kelompok tidak menggunakan waktu yang seefisien 

mungkin. Untuk mengatasinya dosen mengingatkan agar mahasiswa dapat 

memanfaatkan waktu seefisien dan seefektif mungkin. 

6. Sewaktu melakukan presentasi mahasiswa kurang kompeten dan kurang lancar 

dalam menyampaikan hasil diskusi, ini ditandai dengan penyampaian yang 

masih terbata-bata. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya rasa percaya 

diri mahasiswa dan kurangnya pemahaman konsep. Untuk mengatasi ha1 ini 

mahasiswa dianjurkan untuk sering berlatih dan membiasakan berbicara 

dengan bahasa Indonsia yang baik dan benar dan berusaha untuk lebih 

memahami konsep yang telah dipelajari. 

7. Masih kurangnya kemampuan atau kompetensi mahasiswa dalam bertanya, 

menjawab dan menanggapi. Hal ini mungkin disebabkan karena mahasiswa 

tidak mampu untuk menyusun kalimat yang sistematis, kurang terbiasanya 



mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, dan tidak 

mengerti tentang apa yang sedang dibahas sehinga takut akan ditertawakan 

teman jika salah. Untuk mengatasinya dosen menganjurkan membiasakan 

berlatih berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar,yang tak kalah pentingnya adalah agar mahasiswa 

meningkatkan budaya bacanya supaya memiliki pengetahuan awal sewaktu 

memulai pembelajaran. 

8. Masih ada mahasiswa yang belum mampu untuk menyimpulkan hasil 

praktikum dengan tepat dan sistematis. Untuk mengatasinya dosen 

menganjurkan untuk berdiskusi dengan anggota dalam kelompoknya, 

memahami kembali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan 

membaca buku sumber untuk membantu mengarahkan dalam membuat 

kesimpulan dari hasil praktikum. 

9. Sewaktu menyelesaikan praktikum masih ada kelompok yang belum selesai 

sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini mungkin disebabkan karena 

sebagian mahasiswa bermain-main dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 

Untuk mengatasinya dosen menganjurkan membagi kerja dalam kelompok 

dan meningkatkan kerjasama. 

10. Sewaktu mempresentasikan hasil kerja kelompok mahasiswa yang 

mempresentasikan itu-itu juga orangnya. Hal ini mungkin disebabkan anggota 

lain tidak mau ke depan karena tidak berani dan tidak mampu. Untuk 

mengatasinya dosen menganjurkan agar yang mempresentasikan hasil kerja 

kelompok ke depan harus bergantian, artinya masing-masing anggota dalam 



kelompok diusahakan mendapat giliran mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya ke depan. 

2. Siklus I1 

a. Perencanaan 

Pada tahapperencanaan siklus 11, kegiatan penelitian secara umum sama 

dengan perencanaan pada siklus I, namun terdapat tambahan kegiatan berdasarkan 

hasil refleksi dari siklus I, adapun perencanaan siklus I1 yang akan dilakukan 

peneliti yaitu: 

1) Menindak lanjuti hasil refleksi siklus I yaitu memperbaiki pelaksanaan tahap 

Explanation dengan mewajibkan mahasiswa untuk mempergilirkan 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

2) Pergantian tugas observer yaitu observer 1 mengobservasi kelompok Einstein, 

Ohm, dan Maxwell sedangkan observer 2 mengobservasi kelompok Black dan 

Newton. 

b. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus I1 dilaksanakan mulai tanggal 26 September 

2012 sampai 10 Oktober2012. Pada tahap ini dosen melaksanakan tindakan sesuai 

dengan Satuan Acara Perkuliahanyang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan 

tindakan terdiri dari beberapa tahap yaitu kegiatan awal, inti dan penutup. Learning 

CycleSE yang terdiri dari tahap engagement, exploration, explanation, elaboration, 

evaluation dimasukkan ke dalam ketiga tahap tersebut. Kegiatan pada siklus I1 



dilaksanakan tiga kali pertemuan sama dengan siklus I. Pada setiap pertemuan 

diadakan Evaluasi. 

1) Pertemuan 1 

a) Kegiatan awal 

(1) Tahap Engagement 

Pada tahap ini dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

rencana kegiatan, mahasiswa diminta untuk memahami cerita tentang 

penggunaan Menu dalam kehidupan yang dekat dengan mahasiswa 

tersebut seperti komputer, laptop, atau handphone seperti yang sudah 

terdapat dalam LK 3, serta mencoba menjawab pertanyaan dan 

menanggapi penjelasan dosenpada tahap engagement yang berfungsi 

sebagai pembangkit motivasi dan keingintahuanmahasiswauntuk 

mengikuti pelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

(2) Tahap Exploration 

Pada tahap ini mahasiswa melakukan praktikum pada LK 3, 

mengerjakan program dengan teliti, bekerja sama dalam kelompok, 

menyiapkan program dengan tepat waktu (disiplin) dan penuh tanggung 

jawab. Dalam melakukan praktikum mahasiswa mengalami banyak 

masalah, karena materi praktikum yang hams dikerjakan mahasiswa 

tergolong sangat baru, dan mahasiswa belum mempelajari terlebih dahulu 

dirumahnya. 



(3) Tahap Explanation 

Pada tahap ini mahasiswa menyiapkan program, menyimpulkan hasil 

praktikum, mempresentasikan program hasil ke depan, mendengarkan 

penjelasan dari kelompok lain atau dosen, mengajukan pertanyaan, 

menjawab dan menanggapi. Kelompok yang pertama maju ke depan 

adalah kelompok Einstein, karena kelompok Einstein lebih awal 

menyiapkan laporannya. Setelah kelompok Einstein tampilkemudian 

diikuti oleh kelompok Maxwell. 

(4) Tahap Elaborntion 

Pada tahap ini mahasiswa diminta untuk menggunakan istilah 

umum, menerapkan pengetahuan baru, bekerja sama dalam menyelesaikan 

suatu kasus (soal) atau permasalahan sehari-hari berdasarkan pengetahuan 

yang telah dipelajari pada tahap-tahap sebelumnya. Masing-masing 

kelompok berdiskusi untuk membahas suatu kasus atau permasalahan 

yang lebih tinggi tingkat penalarannya daripada kasus sebelumnya. 

Mahasiswa berdiskusi untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan 

tersebut berdasarkan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. 

c) Penutup 

(5) Tahap Evnliration 

Pada tahap ini dosen memberikan penguatan,memberikan 

pertanyaan lisan, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, menjawab, 

dan menanggapi jika ada penjelasan dosen yang kurang dipahami. Pada 



tahap ini mahasiswa dapat mengevaluasi belajamya sendiri dengan 

mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang menggunakan 

observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya. Diakhir 

pembelajaran dosen memberi tugas rumah berupa tugas tertulis mengenai 

algoritma dan flowchart pembuatan program. Tugas ini bertujuan untuk 

membangkitkan motivasi dan rasa ingintahu mahasiswa pada materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

Setelah pertemuan 1 selesai, peneliti mengadakan diskusi dengan 

observer. Beberapa temuan yang perlu diperbaiki untuk dilaksanakan 

pada pertemuan 2 adalah: 

(a)Dalam mengajukan pertanyaan sebagian mahasiswa sudah mulai lancar, 

namun masih ada beberapa orang lagi sangat sulit untuk menyusun 

kalimat yang sistematis sehingga dalam penyampaiannya menjadi 

kurang lancar. 

(b)Dalam menjawab pertanyaan dosen atau teman, masih ada yang kurang 

relevan dengan permasalahan yang diajukan tetapi jika dibandingkan 

dengan pertemuan sebelumnya sudah ada peningkatan ke arah yang 

lebih baik. 

(c)Dalam menanggapi masih ada penyampaian yang kurang relevan 

dengan pertanyaan yang diajukan. 



2) Pertemuan 2 

a) Kegiatan awal 

(1) Tahap Engagement 

Pada tahap ini dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

rencana kegiatan, mahasiswa diminta untuk melanjutkan kegiatan 

praktikum yang sebelumnya belum selesai serta mencoba menjawab 

pertanyaan dan menanggapi penjelasan dosen pada tahap engagement 

yang berfungsi sebagai pembangkit motivasi dan keingintahuan 

mahasiswa untuk mengikuti pelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

(2) Tahap Exploration 

Pada tahap ini mahasiswa melakukan praktikum yang ada pada LK 3 

untuk melanjutkan pembuatan program yang belum selesai, 

menyelesaikan program dengan teliti, bekerja sama dalam kelompok, 

menyiapkan program dengan tepat waktu (disiplin) dan penuh tanggung 

jawab. Dalam melakukan praktikum pada umumnya mahasiswa masih ada 

yang kurang paham walaupun pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dirumah 

dalam waktu satu minggu. Dosen berusaha memberikan bimbingan secara 

langung pada mahasiswa yang kurang memahami. 

(3) Tahap Explanation 

Pada tahap ini mahasiswa menyiapkan program, menyimpulkan hasil 

praktikum, mempresentasikan program hasil ke depan, mendengarkan 

penjelasan dari kelompok lain atau dosen, mengajukan pertanyaan, 



menjawab dan menanggapi. Kelompok yang pertama maju pada 

pertemuan ini adalah kelompok Newton, karena kelompok Newton lebih 

awal menyiapkan laporannya. Setelah kelompok Newton tampil kemudian 

diikuti oleh kelompok Joseph Black, dan kelompok Ohm. 

(4) Tahap Elaboration 

Pada tahap ini mahasiswa diminta untuk menggunakan istilah 

umum, menerapkan pengetahuan baru, bekerja sama dalam menyelesaikan 

suatu kasus (soal) atau permasalahan sehari-hari berdasarkan pengetahuan 

yang telah dipelajari pada tahap-tahap sebelumnya. Masing-masing 

kelompok berdiskusi untuk membahas suatu kasus atau permasalahan 

yang lebih tinggi tingkat penalarannya daripada kasus sebelumnya. 

c) Penutup 

(5) Tahap Evaluntion 

Pada tahap ini dosen memberikan penguatan,memberikan 

pertanyaan lisan, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, menjawab, 

dan menanggapi jika ada penjelasan dosen yang kurang dipahami. Pada 

tahap ini mahasiswa dapat mengevaluasi belajarnya sendiri dengan 

mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang menggunakan 

observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya. 

Selama pertemuan 2 berlangsung, beberapa catatan peneliti adalah: 

(a)Mahasiswa kurang kreatif dalam membuat program menggunakan 

beberapa form untuk membuatMenu. 



(b)Mahasiswa tidak mau mencari tahu sendiri permasalahan program serta 

penyelesaiannya. Mereka hanya menunggu bimbingan dari Dosen atau 

asisten untuk menyelesaikan perrnasalahan pada program yang mereka 

kerjakan. 

3) Pertemuan 3 

a) Kegiatan awal 

(1) Tahap Engagement 

Pada tahap ini dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

rencana kegiatan, mahasiswa diminta untuk memahami penjelasan awal 

mengenai Aplikasi Treeview dan Listview yang sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, contohnya pada tampilan komputer, laptop, ataupun 

handphone yang sudah terdapat dalam LK 4, serta mencoba menjawab 

pertanyaan dan menanggapi penjelasan dosen pada tahap engagement 

yang berfungsi sebagai pembangkit motivasi dan keingintahuan 

mahasiswa untuk mengikuti pelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

(2) Tahap Exploration 

Pada tahap ini mahasiswa melakukan praktikum pada LK 4, 

mengerjakan program dengan teliti, bekerja sama dalam kelompok, 

menyiapkan program dengan tepat waktu (disiplin) dan penuh tanggung 

jawab. Dalam melakukan praktikum pada umumnya mahasiswa masih ada 

yang kurangpaham pada materi aplikasi Treeview dan Listview. Untuk 



mengatasinya dosen dan asisten langsung memberikan arahan dan 

bimbingan kepada kelompok yang kurang paham. 

(3) Tahap Explnnntion 

Pada tahap ini mahasiswa menyiapkan program, menyimpulkan hasil 

praktikum, mempresentasikan program hasil ke depan, mendengarkan 

penjelasan dari kelompok lain atau dosen, mengajukan pertanyaan, 

menjawab dan menanggapi. Kelompok yang pertama maju pada 

pertemuan ini adalah kelompok Ohm, karena kelompok Ohm lebih awal 

menyiapkan laporannya. Setelah kelompok Ohm tampilkemudian diikuti 

oleh kelompok Einstein, Maxwell, Newton, dan Joseph Black. 

(4) Tahap Elnborntion 

Pada tahap ini mahasiswa diminta untuk menggunakan istilah 

umum, menerapkan pengetahuan baru, bekerja sama dalam menyelesaikan 

suatu kasus (soal) atau permasalahan sehari-hari berdasarkan pengetahuan 

yang telah dipelajari pada tahap-tahap sebelumnya. Masing-masing 

kelompok berdiskusi untuk membahas suatu kasus atau permasalahan 

yang lebih tinggi tingkat penalarannya daripada kasus sebelumnya. 

c) Penutup 

(5) Ta hap Evnlirntion 

Pada tahap ini dosen memberikan penguatan,memberikan 

pertanyaan lisan, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, menjawab, 

dan menanggapi jika ada penjelasan dosen yang kurang dipahami. Pada 



tahap ini mahasiswa dapat mengevaluasi belajarnya sendiri dengan 

mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang menggunakan 

observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya. Diakhir 

pembelajaran dosen memberi tugas rumah berupa tugas tertulis mengenai 

algoritma d a n n w c h a r t  dari program yang dibuat. 

Selama pertemuan 3 berlangsung, beberapa catatan peneliti adalah: 

(a)Masih ada mahasiswa yang ragu-ragu untuk menggali lebih dalam 

aplikasi Treeview dan Listview ini. 

(b)Masih ada beberapa kelompok yang belum bisa mengerjakan 

programnya sampai tuntas. 

(c)Pada kelompok yang telah selesai mengerjakan program, tingkat 

kreativitas mahasiswa tidak terlalu tinggi, program-program yang 

dibuat hanya sekedar program jalan, tidak ditambahkan dengan 

program lain untuk lebih kreatif. 

c. Observasi 

Kegiatan observasi oleh observer sama dengan pada siklus I baik objeknya 

maupun bentuk format penilaiannya, namun berbeda saat pengamatan pada 

kelompok. Pada siklus I1 ini tugas Observer 1 bertukar dengan tugas Observer 2 

dengan tujuan pemerataan dalam penilaian. Observer 1 mengobservasi kelompok 

Einstein, Ohm, dan Maxwell sedangkan observer 2 mengobservasi kelompok 



Blackdan Newton. Pengamatan dilakukan sesuai dengan format penilaian 

kompetensi kinerja dan sikap. 

d. Refleksi Siklus I1 

Berdasarkan lembaran observasi penilaian kompetensi mahasiswa dan 

catatan lapangan pada siklus 11, didapatkan temuan yang perlu untuk dijadikan 

bahan pertimbangan guna menentukan tindakan yang tepat pads siklus 111. 

1. Dalam mengajukan pertanyaan sebagian mahasiswa sudah mulai lancar, namun 

masih ada beberapa orang lagi sangat sulit untuk menyusun kalimat yang 

sistematis sehingga dalam penyampaiannya menjadi kurang lancar. Mungkin 

masalah ini disebabkan karena kurangnya percaya diri mahasiswa sehingga takut 

salah dan ditertawakan oleh teman. Untuk mengatasi permasalahan ini maka 

dosen harus dapat membangkitkan rasa percaya diri mahasiswa dengan cara 

memberikan penguatan (reinforcement) misalnya dengan kalimat "ayo lanjutkan 

kamu pasti bisa". 

2. Dalam menjawab pertanyaan dosen atau teman, masih ada yang kurang relevan 

dengan permasalahan yang diajukan tetapi jika dibandingkan dengan pertemuan 

sebelumnya sudah ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Ini mungkin 

disebabkan karena kurang mendengar sewaktu pertanyaan diajukan atau 

mungkin belum memahami maksud dari pertanyaan. Untuk mengatasinya dosen 

tetap menganjurkan agar mahasiswa dapat mendengarkan dengan baik dan 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga apa yang dipelajari bisa 



dipahami dan diserap dengan baik, disamping itu dosen hams memberikan 

penguatan agar jawaban mahasiswa bisa terarah dan mahasiswa merasa dihargai. 

3. Masih ada mahasiswa yang tidak memanfaatkan buku sumber dengan baik 

sehingga sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ini mungkin disebabkan karena 

mahasiswa masih kurang membaca dan mencoba. Untuk mengatasi ha1 ini dosen 

menganjurkan mahasiswa untuk membaca dan mempelajari serta mencoba 

mempraktekkan sendiri langkah-langkah pembuatan program seperti yang sudah 

tertera jelas dibuku. 

4. Dalammenanggapi masih ada penyampaian yang kurang relevan dengan 

pertanyaan yang diajukan. Mungkin ini disebabkan karena mahasiswa masih 

juga kurang membaca buku sehingga argumen yang diajukan dalam menanggapi 

kurang relevan dengan permasalahan. Untuk mengatasinya dosen tetap 

menganjurkan agar lebih banyak membaca di samping itu dosen diharuskan 

memberikan penguatan yang bisa membangkitkan rasa percaya diri mahasiswa 

agar tanggapan yang diberikannya terarah, misalnya dengan kalimat "silakan 

lanjutkan, hampir betul, sedikit lagi" dan seterusnya. 

5. Mahasiswa kurang kreatif dalam membuat program, program yang 

diselesaikannya hanya sebatas untuk menyudahi program seperti tuntunan di 

LK, tidak ditambah dengan program kreasi yang lain. Ini mungkin terjadi karena 

program yang hams dikerjakan tersebut sudah menyita banyak waktu mereka, 

sehingga untuk membuat program kreasi sudah tidak sempat lagi. Untuk 

mengatasi ha1 ini, dosen mengatur sedemikian rupa tenggat waktu untuk 



mengerjakan program tugas, untuk mengerjakan program kreasi, untuk tampil 

presentasi ke depan, untuk bertanya, menjawab, dan menanggapi. 

3. Siklus I11 

a. Perencanaan 

Pada tahapperencanaan siklus 111, kegiatan penelitian secara umum sama 

dengan perencanaan pada siklus I dan 11, namun terdapat tambahan dan perubahan 

kegiatan berdasarkan hasil refleksi dari siklus 11, adapun perencanaan siklus I11 

yang akan dilakukan peneliti yaitu: 

1) Merancang Satuan Acara Perkuliahan(SAP) untuk kegiatan non praktikum 

dengan tetap mencirikan pembelajaran Learning CycleSE yang terdiri dari tahap 

engagement, exploration, explanation, elaboration, evaluation. Materi yang 

akan diajarkan adalah tentang Pemrograman Menggunakan Graphics Device 

Interface. 

2) Mempersiapkan Lembaran Kerja Mahasiswa (LK 07,08 dan 09 ). 

3) Mendesain rubrik penilaian Kinerja untuk kegiatan praktikum. 

4) Mendesain lembar penilaian berupa tes tertulis berbentuk uraianuntuk mengukur 

aspek kognitif mahasiswa. 

5) Untuk membangkitkan rasa percaya diri mahasiswa dalam bertanya, menjawab 

dan menanggapi dosen akan meningkatan pemberian penguatan pada 

mahasiswa. 

6) Untuk meninjak lanjuti hasil refleksi siklus I1 yaitu bagi mahasiswa yang tidak 

membawa buku sumber atau buku referensi akan diberikan sangsi yaitu tidak 



ada penilaian untuk aspek sikap dan kinerja untuk pertemuan saat itu. Artinya 

bagi yang tidak membawa buku nilai sikap dan kinerjanya kosong. 

7) Pergantian tugas observer kembali sebagaimana tugas pada siklus I, yaitu 

observer I mengamati kelompok Pascal dan Newton sedangkan observer 2 

kembali mengamati kelompok Einstein dan Archimedes. 

b. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus I11 dilaksanakan mulai tanggal 170ktober 2012 

sampai 22November 2012. Pada tahap ini dosen melaksanakan tindakan sesuai 

dengan Satuan Acara Perkuliahanyang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan 

tindakan terdiri dari beberapa tahap yaitu kegiatan awal, inti dan penutup. Learning 

CycleSE yang terdiri dari tahap engagement, exploration, explanation, elaboration, 

evaluation dimasukkan ke dalam ketiga tahap tersebut. Kegiatan pada siklus 111 

dilaksanakan empat kali pertemuan sama dengan siklus I dan 11. Pertemuan 1 

sampai 4 adalah pelaksanaan proses pembelajaran. 

1) Pertemuan 1 

a) Kegiatan awal 

(1) Tahap Engagement 

Pada tahap ini dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

rencana kegiatan, mahasiswa diminta untuk memahami cerita tentang 

pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

GraphicsDeviceInterfaceseperti pada paint, photosop, picasa, serta 

mencoba menjawab pertanyaan dan menanggapi penjelasan dosen pada 



tahap engagement yang berfungsi sebagai pembangkit motivasi dan 

keingintahuan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. 

b) Kegiatan Inti 

(2) Tahap Exploration 

Pada tahap ini mahasiswa melakukan praktikum secara 

berkelompok. Mahasiswa jugamelakukan kajian pustaka untuk mencari 

informasi-inforrnasi dengan teliti, berdiskusi dan bekerja sama dalam 

kelompok, menyiapkan laporan dengan tepat waktu (disiplin) dan penuh 

tanggung jawab.untuk menyelesaikan tugas yang terdapat pada LK 07. 

Mencoba altematif pemecahan dengan teman sekelompok, mencatat 

pengamatan, serta mengembangkan ide-ide baru mengenai 

GraphicsDeviceInterface. 

(3) TahapExplanation 

Pada tahap ini mahasiswa menyiapkan laporan, menyimpulkan hasil 

diskusi, mempresentasikan hasil laporan atau kerja kelompoknya ke 

depan, mendengarkan penjelasan dari kelompok lain atau dosen, 

mengajukan pertanyaan, menjawab dan menanggapi. Kelompok yang 

pertama maju ke depan adalah kelompok Archimedes karena kelompok 

Archimedes lebih awal menyiapkan laporannya. Setelah kelompok 

Archimedes tampil kemudian diikuti oleh kelompok Newton, Einstein 

dan Pascal. 



(4) Ta hapEInboration 

Pada tahap ini mahasiswa diminta untuk menggunakan istilah 

umum, menerapkan pengetahuan baru, bekerja sama dalam menyelesaikan 

suatu kasus (soal) atau permasalahan sehari-hari berdasarkan pengetahuan 

yang telah dipelajari pada tahap-tahap sebelumnya. Masing-masing 

kelompok berdiskusi untuk merancang dan membuat program yang lebih 

tinggi tingkat penalarannya daripada program yang sebelumnya. 

c) Penutup 

(5) TahapEvalrtntion 

Pada tahap ini dosen memberikan penguatan, memberikan 

pertanyaan lisan, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, 

menjawab, dan menanggapi jika ada penjelasan dosen yang kurang 

dipahami. Pada tahap ini mahasiswa dapat mengevaluasi belajarnya sendiri 

dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang 

menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh 

sebelumnya. Diakhir pembelajaran dosen memberi tugas rumah benlpa 

tugas baca dan mencari fenomena atau peristiwa dalam kehidupan sehari- 

hari yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. 

Setelah pertemuan 1 selesai, peneliti mengadakan diskusi dengan 

observer. Beberapa temuan yang perlu diperbaiki untuk dilaksanakan 

pada pertemuan 2 adalah: Kerjasama antar anggota kelompok kurang, 

ini terlihat dari tidak semua pertanyaan dalam LK terselesaikan dengan 

baik 



2) Pertemuan 2 

a) Kegiatan awal 

(1) Tahap Engagement 

Pada tahap ini dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana kegiatan, 

mahasiswa diminta untuk memahami cerita tentang pengalaman dalam kehidupan sehari- 

hari tentang warna, bentuk-bentuk bangun datar, serta mencoba menjawab pertanyaan 

dan menanggapi penjelasan dosen pada tahap engagement yang berfungsi sebagai 

pembangkit motivasi dan keingintahuan mahasiswa untuk mengikuti pelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

(2) Tahap Exploration 

Pada tahap ini mahasiswa melakukan kajian pustaka1 kajian literatur untuk 

mencari informasi-informasi dengan teliti, berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok, 

menyiapkan laporan dengan tepat waktu (disiplin) dan penuh tanggung jawab.untuk 

menyelesaikan tugas yang terdapat pada LK 08. Tugas yang akan diselesaikan pada 

pertemuan ini adalah memasukan hun~fltulisan ke dalam form project delphi dengan cara 

mengetikan code pada onpaint. 

(3) Tahap Explar~ation 

Pada tahap ini mahasiswa menyiapkan laporan, menyimpulkan hasil diskusi, 

mempresentasikan hasil laporan atau kerja kelompoknya ke depan, mendengarkan 

penjelasan dari kelompok lain atau dosen, mengajukan pertanyaan, menjawab dan 

menanggapi. Kelompok yang pertama maju pada pertemuan ini adalah kelompok 



Newton, karena kelompok Newton lebih awal menyiapkan laporannya. Setelah kelompok 

Newton tampil kemudian diikuti oleh kelompok Pascal, Einstein dan Archimedes. 

(4) Tahap Elnborntion 

Pada tahap ini mahasiswa diminta untuk menggunakan istilah umum, 

menerapkan pengetahuan baru, bekerja sama dalam menyelesaikan suatu kasus (soal) 

atau merancang suatu program yang bermanfaaat dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari pada tahap-tahap sebelumnya. Masing- 

masing kelompok berdiskusi untuk membahas suatu program yang lebih tinggi tingkat 

kesulitannya. 

c) Penutup 

(5) Tahap Evnluntion 

Pada tahap ini dosen memberikan penguatan, memberikan pertanyaan lisan, 

mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, menjawab, dan menanggapi jika ada 

penjelasan dosen yang kurang dipahami. Pada tahap ini mahasiswa dapat mengevaluasi 

belajarnya sendiri dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang 

menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya.Diakhir 

pembelajaran dosen memberi tugas rumah berupa tugas baca dan merancang program 

yang berhubungan dengan grafis. 

Selama pertemuan 2 berlangsung, beberapa catatan peneliti adalah: 

(a) Dalam melakukan kajian literatur sebagian mahasiswa tidak bisa menyimpulkan 

infonnasi dengan tepat dan cepat. 



(b) Kerjasama mahasiswa dalam kelompok sudah baik, ini ditandai dengan 

selesainya tugas-tugas yang diberikan. 

3) Pertemuan 3 

a) Kegiatan awal 

(1) Tahap Engngement 

Pada tahap ini dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana kegiatan, 

mahasiswa diminta untuk memahami cerita tentang fenomena dalam kehidupan sehari- 

hari tentang cara mengubah tegangan listrik, tugas ini terdapat pada LK 09, serta 

mencoba menjawab pertanyaan dan menanggapi penjelasan dosen pada tahap 

engagement yang berfungsi sebagai pembangkit motivasi dan keingintahuan mahasiswa 

untuk mengikuti pelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

(2) Tahap Exploration 

Pada tahap ini mahasiswa melakukan kajian pustaka/ kajian literatur untuk 

mencari informasi-informasi dengan teliti, berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok, 

menyiapkan laporan dengan tepat waktu (disiplin) dan penuh tanggung jawab.untuk 

menyelesaikan tugas yang terdapat pada LK 09. Tugas yang akan diselesaikan pada 

pertemuan ini adalah tentanggrafik. Dalam melakukan kajian literatur kesungguhan 

mahasiswa lebih diutamakan agar semua permasalahan terselesaikan. 

(3) Tahap Explnntrtion 

Pada tahap ini mahasiswa menyiapkan laporan, menyimpulkan hasil diskusi, 

mempresentasikan hasil laporan atau kerja kelompoknya ke depan, mendengarkan 



penjelasan dari kelompok lain atau dosen, mengajukan pertanyaan, menjawab dan 

menanggapi. Kelompok yang pertama maju ke depan adalah kelompok Einstein karena 

kelompok Einstein lebih awal menyiapkan laporannya. Setelah kelompok tampil 

kemudian diikuti oleh kelompok Newton, Archimedes dan Pascal. 

(4) Tahap Ehborntion 

Pada tahap ini mahasiswa diminta untuk menggunakan istilah umum, 

menerapkan pengetahuan barn, bekerja sama dalam menyelesaikan suatu kasus (soal) 

atau merancang program yang isinya menampilkan grafik yang bisa diatur inpufnyasesuai 

pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan berdasarkan pengetahuan yang telah 

dipelajari pada tahap-tahap sebelumnya. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk 

merancang suatu program yang lebih tinggi tingkat penalarannya daripada kasus 

sebelumnya. Program yang akan diselesaikan pada tahap ini adalah membuat grafik gerak 

parabola dan gerak vertikal ke atas. 

c) Penutup 

(5) Tahap Evnlrrntion 

Pada tahap ini dosen memberikan penguatan, memberikan pertanyaan lisan, 

mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, menjawab, dan menanggapi jika ada 

penjelasan dosen yang kurang dipahami. Pada tahap ini mahasiswa dapat mengevaluasi 

belajarnya sendiri dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang 

menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya.Diakhir 



pembelajaran dosen memberi tugas rumah berupa tugas baca dan merancang program 

yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selama pertemuan 3 berlangsung, beberapa catatan peneliti adalah: 

(a) Sebagian mahasiswa kesulitan waktu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan 

dengan rumus. 

(b) Kemampuan bertanya, menjawab dan menanggapi sudah meningkat 

dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, berarti sudah ada perkembangan 

ke arah yang lebih baik. 

(c) Pada umumnya kemampuan sikap dan kinerja meningkat dengan baik. 

4) Pertemuan 4 

a) Kegiatan awal 

(6) Tahap Engagement 

Pada tahap ini dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana kegiatan, 

mahasiswa diminta untuk memahami cerita tentang pengalaman dalam kehidupan sehari- 

hari yang berkaitan dengan materi perkuliahan seperti pemutar mp3, pemutar video, serta 

mencoba menjawab pertanyaan dan menanggapi penjelasan dosen pada tahap 

engagement yang berfungsi sebagai pembangkit motivasi dan keingintahuan mahasiswa 

untuk mengikuti perkuliahan. 



b) Kegiatan Inti 

(1) Tahap Explornfion 

Pada tahap ini mahasiswa melakukan praktikum secara berkelompok. 

Mahasiswa jugamelakukan kajian pustaka untuk mencari informasi-informasi dengan 

teliti, melakukan praktikum dan bekerja sama dalam kelompok, menyiapkan laporan 

dengan tepat waktu (disiplin) dan penuh tanggung jawab.untuk menyelesaikan tugas yang 

terdapat pada LK 07. Mencoba alternatif pemecahan dengan teman sekelompok, 

mencatat pengamatan, serta mengembangkan ide-ide baru mengenai multimedia. 

(2) Tahap Explnnntion 

Pada tahap ini mahasiswa menyiapkan laporan, menyimpulkan hasil praktikum 

dan diskusi, mempresentasikan hasil laporan atau kerja kelompoknya ke depan, 

mendengarkan penjelasan dari kelompok lain atau dosen, mengajukan pertanyaan, 

menjawab dan menanggapi. Kelompok yang pertama maju ke depan adalah kelompok 

Archimedes karena kelompok Archimedes lebih awal menyiapkan laporannya. Setelah 

kelompok Archimedes tampil kemudian diikuti oleh kelompok Newton, Einstein dan 

Pascal. 

(3) Tahap Elnborntion 

Pada tahap ini mahasiswa diminta untuk menggunakan istilah umum, 

menerapkan pengetahuan baru, bekerja sama dalam menyelesaikan suatu kasus (soal) 

atau merancang suatu program yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari pada tahap-tahap sebelumnya. Masing- 



masing kelompok berdiskusi untuk merancang dan membuat program yang lebih tinggi 

tingkat penalarannya daripada program yang sebelumnya. 

c) Penutup 

(5) Ta h a p Evnl~lntion 

Pada tahap ini dosen memberikan penguatan, memberikan pertanyaan lisan, 

mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, menjawab, dan menanggapi jika ada 

penjelasan dosen yang kurang dipahami. Pada tahap ini mahasiswa dapat mengevaluasi 

belajarnya sendiri dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang 

menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya. Diakhir 

pembelajaran dosen memberi tugas rumah berupa tugas baca dan mencari fenomena atau 

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. 

B. Hasil Penelitian 

PenelitianAction Research ini telah selesai dilaksanakan oleh peneliti selama 4 

siklus yaitu: siklus I dan siklus I1 masing-masing 3 kali pertemuan , siklus 111 dan siklus 

IVmasing-masing 4 kali pertemuan.Pada tiap-tiap pertemuan dilakukan penilaian 

terhadap kompetensi sikap dan kinerja mahasiswa dengan menggunakan lembaran 

penilaian yang sudah disiapkan. Penilaian terhadap mahasiswa dibantu oleh dua orang 

dosen bidang studi sejenis yang berperan sebagai observer pada penelitian ini. 



1. Hasil Penelitian Siklus I 

Hasil penelitian pada siklus I terdiri dari tiga bagian yaitu: penilaian pada 

kompetensi aspek sikap, kinerja dan kognitif. 

a. Deskripsi Data Kompetensi SikapMahasiswa pada SiMus I 

Pengamatan terhadap kompetensi sikap mahasiswadilakukan selama 

proses pembelajaran pada siklus I. Kompetensi sikap yang diamati terdiri dari 

sepuluh indikator yang dikelompokkan pada dua kelompok yaitu: lima indikator 

untuk karakter dan lima indikator lagi untuk keterampilan sosial mahasiswa. 

Penilaian kompetensi sikap mahasiswa selama siklus I rangkumannya dapat 

dilihat pada Tabel 23. 

I Dicapai pada I No / Indikator Kompetensi Sikap Pertemuan ke 

Tabel23Persentase Kompetensi SikapMahasiswaPada Siklus 1 
Persentase (%) 

I 
Karakter 

Persentase 

I I I1 I 111 

Kompetensi yang 

. 
pada Siklus 

Dari Tabel 23 dapat dilihat nilai rata-rata kompetensi sikap mahasiswa tiga 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

Ingintahu (Al) 
Percaya diri (A2) 
Tanggung jawab (A3) 
Disiplin (A4) 
Teliti (A5) 

75,OO 
50,OO 
75,OO 
75,OO 
75,OO 

Keterampilan Sosial 

75,26 
75,OO 
78,42 
75,39 
75,OO 

Kerjasama (A6) 
Mendengarkan penjelasan (A7) 
Bertanya (A8) 
Menjawab (A9) 
Menanggapi (Al o) 

Rata-rata 

82,l l  
75,39 
85,66 
83,29 
76,45 

72,89 
75,OO 
27,l l  
25,OO 
25,OO 
57,50 

77,46 
66,80 
79,69 
77,89 
75,48 

75,OO 
76,32 
79,17 
25,OO 
25,OO 
65,96 

75,OO 
84,08 
83,16 
25,OO 
25,OO 
69,51 

74,29 
78,46 
63,14 
25,OO 
25,OO 
64,32 



pertemuan 111 dengan rata-rata 64,32. Peningkatannya beranjak dari kategori 

cukup menjadi kategori baik. Diharapkan untuk pertemuan berikutnya 

persentase kompetensi sikap akan meningkat lagi. 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan penilaian kompetensi sikap 

mahasiswa pada Tabel 23 untuk lebih jelasnya data tersebut akan disajikan 

dalam bentuk grafik seperti yang tertera pada Grafik 4.1. 

I 
I 

Grafik Persentase Kompetensi Sikap Tiap lndikator Per 
1 

I Pertemuan pada Siklus 1 

= Pertemuan 1 

Pertemuan 2 
I 

- Pertemuan 3 

lndikator Kompetensi Sikap 

I ...-2 

Grafik 4.1. Persentase Kompetensi SikapMahasiswaTiap Indikator 
Pada Siklus I 

BerdasarkanGrafik 4.1 terlihat bahwa untuk aspek karakter mahasiswa 

(Al, AZ, A3, Ad dan Aj) ada indikator yang mengalami peningakatan tajambegitu 

juga dengan aspek keterampilan sosial (A6, A,, As, As dan Ale) semua indikator 

mengalami peningkatan namun ada yang tidak mengalami peningkatan atau 

Kalau dirujuk dari data Tabel 23 maka dapat dipaparkan persentase dari 

setiap indikator kompetensi sikap dan jenis kategori yang telah dicapai pada 

9 1 



setiap pertemuan selama pelaksanaan pembelajaran pada siklus I, sebagai 

berikut: 

1) Indikator AI(Ingintahu) 

Persentase kompetensi mahasiswa yang memiliki rasa ingintahu pada 

pertemuan I adalah 75 % (baik), pada pertemuan I1 adalah 75,26% (baik) 

dan pada pertemuan I11 adalah 82, l l  % (amat baik). Persentase pada 

indikator ini mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit. Ini 

menunjukkan adanya rasa ingintahu mahasiswa yang tinggi terhadap materi 

pelajaran yang akan mereka pelajari. 

2) Indikator A2 (Percaya diri) 

Persentase kompetensi peserta didik yang memiliki rasa percaya diri pada 

pertemuan I adalah 50 % (kurang), pada pertemuan I1 adalah 75 % (baik) 

dan pada pertemuan I11 adalah 75,39 % (baik). Persentase pada indikator ini 

mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya peningkatan rasa percaya 

diri mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas selarna proses 

pembelajaran. 

3) Indikator A3(Tanggung jawab) 

Persentase kompetensi mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab pada 

pertemuan I adalah 75 % (baik), pada pertemuan I1 adalah 78,42 % (amat 

baik) dan pada pertemuan I11 adalah 85,66 % (amat baik). Persentase pada 

indikator ini mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya peningkatan 

tanggung jawab mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas selama proses 

pembelajaran. 



4) Indikator A4 (Disiplin) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator disiplin pada pertemuan I 

adalah 75 % (baik), pada pertemuan I1 adalah 75,39 % (baik) dan pada 

pertemuan 111 adalah 83,29 % (amat baik). Ini menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan disiplin mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan dengan tepat 

waktu. 

5) Indikator AS ( Teliti) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator teliti pada pertemuan I 

adalah 75 % (baik), pada pertemuan I1 adalah 75 % (baik), dan pada 

pertemuan 111 adalah 76,45 % (amat baik). Persentase pada indikator ini 

mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya peningkatan ketelitian 

mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas selama proses pembelajaran. 

6) Indikator A6 (Kerjasama) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator kerjasama pada pertemuan 

I adalah 72,89 % (baik), pada pertemuan I1 adalah 75 % (baik), dan pada 

pertemuan I11 adalah 75 % (baik). Ini menunjukkan adanya peningkatan 

kerjasama mahasiswa dari pertemuan I ke pertemuan I1 dalam melakukan 

kegiatan dalam kelompok., namun dari pertemuan I1 ke pertemuan I11 

kerjasamanya tetap dalam mengerjakan tugas. 

7) Indikator A7 (Mendengarkan penjelasan) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator mendengarkan penjelasan 

dosen atau teman pada pertemuan I adalah 75 % (baik), pada pertemuan I1 

adalah 76,32 % (amat baik), dan pada pertemuan 111 adalah 84,08 % (amat 



baik). Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan mendengarkan 

penjelasan oleh mahasiswa terhadap penjelasan yang diberikan baik dari 

dosen maupun teman, berarti mahasiswa sudah menyadari pentingnya 

mendengarkan penjelasan dari dosen ataupun teman. 

8) Indikator A8 (Bertanya) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam bertanya pada pertemuan I adalah 

27,11 % (kurang), pada pertemuan I1 adalah 79,17 % (amat baik) dan pada 

pertemuan 111 adalah 83.16 % (amat baik). Ini menunjukkan adanya 

peningkatan kompetensi bertanya mahasiswa yang awalnya sangat kurang 

bertanya menjadi banyak bertanya dengan menggunakan kalimat yang 

lancar dan sopan. Peningkatan kualitas dan intesitas pertanyaan mahasiswa 

menandakan bahwa mahasiswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

9) Indikator As (Menjawab) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menjawab pertanyaan pada 

pertemuan I adalah 25 % (sangat kurang), pada pertemuan I1 adalah 25% 

(sangat kurang) dan pada pertemuan I11 adalah 25 % sangat kurang). Ini 

menunjukkan tidak adanya peningkatan maupun penurunan kompetensi 

mahasiswa dalam menjawab pertanyaan yang relevan dengan permasalahan. 

10) Indikator Ale (Menanggapi) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menjawab pertanyaan pada 

pertemuan I adalah 25 % (sangat kurang), pada pertemuan I1 adalah 25 % 

(sangat kurang) dan pada pertemuan I11 adalah 25 % (sangat kurang). Ini 



menunjukkan tidak adanya peningkatan maupun penurunan kompetensi 

mahasiswa dalam menanggapi pertanyaan yang relevan dengan 

permasalahan. 

b. Deskripsi Data Kompetensi KinerjaMahasiswa pada Siklus I 

Pengamatan terhadap kompetensi kinerja mahasiswa dilakukan selama 

proses pembelajaran pada siklus I. Kompetensi kinerja yang diamati terdiri dari 

lima indikator. Untuk lebih jelasnyapenilaian kompetensi kinerja mahasiswa 

selama siklus I rangkumannya dapat dilihat pada Tabel 24. 

I I I 1 ( 11 / I11 I pada Siklus / 
I 

Tabel24Persentase Kompetensi KinerjaMahasiswa pada Siklus I 

No 

1 
2 
3 

I permasalahan (K5) 

Indikator Kompetensi Kinerja 

4 
5 

Dari Tabel 24 dapat dilihat bahwa dari pertemuan I sampai I11 terjadi 

peningkatan rata-rata persentase kompetensi kinerja mahasiswa. Jika dilihat dari 

tiap indikator ada yang mengalami peningkatan, penurunan, dan ada yang tetap. 

Untuk lebih jelasnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk grafik seperti 

yang tertera pada Grafik4.2. 

Melakukan praktikum (KI) 
Menyimpulkan hasil praktikum (Kz) 
Melakukan presentasi (K3) 

Persentase (%) 
Kompetensi yang 

Dicapai pada 
Pertemuan ke 

Menerapkan pengetahuan baru (&) 
Menyelesaikan soal-soal dan 

Persentase 
(%) 

Rata-Rata 
Kompetensi 

100 
75 
25 
25 
75 

100 
84,34 

50 
50 
75 

100 
88,82 

75 

100 
82,72 

50 
5 0 
7 5 

4 1,67 
75 



Grafik Persentase Kompetensi Kinerja Tiap lndikator Per 
Pertemuan pada Siklus 1 

n Pertemuan 1 

Pertemuan 2 

Pertemuan 3 
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Grafik 4.2. Persentase Kompetensi KinerjaMahasiswa Tiap  Indikator 
Pada Siklus I 

F: 

Berdasarkan Grafik 4.2 terlihat adanya peningkatan, ada yang meningkat 

tajam, ada yang mengalami penurunan dan bahkan ada yang tidak mengalami 

peningkatan atau penurunan (tetap)terhadap kompetensi kinerja mahasiswa. 

Kalau dirujuk dari data Tabel 24maka dapat dipaparkan persentase dari 

setiap indikator kompetensi kinerja dan hasil yang telah dicapai pada setiap 

pertemuan selama pelaksanaan pembelajaran pada siklus I, sebagai berikut: 

1) Indikator K I  (Melakukan praktikum) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam melakukan praktikum pada 

pertemuan I adalah 100 %, pertemuan I1 adalah 100 % dan pada pertemuan 

I11 adalah 100 %. Ini menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa dalam 

melakukan praktikum secara sistematis sudah pada tingkat yang terbaik, 

artinya seluruh mahasiswa melakukan praktikum secara sistematis sesuai 

dengan langkah-langkah pada LK 01. 

2) Indikator K2 (Menyimpulkan hasil praktikum) 

96 
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-- 
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- 

- 
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Persentase kompetensi mahasiswa dalam menyimpulkan hasil praktikum 

pada pertemuan I adalah 75 %, pada pertemuan I1 adalah 84,34 %, dan pada 

pertemuan I11 adalah 88,82 %. Ini menunjukkan adanya peningkatan 

kompetensi mahasiswa dalam menyimpulkan hasil praktikum dengan tepat 

dan sistematis. 

3) Indikator K3 (Melakukan persentasi) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam melakukan presentasi pada 

pertemuan I adalah 25 %, pada pertemuan I1 adalah 50 %, dan pada 

pertemuan 111 adalah 75 %. Ini menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa 

dalam melakukan persentasi sudah mengalami dari waktu ke waktu. 

4) Indikator Kq (Menerapkan pengetahuan baru) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan baru pada 

pertemuan I adalah 25 %, pada pertemuan I1 adalah 50 % dan pada 

pertemuan I11 adalah 50 %. Ini menunjukkan bahwa pada pertemuan I ke 

pertemuan I1 terlihat adanya peningkatan, sedangkan dari pertemuan I1 ke 

pertemuan I11 tetap. 

5) Indikator K5 (Menyelesaikan soal-soal dan permasalahan) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal dan 

permasalahan pada pertemuan I adalah 75 %, pada pertemuan I1 adalah 75 

%, dan pada pertemuan I11 adalah 75 %. Ini menunjukkan bahwa kompetensi 

mahasiswa untuk menyelesaikan soal dan perrnasalahan adalah tetap, tidak 

meningkat maupun menurun. 



c. Deskripsi Data Nilai Kompetensi KognitifMahasiswa pada Siklus I 

Data tentang kompetensi kognitif mahasiswa pada siklus I diperoleh 

dengan mengadakan tes tertulis yang diikuti oleh 19 orang mahasiswa dengan 

jumlah soal sebanyak 5 buah berbentuk uraian. Data ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari 

selama siklus I. Hasil analisis data secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 25Persentase Kompetensi Kognitif dan Nilai Rata-rata Mahasiswa 
pada Siklus I 

Dari Tabe14.3 dapat dilihat bahwa seluruh mahasiswa tuntas dalam uji 

kompetensi kognitif. Hal ini merupakan suatu prestasi atas keberhasilan 

mahasiswa dalam memahami program yang telah dibuatnya. 

No 

1 

2. Hasil Penelitian Siklus I1 

Hasil penelitian pada siklus I1 sama dengan siklus I yang terdiri dari tiga 

bagian yaitu: penilaian pada kompetensi aspek sikap, kinerja dan kognitif. 

a. Deskripsi Data Kompetensi SikapMahasiswa pada Siklus I1 

Pengamatan terhadap kompetensi sikap mahasiswadilakukan selama 

proses pembelajaran pada siklus 11. Kompetensi sikap yang diamati juga sama 

dengan siklus I yang terdiri dari sepuluh indikator yang dikelompokkan pada 

dua kelompok yaitu: lima indikator untuk karakter dan lima indikator lagi untuk 

Tuntas 
f 

11 

Nilai rata-rata 

81,05 
% 
5 8 

Tidak Tuntas 
f 

8 
Yo 

42 



keterampilan sosial.Penilaian kompetensi sikap mahasiswa selama siklus I1 

rangkumannya dapat dilihat pada Tabel 26. 

Pertemuan ke Kompetensi 
pad. Siklus 

TI 

Tabe126. Persentase Kompetensi SikapMahasiswapada SiMus I1 
No 

6 
7 
8 

Dari Tabel 26 dapat dilihat nilai rata-rata kompetensi sikap mahasiswa tiga 

Indikator Kompetensi Sikap 

9 
10 

kali pertemuan pada siklus I1 mengalami peningkatan dari pertemuan I ke 

Kerjasama (A6) 
Mendengarkan penjelasan (A7) 
Bertanya (A8) 

pertemuan 11, namun mengalami penurunan dari pertemuan I1 ke pertemuan I11 

Persentase (%) 
Kompetensi yang 

Dicapai pada 

Menjawab (A9) 
Menanggapi (Alo) 

dengan rata-rata 68,62 dengan kategori baik. Diharapkan untuk pertemuan 

Persentase 

Rata-Rata 

82,l l  
80,26 
31,58 

berikutnya persentase kompetensi sikap akan meningkat lagi. 

34,34 
2 5 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan penilaian kompetensi sikap 

81,58 
75,39 
57,92 

mahasiswa pada Tabel 26, untuk lebih jelasnya data tersebutakandisajikan dalam 

56,58 
25 

bentuk grafik seperti yang tertera pada Grafik 4.3. 

81,97 
80,79 
52,63 

8 1,89 
78,82 
47,3 8 

28,95 
39,47 

39,96 
29,82 



Grafik Persentase Kompetensi Sikap Tiap lndikator Per 
Pertemuan pada Siklus 2 

= Pertemuan 1 

- Pertemuan 2 

- Pertemuan 3 

I lndikator Kompetensi Sikap I 
Grafik4.3. Persentase Kompetensi Sikap MahasiswaPada Siklus I1 

Berdasarkan Grafik 4.3 terlihat adanya peningkatan dan penurunan, ada 

yang meningkat sedikit, ada yang meningkat tajam, ada yang menurun sedikit 

dan ada yang menurun tajam. 

Kalau dirujuk dari data Tabel 26 maka dapat dipaparkan persentase dari 

setiap indikator kompetensi sikap dan jenis kategori yang telah dicapai pada 

setiap pertemuan selama pelaksanaan pembelajaran pada siklus 11, sebagai 

berikut: 

1) Indikator Al  (Ingintahu) 

Persentase kompetensi mahasiswayang memiliki rasa ingintahu pada 

pertemuan I adalah 75 % (baik), pada pertemuan I1 adalah 85,53 % (amat 

baik) dan pada pertemuan 111 adalah 86,84 % (amat baik). Persentase pada 

indikator ini dari pertemuan I, I1 dan I11 mengalami peningkatan dalam 

kategori amat baik. Ini menunjukkan secara keseluruhan mahasiswa sudah 



meningkatkan rasa ingintahu yang tinggi terhadap materi pelajaran yang 

akan mereka pelajari. 

2) Indikator A2 (Percaya diri) 

Persentase kompetensi peserta didik yang memiliki rasa percaya diri pada 

pertemuan I adalah 8 1,45 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 78,82 % 

(amat baik) dan pada pertemuan I11 adalah 80,69 % (amat baik). Persentase 

pada indikator ini dari pertemuan I ke pertemuan I1 mengalami penurunan, 

namun dari pertemuan I1 ke pertemuan 111 mengalami kenaikan. Ini 

mungkin disebabkan karena mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan program membuat Menu menggunakan beberapa Form 

sehingga tidak percaya diri dalam menyelesaikannya. Lain halnya dengan 

persentase dari pertemuan I1 ke pertemuan I11 yang mengalami peningkatan 

namun tidak setinggi persentase pertemuan I di awal. Hal ini dikarenakan 

materi Aplikasi Treeview dan Listview yang baru mereka pelajari membuat 

mereka lebih percaya diri dalam mengerjakan programnya. 

3) Indikator A3(Tanggung jawab) 

Persentase kompetensi mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab pada 

pertemuan I adalah 81,71 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 78,82 % 

(amat baik) dan pada pertemuan I11 adalah 85,79 % (amat baik). Persentase 

pada indikator ini dari pertemuan I ke pertemuan I1 mengalami penurunan, 

namun dari pertemuan I1 ke pertemuan I11 mengalami kenaikan. Ini 

mungkin disebabkan karena mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan program membuat Menu menggunakan beberapa Form 



sehingga tidak mau lagi bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Lain 

halnya dengan persentase dari pertemuan I1 ke pertemuan 111 yang 

mengalami peningkatan yang mungkin dikarenakan materi Aplikasi 

Treeview dan Listview yang baru mereka pelajari membuat mereka lebih 

bertanggung jawab dalam mengerjakan programnya. 

4) Indikator A4 (Disiplin) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator disiplin pada pertemuan I 

adalah 80,13 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 92,5% (amat baik) 

dan pada pertemuan I11 adalah 79,47 % (amat baik). Persentase pada 

indikator ini mengalami peningkatan dari pertemuan I ke pertemuan IIdalam 

kategori amat baik. Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan disiplin 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu. Namun 

persentase pertemuan I1 ke pertemuan I11 mengalami penurunan, ha1 ini 

mungkin disebabkan Materi baru mengenai Aplikasi Treeview dan Listview 

agak sulit untuk dikerjakan tepat waktu. 

5) Indikator A5 (Teliti) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator teliti pada pertemuan I 

adalah 82,5 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 78,82 % (amat baik), 

dan pada pertemuan 111 adalah 77, l l  % (amat baik). Persentase pada 

indikator ini mengalami penurunan dari pertemuan I, TI dan 111. Ini 

menunjukkan adanya penurunan tingkat ketelitian mahasiswa dalam 

mengerjakan program atau melakukan kegiatans. 

6) Indikator A6 (Kerjasama) 



Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator kerjasama pada pertemuan 

I adalah 82 , l l  % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 81,58 % (amat 

baik), dan pada pertemuan I11 adalah 81,97 % (amat baik). Persentase dari 

pertemuan I ke pertemuan I1 mengalami penurunan, ini menunjukkan 

adanya penurunan kerjasama mahasiswa dalam melakukan kegiatan dalam 

kelompok. Namun persentasedari pertemuan I1 ke pertemuan 111 mengalami 

peningkatan, ini menunjukkan adanya peningkatan kerjasama mahasiswa 

dalam melakukan kegiatan dalam kelompok. 

7) Indikator A7 (Mendengarkan penjelasan) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator mendengarkan penjelasan 

dosen atau teman pada pertemuan I adalah 80,26 % (amat baik), pada 

pertemuan I1 adalah 75,39 % (amat baik), dan pada pertemuan I11 adalah 

80,79 % (amatbaik).Persentase dari pertemuan I ke pertemuan I1 mengalami 

penurunan, namun persentasedari pertemuan I1 ke pertemuan I11 mengalami 

peningkatan, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan mendengarkan 

penjelasan, baik dari dosen maupun teman, berarti mahasiswa sudah 

menyadari pentingnya mendengarkan penjelasan dari dosen ataupun teman. 

8) Indikator As (Bertanya) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam bertanya pada pertemuan I adalah 

31,58 % (kurang), pada pertemuan I1 adalah 57,92 % (baik) dan pada 

pertemuan I11 adalah 52,63 % (baik). Persentase pertemuan I ke pertemuan 

I1 mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya peningkatan 

kompetensi bertanya mahasiswa dengan menggunakan kalimat yang lancar 



dan sopan. Persentase pertemuan I1 ke pertemuan I11 mengalami 

penurunan, ini menunjukkan materi aplikasi Treeview dan Listview yang 

dipelajari mahasiswa tidak membuat mahasiswa bertanya lebih aktif. 

9) Indikator As (Menjawab) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menjawab pertanyaan pada 

pertemuan I adalah 34,34% (kurang), pada pertemuan I1 adalah 56,58% 

(baik) dan pada pertemuan I11 adalah 28,95 % (kurang). Persentase 

pertemuan I ke pertemuan I1 mengalami peningkatan. Ini menunjukkan 

adanya peningkatan kompetensi mahasiswa dalam menjawab pertanyaan 

yang relevan dengan permasalahan. Persentase pertemuan I1 ke pertemuan 

I11 mengalami penurunan, ini menunjukkan materi aplikasi Treeview dan 

Listview yang dipelajari mahasiswa masih sulit dipahami mahasiswa 

sehingga mahasiswa sulit menjawab pertanyaan yang relevan dengan 

masalah. 

10) Indikator Ale (Menanggapi) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menanggapi pada pertemuan I 

adalah 25 % (sangat kurang), pada pertemuan I1 adalah 25 % (sangat 

kurang), dan pada pertemuan I11 adalah 39,47 % (kurang). Ini menunjukkan 

adanya peningkatan kompetensi mahasiswa dalam menanggapi yang 

relevan dengan permasalan, namun masih dalam kategori kurang. 

b. Deskripsi Data Kompetensi KinerjaMahasiswa pada Siklus I1 
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Pengamatan terhadap kompetensi kinerja mahasiswa pada siklus I1 sama 

dengan siklus I, dilakukan selama proses pembelajaran di siklus 11. Kompetensi 

kinerja yang diamati terdiri darilima indikator. Untuk lebih jelasnyapenilaian 

kompetensi kinerja mahasiswa selama siklus 11, rangkumannya dapat dilihat 

pada Tabel 27. 

Tabel 27 Persentase Kompetensi Kinerja Mahasiswa pada Siklus I1 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan penilaian kompetensi kinerja 

mahasiswa pada Tabel 27, untuk lebih jelasnya data tersebut akan disajikan 

dalam bentuk grafik seperti yang tertera pada Grafik 4.4. 

Persentase 
(%) 

Rata-Rata 
Kompetensi 
pada Siklus 

I1 
100 

8 1,54 
100 

73,68 
91,23 
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Melakukan praktikum (KI)  
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Melakukan presentasi (K3) 
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Berdasarkan Grafik 4.4, secara umum terjadipeningkatan kompetensi 

kinerja dari pertemuan I sampai pertemuan 111. Ada yang meningkat sedikit dan 

ada pula yang meningkat besar. Kalau dirujuk dari data Tabel 27, maka dapat 

dipaparkan persentase dari setiap indikator kompetensi kinerja dan hasil yang 

telah dicapai pada setiap pertemuan selama pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus 11, sebagai berikut: 

1) Indikator K I  (Melakukan praktikum) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam melakukan praktikum pada 

pertemuan I adalah 100 %, pertemuan I1 adalah 100 % dan pada pertemuan 

I11 adalah 100 %. Ini menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa dalam 

melakukan praktikum secara sistematis sudah pada tingkat yang terbaik, 

artinya seluruh mahasiswa melakukan praktikum secara sistematis sesuai 

dengan langkah-langkah pada LK. 

2) Indikator K2 (Menyimpulkan hasil praktikum) 



Persentase kompetensi mahasiswa dalam menyimpulkan hasil praktikum 

pada pertemuan I adalah 88,03 %, pada pertemuan I1 adalah 85,53 %, dan 

pada pertemuan I11 adalah 71,05 %. Ini menunjukkan adanya penurunan 

kompetensi mahasiswa dalam menyimpulkan hasil praktikum dengan tepat 

dan sistematis. 

3) Indikator Kj (Melakukan persentasi) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam melakukan presentasi pada 

pertemuan I adalah 100 %, pada pertemuan I1 adalah 100 %, dan pada 

pertemuan I11 adalah 100 %. Ini menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa 

dalam melakukan persentasi sudah maksimal, seluruh mahasiswa melakukan 

presentasi dari hasil program yang dikerjakannya. 

4) Indikator IC, (Menerapkan pengetahuan baru) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan baru pada 

pertemuan I adalah 75 %, pada pertemuan I1 adalah 72,37 % dan pada 

pertemuan I11 adalah 73,68 %. Ini menunjukkan bahwa pada pertemuan I ke 

pertemuan I1 terlihat adanya penurunan, sedangkan dari pertemuan I1 ke 

pertemuan I11 terlihat adanya peningkatan dari kemampuan mahasiswa untuk 

menerapkan pengetahuan baru. 

5) Indikator K5 (Menyelesaikan soal-soal dan permasalahan) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal dan 

permasalahan pada pertemuan I adalah 100 %, pada pertemuan I1 adalah 75 

%, dan pada pertemuan 111 adalah 98,68 %. Ini menunjukkan bahwa 

kompetensi mahasiswa untuk menyelesaikan soal dan permasalahan 



mengalami penurunan dari pertemuan I ke pertemuan 11, dan mengalami 

peningkatan dari pertemuan I1 ke pertemuan 111. 

c. Deskripsi Data Nilai Kompetensi Kognitif Mahasiswa pada Siklus I1 

Data tentang kompetensi kognitif mahasiswa pada siklus I1 diperoleh 

dengan mengadakan tes tertulis yang diikuti oleh 19 orang mahasiswa dengan 

jumlah soal sebanyak 5 buah berbentuk uraian. Data ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari 

selama siklus 11. Hasil analisis data secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 28. 

Tabel 28 Persentase Ketuntasan Kompetensi Kognitif dan Nilai Rata-rata - -  - - - - - - - - - 

Dari Tabe128 dapat dilihat bahwa dari 19 orang mahasiswa, 14 orang (73,3 

%) sudah mencapai KKM dengan nilai rata-rata 81,58 sedangkan sisanya 5 

orang (26,3 %) masih di bawah KKM (di bawah 80). Persentase ketuntasan 

kompetensi kognitif secara klasikal sudah tercapai namun secara individual 

masih ada 5 orang yang belum tuntas. 

Mahasiswa 7ada Siklus 11. 

3. Hasil Penelitian Siltlus TI1 

Hasil penelitian pada siklus I11 sama dengan siklus I dan I1 yang terdiri dari 

tiga bagian yaitu: penilaian pada kompetensi aspek sikap, kinerja dan kognitif. 

No 

1 

Nilai rata-rata 

81,58 

Tuntas Tidalt Tuntas 
f 

14 
f 

5 
% 

73,7 
Yo 
26,3 



a. Deskripsi Data Kompetensi SikapMahasiswa pada SiMus 111 

Pengamatan terhadap kompetensi sikap mahasiswa dilakukan selama 

proses pembelajaran pada siklus 111. Kompetensi sikap yang diamati juga sama 

dengan siklus I dan I1 yang terdiri dari sepuluh indikator yang dikelompokkan 

pada dua kelompok yaitu: lima indikator untuk karakter dan lima indikator lagi 

untuk keterampilan sosial. Penilaian kompetensi sikap mahasiswa selama siklus 

111 rangkumannya dapat dilihat pada Tabel 29. 

Tabel29Persentase Komnetensi Sika~Mahasiswanada Siklus 111 

I 1 I Persentase (YO) persentase (%)I 
No Indikator Kompetensi Sikap 

Kompetensi yang Dicapai Rata-Rata 
ada Pertemuan ke Kompetensi 

IV ~ a d a  Siklus 111 In 
1 
2 
3 
4 
5 

6 

Karakter 

Keterampilan Sosial 
Kerjasama (A6) 1 80,92 1 87,37 1 92,ll  1 100 1 90,lO 

7 
8 

Dari Tabel 29 dapat dilihat nilai rata-rata kompetensi sikap mahasiswa 

empat kali pertemuan pada siklus 111 mengalami peningkatan dan penurunan. 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan penilaian kompetensi sikap mahasiswa 

pada Tabel 29, untuk lebih jelasnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk 

grafik seperti yang tertera pada Grafik4.5. 
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Grafik4.5. Persentase Kompetensi Sil<apMahasiswaPada Siklus I11 

BerdasarkanGrafik 4.5 terlihat adanya peningkatan, ada yang meningkat 

sedikit, ada yang meningkat tajam, dan ada indikator yang sudah mencapai hasil 

yang optimal sebagaimana yang diharapkan. Secara umum semua indikator 

kompetensi mengalami peningkatan. 

Kalau dirujuk dari data Tabel 29, maka dapat dipaparkan persentase dari 

setiap indikator kompetensi sikap dan jenis kategori yang telah dicapai pada 

setiap pertemuan selama pelaksanaan pembelajaran pada siklus 111, sebagai 

berikut: 

1) Indikator A l  (Ingintahu) 

Persentase kompetensi mahasiswayang memiliki rasa ingintahupada 

pertemuan I adalah 85 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 86,48 % 

(amat baik), pada pertemuan 111 adalah 86,48 % (amat baik) dan pada 

pertemuan IV adalah 87, l l  % (amat baik). Persentase pada indikator 

menunjukkan peningkatan. Ini menunjukkan secara keseluruhan mahasiswa 



sudah memiliki rasa ingintahu yang tinggi terhadap materi pelajaran yang 

akan mereka pelajari. 

2) Indikator A2 (Percaya diri) 

Persentase kompetensi pesertadidik yang memiliki rasa percaya diri pada 

pertemuan I adalah 69,74 % (baik), pada pertemuan I1 adalah 78,95% (Amat 

baik), pada pertemuan I11 adalah 86,05 % (amat baik) dan pada pertemuan IV 

adalah 87,5% (amat baik). Persentase pada indikator ini mengalami 

peningkatan dalam kategori amat baik. Ini menunjukkan adanya peningkatan 

rasa percaya diri mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas selama proses 

pembelajaran. 

3) Indikator A3(Tanggung jawab) 

Persentase kompetensi mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab pada 

pertemuan I adalah 75,66 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 8138  % 

(baik), pada pertemuan I11 adalah 86,05 % (amat baik) dan pada pertemuan 

IV adalah 91,05%. Persentase pada indikator ini mengalami peningkatan 

dalam kategori amat baik. Ini berarti bahwa mahasiswa sudah memiliki 

tanggung jawab yang tinggi dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

4) Indikator A4 (Disiplin) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator disiplin pada pertemuan I 

adalah 73,68 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 86,84 % (amat baik), 

pada pertemuan I11 adalah 88,03 % (amat baik) dan pada pertemuan IV 

adalah 100 % (amat baik). Persentase pada indikator ini mengalami 



peningkatan dalam kategori amat baik. Ini menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan disiplin mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan dengan tepat 

waktu. 

5) Indikator A5 (Teliti) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator teliti pada pertemuan I 

adalah 52,63 % (baik), pada pertemuan I1 adalah 75 % (amat baik), pada 

pertemuan I11 adalah 82,24 % (amat baik)dan pada pertemuan IV adalah 

88,42 % (amat baik). Persentase pada indikator ini mengalami 

peningkatandalam kategori amat baik. Ini menunjukkan adanya peningkatan 

ketelitian mahasiswa dalam melakukan kegiatan. 

6) Indikator A6 (Kerjasarna) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator kerjasama pada pertemuan I 

adalah 80,92 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 87,37 % (amat baik), 

pada pertemuan I11 adalah 92,11% (amat baik) dan pada pertemuan IV adalah 

100 % (amat baik). Ini menunjukkan adanya peningkatan kerjasama 

mahasiswa dalam melakukan kegiatan dalam kelompok. 

7) Indikator A7 (Mendengarkan penjelasan) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator mendengarkan penjelasan 

dosen atau teman pada pertemuan I adalah 87,37 % (amat baik), pada 

pertemuan I1 adalah 90,13 % (amat baik), pada pertemuan I11 adalah 92,11 % 

(amat baik) dan pada pertemuan IV adalah 94,74 % (amat baik). Ini 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan mendengarkan penjelasan, baik dari 



dosen maupun teman, berarti mahasiswa sudah menyadari pentingnya 

mendengarkan penjelasan dari dosen ataupun teman. 

8) Indikator As (Bertanya) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam bertanya pada pertemuan I adalah 

28,56 % (kurang), pada pertemuan I1 adalah 3 3 3 5  % (kurang), pada 

pertemuan I11 adalah 43,82 % (cukup) dan pada pertemuan IV adalah 88,16 

% (amat baik). Ini menunjukkan adanya peningkatan kompetensi bertanya 

mahasiswa dengan menggunakan kalimat yang lancar dan sopan, namun 

masih dalam kategori cukup. 

9) Indikator A9 (Menjawab) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menjawab pertanyaan pada 

pertemuan I adalah 28,55 % (kurang), pada pertemuan I1 adalah 28,95 % 

(kurang), pada pertemuan I11 adalah 29,61 % (kurang) dan pada pertemuan 

IV adalah 37,5 % (kurang). Ini menunjukkan adanya peningkatan kompetensi 

mahasiswa dalam menjawab pertanyaan yang relevan dengan permasalahan, 

namun masih dalam kategori kurang. 

10) Indikator Ale ( Menanggapi) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menanggapi pada pertemuan I 

adalah 25 % (kurang), pada pertemuan I1 adalah 27,63 % (kurang), pada 

pertemuan 111 adalah 33,24 % (cukup) dan pada pertemuan IV adalah 39,47 

% (kurang). Ini menunjukkan adanya peningkatan kompetensi mahasiswa 

dalam menanggapi yang relevan dengan permasalan, namun masih dalam 

kategori kurang. 



b. Deskripsi Data Kompetensi KinerjaMahasiswa pada Siklus I11 

Pengamatan terhadap kompetensi kinerja mahasiswa pada siklus I11 sama 

dengan siklus I dan siklus 11, dilakukan selama proses pembelajaran di siklus 111. 

Untuk lebih jelasnyapenilaian kompetensi kinerja mahasiswa selama siklus 111, 

rangkumannya dapat dilihat pada Tabel 30. 

Tabel30Persentase Kompetensi KinerjaMahasiswa Pada Siklus I11 
Persentase ('10) 

Kompetensi yang 
No 

Persentase 
( y o )  

Indikator Kompetensi Kinerja Kompetensi 
pada Siklus 

1 
2 
3 
4 
5 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan penilaian kompetensi kinerja 

mahasiswa pada Tabel 30, untuk lebih jelasnya data tersebut akan disajikan 

dalam bentuk grafik seperti yang tertera pada Grafik 4.6. 

permasalahan (K5) 
Rata-rata 
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Menyimpulkan hasil praktikum (K2) 
Melakukan presentasi (K3) 
Menerapkan pengetahuan baru (I&) 
Menyelesaikan soal-soal dan 

70,79 
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27,63 
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50 
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Grafik 4.6. Persentase Kompetensi KinerjaMahasiswa pada Siklus 111 

Berdasarkan Grafik 30 terlihat adanya peningkatan dan penurunan, ada 

yang meningkat tajam dan ada yang mengalami peningkatan sedikit terhadap 

kompetensi kinerja mahasiswa, ada yang menurun tajam dan ada yang 

mengalami penunlnan sedikit terhadap kompetensi kinerja mahasiswa. 

Kalau dirujuk dari data Tabel 30, maka dapat dipaparkan persentase dari 

setiap indikator kompetensi kinerja dan hasil yang telah dicapai pada setiap 

pertemuan selama pelaksanaan pembelajaran pada siklus 111, sebagai berikut: 

1) Indikator K1 (Melakukan praktikum) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam melakukan praktikum pada 

pertemuan I adalah 88,16 %, pertemuan I1 adalah I00 %, pada pertemuan I11 

adalah 98,96 % dan pada pertemuan IV adalah 100 %. Ini menunjukkan 

bahwa kompetensi mahasiswa dalam melakukan praktikum secara sistematis 

mengalami peningkatan untuk tiap materi pembelajaran. Pertemuan I dan 



pertemuan I11 memiliki persentase yang lebih rendah dibanding pertemuan I1 

dan pertemuan IV karena pada pertemuan I dan pertemuan I11 mahasiswa 

belum seluruhnya melakukan praktikum membuat program dengan alasan, 

penjelasan materi yang membutuhkan waktu yang lebih lama, oleh karena itu 

persentase pertemuan I1 dan pertemuan IV lebih tinggi, karena masing- 

masing praktikum dikerjakan setelah disosialisasikan terlebih dahulu. 

Indikator K2 (Menyimpulkan hasil praktikum) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menyimpulkan hasil praktikum 

pada pertemuan I adalah 60,53 %, pada pertemuan I1 adalah 85,53 %, pada 

pertemuan I11 adalah 50 %, dan pada pertemuan IV adalah 78,95 %. Ini 

menunjukkan adanya penurunan kompetensi mahasiswadalam menyimpulkan 

hasil praktikum dengan tepat dan sistematis. 

Indikator K3 (Melakukan persentasi) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam melakukan presentasi pada 

pertemuan I adalah 77,63 % pada pertemuan I1 adalah 78,95 %, pada 

pertemuan I11 adalah 68,42 %dan pada pertemuan IV adalah 78,95 %. Ini 

menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa dalam melakukan persentasi 

meningkat untuk pertemuan ke I1 pada tiap-tiap materi pembelajaran. 

4) Indikator & (Menerapkan pengetahuan baru) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan baru pada 

pertemuan I adalah 27,63 %, pada pertemuan I1 adalah 75 %, pada pertemuan 

I11 adalah 25 %dan pada pertemuan IV adalah 59,21 %. Ini menunjukkan 

bahwa pada pertemuan I ke pertemuan I1 dan pertemuan I11 ke pertemuan IV 



terlihat adanya peningkatan, sedangkan dari pertemuan I1 ke pertemuan 111 

terlihat adanya penurunan dari kemampuan mahasiswa untuk menerapkan 

pengetahuan baru. 

5) Indikator Kg (Menyelesaikan soal-soal dan permasalahan) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal dan 

pennasalahan pada pertemuan I adalah 100 %, pada pertemuan I1 adalah 100 

%, pada pertemuan 111 adalah 75 %, dan pada pertemuan IV adalah 97,37 %.. 

Ini menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa untuk menyelesaikan soal 

dan permasalahan sudah maksimal pada pertemuan I dan pertemuan 11, dan 

mengalami peningkatan dari pertemuan 111 ke pertemuan IV. 

c. Deskripsi Data Nilai Kompetensi Kognitif Mahasiswa pada Siklus I11 

Data tentang kompetensi kognitif mahasiswa pada siklus 111 diperoleh 

dengan mengadakan tes tertulis yang diikuti oleh 19 orang mahasiswa dengan 

jumlah soal sebanyak 10 buah berbentuk uraian. Data ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari 

selama siklus 111. Hasil analisis data secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3 1. 

Tabel 31Persentase Ketuntasan Kompetensi Kognitif dan Nilai Rata-rata 
Mahasiswa pada Siklus I11 

I N O  f 
Tuntas 

I %  
Tidak Tuntas 
f I % 

Nilai rata-rata 



Dari Tabel 31 dapat dilihat bahwa dari 19 orang mahasiswa, 1 1  orang (58 

%) sudah mencapai KKM dengan nilai rata-rata 81,05 sedangkan sisanya 8 

orang (42 %) masih di bawah KKM (di bawah 80). 

4. Hasil Penelitian Siklus IV 

Hasil penelitian pada siklus IV sama dengan siklus I, siklus 11, dan siklus I11 

yang terdiri dari tiga bagian yaitu: penilaian pada kompetensi aspek sikap, kinerja 

dan kognitif. 

a. Deskripsi Data Kompetensi SikapMahasiswa pada Siklus IV 

Pengamatan terhadap kompetensi sikap mahasiswa dilakukan selama 

proses pembelajaran pada siklus IV. Kompetensi sikap yang diamati juga sama 

dengan siklus I, I1 dan I11 yang terdiri dari sepuluh indikator yang 

dikelompokkan pada dua kelompok yaitu: lima indikator untuk karakter dan 

lima indikator lagi untuk keterampilan sosia1,Penilaian kompetensi sikap 

mahasiswa selama siklus IV rangkumannya dapat dilihat pada Tabel 32. 

Tabel32Persentase Kompetensi SikapMahasiswapada Siklus IV 
I Persentase (%) persen tase (%)I 

No 

I 

Indikator Kompetensi Sikap 

3 
4 
5 

1 
2 

6 
7 

Karakter 

Kompetensi yang Dicapai 
pada Pertemuan ke 

I I I1 I I11 I IV 

100 
100 

Tanggung jawab (A3) 
Disiplin (A4) 
Teliti (A5) 

Rata-Rata 
Kompetensi 

pada Siklus IV 

Ingintahu (Al) 
Percaya diri (A2) 

100 
100 

Keterampilan Sosial 

80 
80,26 
82,76 

83,82 
80 

86,5 1 
85,13 

100 
100 

100 
100 

Kerjasama (A6) 
Mendengarkan penjelasan (A7) 

62,24 
60,53 
60,53 
62,63 
64,87 

97,37 
97,27 

94,74 
94,34 

100 
100 
100 

94,74 
94,74 

100 
100 
100 

85,13 
85,72 
86,9 1 



Dari Tabel 32 dapat dilihat nilai rata-rata kompetensi sikap mahasiswa tiga 

kali pertemuan pada siklus IV mengalami peningkatan dari pertemuan I sampai 

52,37 
40,72 

28,09 
74,52 

pertemuan IV dengan rata-rata 74,52 dengan kategori baik. 

68,42 

48,68 
28,95 
84,61 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan penilaian kompetensi sikap 

mahasiswa pada Tabel 32, untuk lebih jelasnya data tersebut akan disajikan 

64,47 
44,74 
28,95 
83,82 

dalam bentuk grafik seperti yang tertera pada Grafik4.7. 
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27,63 
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Grafik4.7. Persentase Kompetensi SikapMahasiswaPada Siklus IV 

BerdasarkanGrafik 4.7 terlihat adanya peningkatan, ada yang meningkat 

sedikit, ada yang meningkat tajam, dan ada indikator yang sudah mencapai hasil 

yang optimal sebagaimana yang diharapkan. Secara umum semua indikator 

kompetensi mengalami peningkatan. 



Kalau dirujuk dari data Tabel 4.9, maka dapat dipaparkan persentase dari 

setiap indikator kompetensi sikap dan jenis kategori yang telah dicapai pada 

setiap pertemuan selama pelaksanaan pembelajaran pada siklus IVY sebagai 

berikut : 

1) Indikator A, (Ingintahu) 

Persentase kompetensi mahasiswayang memiliki rasa ingintahu pada 

pertemuan I adalah 83,82 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 62,24 % 

(amat baik), pada pertemuan I11 adalah 100 % (amat baik), dan pada 

pertemuan IV adalah 100 % (amat baik). Persentase pada indikator ini sudah 

optimal. Ini menunjukkan secara keseluruhan mahasiswa sudah memiliki rasa 

ingintahu yang tinggi terhadap materi pelajaran yang akan mereka pelajari. 

2) Indikator A2 (Percaya diri) 

Persentase kompetensi peserta didik yang memiliki rasa percaya diri pada 

pertemuan I adalah 80 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 60,53 % 

(amat baik), pada pertemuan I11 adalah 100 % (amat baik) dan pada 

pertemuan IV adalah 100 % (amat baik). Persentase pada indikator ini dari 

pertemuan I ke pertemuan I1 mengalami penurunan. Namun pada pertemuan 

I11 dan pertemuan IV sudah optimal. 

3) Indikator A3(Tanggung jawab) 

Persentase kompetensi peserta didik yang memiliki rasa tanggung jawab pada 

pertemuan I adalah 80 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 60,53 % 

(amat baik), pada pertemuan I11 adalah 100 % (amat baik) dan pada 

pertemuan IV adalah 100 % (amat baik). Persentase pada indikator ini dari 



pertemuan I ke pertemuan I1 mengalami penurunan. Namun pada pertemuan 

I11 dan pertemuan IV sudah optimal. 

4) Indikator A4 (Disiplin) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator disiplin pada pertemuan I 

adalah 80,26 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 62,63 % (baik), pada 

pertemuan I11 adalah 100 % (amat baik), dan pada pertemuan IV adalah 100 

% (amat baik). Persentase pada indikator ini mengalami penurunan dari 

pertemuan I ke pertemuan 11, dan sudah mencapai hasil optimal pada 

pertemuan I11 dan pertemuan IV. Ini menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan disiplin mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan dengan tepat 

waktu. 

5) Indikator As (Teliti) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator teliti pada pertemuan I 

adalah 82,67 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 64,87 % (baik), pada 

pertemuan I11 adalah 100 % (amat baik)dan pada pertemuan IV adalah 100 % 

(amat baik). Persentase pada indikator ini mengalami penurunan dari 

pertemuan I ke pertemuan 11, dan sudah mencapai optimal pada pertemuan I1 

dan pertemuan IV. Ini menunjukkan adanya peningkatan ketelitian 

mahasiswa dalam melakukan kegiatan. 

6) Indikator A6 (Kerjasama) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator kerjasama pada pertemuan I 

adalah 94,74 % (amat baik), pada pertemuan I1 adalah 94,74% (amat baik), 

pada pertemuan I11 adalah 97,5% (amat baik), dan pada pertemuan IV adalah 



100 % (amat baik). Ini menunjukkan adanya peningkatan kerjasama 

mahasiswa dalam melakukan kegiatan dalam kelompok, dan sudah mencapai 

persentase optimal. 

7) Indikator A7 (Mendengarkan penjelasan) 

Persentase kompetensi mahasiswa pada indikator mendengarkan penjelasan 

dosen atau teman pada pertemuan I adalah 94,34 % (amat baik), pada 

pertemuan I1 adalah 94,74 % (amat baik), pada pertemuan 111 adalah 100 % 

(amat baik) dan pada pertemuan IV adalah 100% (amat baik). Ini 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan mendengarkan penjelasan, baik dari 

dosen maupun teman, berarti mahasiswa sudah menyadari pentingnya 

mendengarkan penjelasan dari dosen ataupun teman, dan sudah mencapai 

hasil yang optimal. 

8) Indikator As (Bertanya) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam bertanya pada pertemuan I adalah 

48,95 % (kurang), pada pertemuan I1 adalah 27,63 % (kurang), pada 

pertemuan I11 adalah 64,47 % (baik), dan pada pertemuan IV adalah 68,42 % 

(baik). Ini menunjukkan adanya peningkatan kompetensi bertanya mahasiswa 

dengan menggunakan kalimat yang lancar dan sopan, namun masih dalam 

kategori kurang dan baik. 

9) Indikator As (Menjawab) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menjawab pertanyaan pada 

pertemuan I adalah 41,48 % (kurang), pada pertemuan I1 adalah 27,63 % 

(kurang), pada pertemuan I11 adalah 44,74 % (kurang), dan pada pertemuan 



IV adalah 48,68 % (kurang). Ini menunjukkan adanya peningkatan 

kompetensi mahasiswa dalam menjawab pertanyaan yang relevan dengan 

permasalahan, namun masih dalam kategori baik. 

10) Indikator A l o  ( Menanggapi) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menanggapi pada pertemuan I 

adalah 30,79 % (kurang), pada pertemuan I1 adalah 23,68 % (sangat kurang), 

pada pertemuan 111 adalah 28,95 % (kurang), dan pada pertemuan 28,95 % 

(kurang). Ini menunjukkan adanya penurunan kompetensi mahasiswa dalam 

menanggapi yang relevan dengan permasalahan. 

b. Deskripsi Data Kompetensi KinerjaMahasiswa pada Siklus I11 

Pengamatan terhadap kompetensi kinerja mahasiswa pada siklus IV sama 

dengan siklus I, siklus I1 dan siklus 111, dilakukan selama proses pembelajaran di 

siklus IV. Untuk lebih jelasnyapenilaian kompetensi kinerja mahasiswa selama 

siklus IV, rangkumannya dapat dilihat pada Tabel 33. 

Tabel33Persentase Komnetensi KineriaMahasiswa Pada Siklus 111 
Persentase (%) Persentase 

Kompetensi yang 
No Indikator Kompetensi Kinerja Kompetensi 

pada Siklus 

1 
2 
3 
4 
5 

permasalahan (K5) 
Rata-rata 

Melakukan praktikum (KI) 
Menyimpulkan hasil praktikum (K2) 
Melakukan presentasi (K3) 
Menerapkan pengetahuan baru (L) 
Menyelesaikan soal-soal dan 

90,95 

91,97 
92,37 
86,84 
89,21 
94,34 

79,47 

81,58 
76,32 
100 

57,89 
81,58 

95 

100 
100 
100 
75 
100 

95 

100 
100 
100 
75 
100 

90,l l  

93,39 
92,17 
96,7 1 
74,28 
93,98 



Berdasarkan data hasil pengamatan dan penilaian kompetensi kinerja 

mahasiswa pada Tabel 33, untuk lebih jelasnya data tersebut akan disajikan 

dalam bentuk grafik seperti yang tertera pada Grafik 4.7. 
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Grafik 4.8. Persentase Kompetensi KinerjaMahasiswa pada Siklus IV 

Berdasarkan Grafik 33 terlihat adanya peningkatan, ada yang meningkat 

tajam dan ada yang mengalami peningkatan sedikit terhadap kompetensi kinerja 

mahasiswa. Secara umum terlihat peningkatan yang cukup baik jika 

dibandingkan dengan siklus I, 11, dan 111. 

Kalau dirujuk dari data Tabel 33, maka dapat dipaparkan persentase dari 

setiap indikator kompetensi kinerja dan hasil yang telah dicapai pada setiap 

pertemuan selama pelaksanaan pembelajaran pada siklus 111, sebagai berikut: 

1) Indikator KI  (Melakukan praktikum) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam melakukan praktikum pada 

pertemuan I adalah 91,97 %, pertemuan I1 adalah 81,58 %, pertemuan I11 



adalah 100 %, dan pertemuan I11 adalah 100 %. Ini menunjukkan bahwa 

kompetensi mahasiswa dalam melakukan praktikum secara sistematis sudah 

pada tingkat yang terbaik, artinya seluruh mahasiswa melakukan praktikum 

secara sistematis sesuai dengan langkah-langkah pada LK. 

2) Indikator K2 (Menyimpulkan hasil praktikum) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menyimpulkan hasil praktikum 

pada pertemuan I adalah 92,37 %, pada pertemuan 11 adalah 76,32 %, pada 

pertemuan I11 adalah 100 %, dan pada pertemuan IV adalah 100%. Ini 

menunjukkan adanya penurunan kompetensi mahasiswa dalam 

menyimpulkan hasil praktikum dengan tepat dan sistematis. 

3) Indikator K3 (Melakukan persentasi) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam melakukan presentasi pada 

pertemuan I adalah 86,84 %, pada pertemuan I1 adalah 100 %, pada 

pertemuan 111 adalah 100 % dan pada pertemuan IV adalah 100 %. Ini 

menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa dalam melakukan persentasi 

sudah maksimal, seluruh mahasiswa melakukan presentasi dari hasil program 

yang dikerjakannya. 

4) Indikator & (Menerapkan pengetahuan baru) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan baru pada 

pertemuan I adalah 89,21 %, pada pertemuan I1 adalah 57,98 %, pada 

pertemuan I11 adalah 75 %, dan pada pertemuan IV adalah 75 %. Ini 

menunjukkan bahwa pada pertemuan I ke pertemuan I1 terlihat adanya 



penurunan, sedangkan dari pertemuan 111 ke pertemuan IV terlihat 

kemampuan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan baru adalah tetap. 

5) Indikator Kg (Menyelesaikan soal-soal dan permasalahan) 

Persentase kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal dan 

permasalahan pada pertemuan I adalah 94,34 %, pada pertemuan I1 adalah 

81,58 %, pada pertemuan I11 adalah 100 % dan pada pertemuan IV adalah 

100 %. Ini menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa untuk menyelesaikan 

soal dan permasalahan mengalami penurunan dari pertemuan I ke pertemuan 

11, dan dari pertemuan I11 ke pertemuan IV sudah mencapai hasil optimal. 

c. Deskripsi Data Nilai Kompetensi Kognitif Mahasiswa pada Siklus IV 

Data tentang kompetensi kognitif mahasiswa pada siklus IV diperoleh 

dengan mengadakan tes tertulis yang diikuti oleh 19 orang mahasiswa dengan 

jumlah soal sebanyak 10 buah berbentuk uraian. Data ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari 

selama siklus 111. Hasil analisis data secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 34. 

Tabel 34 Persentase Ketuntasan Kompetensi Kognitif dan Nilai Rata-rata 
Mahasiswa pada Siklus I11 

Dari Tabel 34 dapat dilihat bahwa seluruh mahasiswa tuntas dalam uji 

kompetensi kognitif. Hal ini merupakan suatu prestasi atas keberhasilan 

mahasiswa dalam memahami program yang telah dibuatnya. 

No 

1 

Tuntas 
f 

19 

Nilai rata-rata 

100 
% 

100 

Tidak Tuntas 
f 

0 
Yo 

0 



C. Pembahasan 

1. Perbandingan Hasil Kompetensi Sikap yang Telah Dicapai selama Penelitian 

Berdasarkan analisis peningkatan kompetensi sikap mahasiswa dari siklus I 

sampai siklus IV dapat dilihat perbandingan hasil yang telah dicapai selama 

penelitian, seperti tertera pada Tabel 35 

Tabe135 Perbandingan Persentase Hasil Kompetensi Sikap MahasiswaTiap 
Indikator dari Siklus I sampai Siklus IV 

Berdasarkan data pada Tabel 35, terlihat bahwa indikator yang mengalami 

peningkatan paling sedikit adalah indikator yang tergolong pada karakter yaitu: 

tanggung jawab (A3) sebesar 2,2 %, sedangkan indikator yang tergolong pada 

keterampilan sosial umumnya mengalami peningkatan yang tinggi diantaranya 

indikator: menjawab (A9) sebesar 22,8 %, kerjasama (A6) sebesar 9,4 % , percaya 

( Y o )  
Ra ta- 
Ra ta 

Pening- 
katan 

No 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

Indika- 
tor 
Kom- 
petensi 
Sikap 
Karakter 

Persentase (%) 
Rata-Rata Kompetensi 

pada Tiap Siklus 

(Ad  
(A2) 
(A3) 
(A4) 
(A5) 

Siklus 
I 

Persentase (%) 
Peningkatan dari 

77,46 
66,80 
79,69 
77,89 
75,48 

Siklus 
I11 ke IV 

Siltlus 
I1 

Siklus 
I ke I1 

Keterampilan Sosial 

Siklus 
I1 ke I11 

82,46 
80,32 
82, l l  
84,04 
79,47 

(A6) 
(A7) 
(As) 
649) 
(AIo) 

Siklus 
111 

Siklus 
IV 

74,29 
78,46 
63,14 
25,OO 
25,00 

86,45 
80,56 
8339 
87,14 
7437 

4,8 
0,3 
1,8 
3,7 
-6 

8631 
85,13 
85,13 
85,72 
86,91 

81 $9 
78,82 
47,38 
39,96 
29,82 

0,1 
5,7 
1,8 

-1,6 
16,s 

6,4 
20,2 

3 

7,8 
5,3 

10,o 
15,6 

2,4 
-22,l 

4,3 

3 3  
8,7 
2 2  
3,3 
5,s 

90,10 
91,09 
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diri (A2) sebesar 8,7 %, mendengarkan penjelasan (A,) sebesar 7,6 %, dan teliti 

(A5) sebesar 5,5 %. 

2. Perbandingan Hasil Kompetensi Kinerja yang Telah Dicapai selama 
Penelitian 

Berdasarkan analisis peningkatan kompetensi kinerja mahasiswa dari siklus I 

sampai siklus IV dapat dilihat perbandingan hasil yang telah dicapai selama 

penelitian, seperti tertera pada Tabel 36. 

Tabe136 Perbandingan Persentase Hasil Kompetensi Kinerja Mahasiswa 
dari Siklus I sampai Siklus IV 

Berdasarkan data pada Tabel 36, dapat dilihat rata-rata peningkatan yang 

paling tinggi adalah dari siklus I ke siklus I1 yaitu 27,7 %, dari siklus I1 ke siklus I11 

terjadi penurunan sebesar 17,l % dan dari siklus I11 ke siklus IV terjadi 

peningkatan lagi sebesar 21,6 %. Secara umum kompetensi kinerja mahasiswa 

mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. 

No 

1. 
2. 
3 
4 

Siklus 

I 
I1 
I11 
IV 

Persentase (%) 
Rata-Ra ta 

Kompetensi pada 
Tiap Siklus 

69,88 
89,29 
74,08 
90,ll  

Persentase (%) 
Peningkatan dari 

Siklus 
I ke I1 

27,7 

Siklus 
I1 ke I11 

-17,l 

Siklus 
I11 ke IV 

21,6 



3. Perbandingan Hasil Kompetensi Kognitif yang Telah Dicapai selama 
Penelitian 

Berdasarkan analisis peningkatan kompetensi kognitif mahasiswa dari siklus 

I sampai siklus IV dapat dilihat perbandingan hasil yang telah dicapai selama 

penelitian, seperti tertera pada Tabel 37 

Tabel 37 Perbandingan Persentase Hasil Kompetensi Kognitif Mahasiswa 
dari Siklus I sampai Siklus IV 

Berdasarkan data pada Tabel 37, dapat dijelaskan bahwa terlihat 

peningkatan kompetensi kognitif mahasiswa dari siklus I sampai siklus4 dengan 

standar ketuntasan yang sama yaitu 80. Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama 

penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kompetensi kognitif 

mahasiswa. 

Peningkatan kompetensi kognitif ini dimungkinkan terjadikarena pelaksanaan 

pembelajaran memberikan kesempatan lebih banyak kepada mahasiswa untuk 

mengembangkan kemampuan kinerja melalui kegiatan penyelidikan sampai 

diperoleh suatu kesimpulan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

berkembangnya karakter dan keterampilan sosial dengan sempurna sehingga 

mendukung kepadaperkembangan kemampuan kognitif mahasiswa. 



Peningkatan kompetensi mahasiswa dimungkinkan terjadi karena 

pelaksanaan pembelajaran memberikan kesempatan lebih banyak kepada 

mahasiswa untuk aktif secara fisik, mental dan emosional melalui kegiatan 

penyelidikan, diskusi kelompok atau melakukan presentasi kelompok. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Suryosubroto (1 977: 192) bahwa kegiatan seperti itu lebih 

bermakna bagi siswa karena dengan proses mendengar, melihat dan melakukan 

menjadi pengetahuan yang mereka peroleh lebih lama bertahan dalam ingatan 

mereka karena mereka belajar dengan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, 

mengarahkan sendiri, mencari sendiri dan menemukan sendiri. 

Penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5Edapat meningkatkan 

kompetensi mahasiswa disebabkan karena dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran memberikan kesempatan yang banyak kepada mahasiswa untuk 

terlibat aktif secara fisik, mental dan emosional melalui kegiatan penyelidikan atau 

praktek langsung. Pengetahuan yang diperoleh dan dibangun secara aktif oleh 

mahasiswa melalui pengalaman nyata akan tersimpan lebih lama dalam ingatan 

mereka sesuai dengan pendapat Widdiharto (20045) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan yang baru akan melekat lebih lama apabila siswa dilibatkan secara 

langsung dalam proses penemuan dan mengkontruksi sendiri konsep atau 

pengetahuan tersebut. 

Penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5Edapat meningkatkan 

kompetensi mahasiswa karena dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan motivasi 

dan prestasi belajar mahasiswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Suwar (2009) 



dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Model Siklus Belajar 5E dapat 

meningkatkan Motivasidan Prestasi belajar Fisika Siswa. 

Learning Cycle 5E  adalah suatu model pembelajaran yang dapat 

mengembangkan penalaran dan pemikiran mahasiswa pada aspek kognitif. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Purnami (2010) yang menyimpulkan dalam penelitian 

bahwa Implementasi Model Pembelajaran Learning Cycle 5 E  Berbantuan LKS 

dapat Meningkatkan Penalaran Siswa. 

Learning Cycle 5E  adalah suatu model pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivis. Kontstruktivis mengembangkan pemikiran mahasiswa akan belajar 

lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Dalam ha1 ini 

Sumiati (2008: 15) menegaskan bahwa manusia mengkonstruksi pengetahuannya 

melalui interaksi dengan obyek, fenomena, pengalaman dan lingkungannya. 

Artinya pengetahuan dianggap benar jika pengetahuan itu dapat berguna untuk 

menghadapi dan memecahkan persoalan atau fenomena yang sesuai. Apabila 

mahasiswa telah bisa hidup mandiri kelak tanpa bergantung pada orang lain maka 

dikatakan mahasiswa telah memiliki kompetensi untuk melangsungkan 

kehidupannya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi 

mahasiswa dapat dilaksanakan dengan penerapan model pembelajaran Learning 

CycleSEberdasarkan SAP dan LK yang sudah dirancang sesuai dengan prosedur 

model pembelajaran Learning Cycle5E. 



D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat peningkatan 

kompetensi mahasiswa dalam pembelajaran fisika dengan penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan dan 

keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian adalah waktu yang tidak 

mencukupi untuk melakukan proses pembelajaran yang maksimal terutama dalam 

menyelesaikan soal-soal atau permasalahan dan melakukan presentasi. 

Walaupun pada umumnya terjadi peningkatan kompetensi mahasiswa baik 

sikap, kinerja dan kognitif namun masih ada kompetensi sikap yang perlu 

ditingkatkan yaitu: kompetensi bertanya, menjawab dan menanggapi. Persentase 

pada kompetensi ini masih kurang. Untuk itu hams dicarikan solusinya. Salah satu 

solusinya adalah menyuruh mahasiswa untuk menyiapkan pertanyaan di rumah 

tentang materi yang akan dipelajari dan lebih memperbanyak membaca buku sumber 

agar mahasiswa punya alasan yang kuat untuk dapat menjawab dan menanggapi. 
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LEMBAR OBSERVASI 
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

Jurusan : Pendidikan Fisika 
Mata Kuliah : Komputer dalam Pembelajaran Fisika 
Materi : Mengenal Lingkungan Kerja Borland Delphi 7.0 

3. Elaboration 

Evaluation. 
3. Kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan 

alokasi waktu 
Saran: 

Kriteria Penilaian 
4. Baik ( sesuai, jelas, tepat guna, operasional) 
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LK sndah mencerminkan tahap-tahap model 
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5. Evaluation 
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3. Cukup baik(sesuai, jelas, tepat guna, kurang operasional) 
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operasional). 
1 .  Tidak baik (tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak 
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No 

A 

B 

C 
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1 .  Meny iapkan ruang, alat pembelajaran dan media 
2. Memeriksa kesiapan peserta didi k 
MEMBUKA PEMBELAJARAN 
TAHAP PEMBANGKIT MINAT (ENGAGEMENQ 
1. Menyampaikan learning outcomes yang akan dicapai dan 

rencana kegiatan 
2. Melakukan Apersepsi, Prasarat dan Motivasi 
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pada LK 
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sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat dalam LK 
memfasilitasi setiap kelompok untuk bekerja sama dalam 
melakukan praktek. 
membimbing peserta didik dalam menyiapkan laporan dan 
mengambil kesimpulan 
memfasilitasi peserta didik untuk melakukan presentasi 
laporan praktek 
mengarahkan peserta didik untuk berlaku teliti dalam 
melakukan praktek untuk mendapatkan kesimpulan. 
memberikan pertanyaan arahan kepada peserta didik 
mengenai praktek yang dilakukan ketika diperlukan 
memberi waktu yang cukup kepada peserta didik untuk 
menyelesaikan praktek sesuai dengan waktu yang 
ditentukan. 

PENJELASAN (EXPLANA TION) 
menganjurkan peserta didik untuk menjelaskan hasil 

Skala 

1 2 3 4  

Nilai 



D 

E 

- 

F 

G 

praktek dengan kata-kata mereka sendiri 
menganjurkan peserta didik untuk menjelaskan hasil 
praktek dengan kata-kata mereka sendiri 
menganjurkan peserta didik untuk mendegarkan penjelasan 
dari dosen dan kelompok lain. 
mengarahkan peserta didik pada hasil praktek untuk 
mendapatkan kesimpulan. 

ELABORASI ( ELABORATION) 
mengajak peserta didik untuk menggunakan istilah 
umum. 
memberikan soal atau permasalahan dan mengarahkan 
peserta didik untuk menyelesaikan secara teliti. 
menganjurkan peserta didik untuk menggunakan 
konsep yang telah mereka dapatkan. 

EVALUASI ( EVAL UA TION) 
mengajukan pertanyaan lisan 
memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 
menjawab dan menanggapi 
memberikan penguatan terhadap konsep yang telah 
dipelajari. 
bersama observer melakukan penilaian kinerja melalui 
observasi selama proses pembelajaran. 
memberikan tugas rumah berupa tugas baca untuk materi 
selanj utnya. 
Dosen menutup pelajaran dengan membaca Hamdalah 

Pengoasaan Materi Pembelajaran 
1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 
2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 
3. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan nyata 

Pendekatanl Strategi Pembelajaran 
1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang 

akan dicapai. 
2. Menguasai kelas 
g 
4. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif 
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan 
Pemamfaatan sumber belajarlmedia pembelajaran 
1 .  Menunjukkan keterampilan dalam menggunakan sumber 

belaj arlmedia pembelajaran 
2. Menghasilkan pesan yang menarik. 
3. Melibatkan peserta didi k dalam pembuatan dan pemanfaatan 

sumber belajarlmedia pembelajaran. 
Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan 

---- 



Padang, November 20 12 
( Observer) 

I 

peserta didik 
I .  Memfasilitasi terjadinya partisipasi aktif peserta didik melalui 

interaksi guru, peserta didik, sumber belajar. 
2. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik 
3. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif 
4. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam 

be1 aj ar 
Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran 
1 .  Memantau kemajuan belajar 



Lembar Penilaian Afektif 

I I I I 1 I I I I I I - 
6 nlllta nuvld 3arl 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

Padang, November 20 12 
Observer 

Shinta Kemala Sari 
Yoki Rahmat 

Dian Mayasari 
Fauziah 
Wike lndriani 
Wirda Hilwa 

Kelornpok IV: Einstein 

Kelorn~ok Ill: Maxwell 

13 
14 
15 

Fiddiyahtul Aini 
Winda Anggraini 
Sucia Rahrniwati 

Kelorn~ok V: Ohm 



Lembar Penilaian Psikomotor 

Pertemuan 1 Siklus 1 

Padang, November 20 12 
Observer 

No 

Kelompok V: Ohm 
17 
18 
19 
20 

Nama peserta didik 

Syafwan 
M. Gallan 
Jumeri Rahmi 
Sintha Trisma Utami 

Nilai 
Psikomotor 

Indikator 
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KRITERIA PENSKORAN 

KRITEFUA UNTUK PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTOR 

1. Melakukan Praktek 
Skor 4: Melakukan praktek secara sistematis dan cepat. 
Skor 3: Melakukan praktek secara sistematis dan lambat. 
Skor 2: Melakukan praktek tidak sistematis dan cepat. 
Skor 1 : Melakukan praktek tidak sistematis dan lambat. 

2. Menyimpulkan Hasil Praktek 
Skor 4: Menyimpulkan hasil praktek dengan tepat dan sitematis. 
Skor 3: Menyimpulkan hasil praktek dengan tepat dan kurang sitematis. 
Skor 2: Menyimpulkan hasil praktek kurang tepat dan sistematis. 
Skor 1 : Menyimpulkan hasil praktek tidak tepat dan tidak sistematis. 

3. Melakukan Presentasi 
Skor 4: Melakukan presentasi sangat kompeten. 
Skor 3: Melakukan presentasi kompeten. 
Skor 2: Melakukan presentasi cukup kompeten. 
Skor 1 : Melakukan presentasi tidak kompeten. 

4. Menerapkan Pengetahuan Baru 
Skor 4: Sangat mampu menerapkan pengetahuan baru. 
Skor 3: Mampu menerapkan pengetahuan baru. 
Skor 2: Cukup mampu menerapkan pengetahuan baru. 
Skor 1 : Tidak mampu menerapkan pengetahuan baru. 

5. Menyelesaikan soal-soal dan permasalahan 
Skor 4: Menyelesaikan soal-soal dan permasalahan dengan tepat dan cepat. 
Skor 3: Menyelesaikan soal-soal dan permasalahan dengan tepat dan kurang 

cepat. 
Skor 2: Menyelesaikan soal-soal dan permasalahan dengan tepat dan lambat. 
Skor I: Menyelesaikan soal-soal dan permasalahan dengan tidak tepat dan 

lambat. 

KRITEFUA UNTUK PENILAIAN ASPEK AFEKTIF 
1. Ingin Tahu 

Skor 4: Memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi 
Skor 3: Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 
Skor 2: Kurang memiliki rasa ingin tahu. 
Skor 1 : Tidak memiliki rasa ingin tahu sama sekali. 

2. Percaya Diri 
Skor 4: Melaksanakan tugas dengan percaya diri tinggi 



Skor 3: Melaksanakan tugas dengan percaya diri. 
Skor 2: Melaksanakan tugas cukup percaya diri. 
Skor 1 : Melaksanakan tugas tidak percaya diri. 

3. Tanggung Jawab 
Skor 4: Dalam menyelesaikan tugas sangat bertanggung jawab. 
Skor 3: Dalam menyelesaikan tugas bertanggung jawab. 
Skor 2: Dalam menyelesaikan tugas cukup bertanggung jawab. 
Skor 1 : Dalam menyelesaikan tugas kurang bertanggung jawab. 

4. Disiplin 
Skor 4: Melakukan kegiatan dengan tepat waktu 
Skor 3: Melakukan kegiatan cukup tepat waktu 
Skor 2: Melakukan kegiatan kurang tepat waktu 
Skor 1 : Melakukan kegiatan tidak tepat waktu 

5. Teliti 
Skor 4: Melakukan kegiatan dengan teliti. 
Skor 3: Melakukan kegiatan kurang teliti. 
Skor 2: Melakukan cukup teliti. 
Skor 1: Melakukan kegiatan tidak teliti. 

6. Kerjasama 
Skor 4: Sangat bisa bekerjasama dengan baik dalam melakukan kegiatan. 
Skor 3: Bisa bekerjasama dengan baik dalam melakukan kegiatan. 
Skor 2: Kurang bisa bekerjasama dengan baik dalam melakukan kegiatan. 
Skor 1: Tidak bisa bekerjasama dengan baik dalam melakukan kegiatan. 

7. Mendengarkan Penjelasan 
Skor 4: Mendengarkan penjelasan guru / teman dengan sangat serius. 
Skor 3: Mendengarkan penjelasan guru 1 teman dengan serius. 
Skor 2: Mendengarkan penjelasan guru 1 teman kurang serius. 
Skor 1 : Mendengarkan penjelasan guru / teman tidak serius. 

8. Bertanya 
Skor 4: Bertanya dengan kalimat yang lancar dan sopan. 
Skor 3: Bertanya dengan kalimat yang kurang lancar dan sopan. 
Skor 2: Bertanya dengan kalimat yang tidak lancar dan sopan. 
Skor 1: Bertanya dengan kalimat yang tidak lancar dan kurang sopan. 

9. Menanggapi 
Skor 4: Menanggapi sangat relevan dengan permasalahan. 
Skor 3: Menanggapi relevan dengan permasalahan. 
Skor 2: Menanggapi kurang relevan dengan permasalahan. 



Skor 1 : Menanggapi tidak relevan dengan pennasalahan. 

10. Menjawab 
Skor 4: Menjawab sangat relevan dengan pennasalahan. 
Skor 3: Menjawab relevan dengan pennasalahan. 
Skor 2: Menjawab kurang relevan dengan pennasalahan. 
Skor 1 : Menjawab tidak relevan dengan pennasalahan. 

Skor total yann diperoleh siswa x 100 
Nilai = Skor rnaksirnurn 



SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 
(SAP) 

Mata Kuliah : Komputer Dalam Pembelajaran Fisika 
SKS : 3 
Program Studi : Pendidikan Fisika 
Pertemuan Ke- : 1 
Dosen : Prof. Dr. Festiyed, MS 

Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) terkait KKNl : 

[ Mampu menganalisis lingkungan kerja Borland delphi. 

Materi : 
Mengenal lingkungan kerja Borland Delphi 7.0 

1. Memulai Borland Delphi 7.0 
2. Mengenal IDE Borland Delphi 7.0 
3. Menjalankan Borland Delphi 7.0 

Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 

Tahap 
Kegiatan 

Pendahuluan 

Penyajian 

Pembangkitan 
Minat 
(engagement) 

Kegiatan Dosen 

1. Memperkenalkan diri, 
memberi salam 

2. Menjelaskan learning 
outcomes 

3. Menjelaskan materi yang 
akan diberikan dan sistem 
penilaian 

4. Memotivasi karakter 
religius 

1. Membangkitkan rninat 
dan keingintahuan 
mahasiswa. 

2. Mengajukan pertanyaan 
tentang proses faktual 
dalam kehidupan sehari- 
hari mengenai Borland 
Delphi. 

3. Mengkaitkan lingkungan 
kerja Borland Delphi 
dengan pengalaman 
mahasiswa 

4. Mendorong mahasiswa 
untuk mengingat 
pengalarnan sehari- 
harinya clan 

Kegiatan Mahasiswa 

1. Memperhatikan 

2. Mencatat penjelasan 
yang diberikan 

3. Memperhatikan dan 
mencatat cakupan 
materi 

1. Mengembangkan 
rninatf rasa ingin tahu 
terhadap Borland 
Delphi. 

2. Memberikan respon 
terhadap pertanyaan 
dosen. 

3. Berusaha mengingat 
pengalaman sehari- 
hari dan 
menghubungkan 
dengan Borland 
Delphi. 

Teknik 
penilaian 

Lisan 
Sikap 

Lisan 
Tulisan 
Kinerja 

Media 

- 



Eksplorasi 
(exploration) 

Penjelasan 
(explanation) 

Menerapkan 
konsep 
(Elaborasi) 

menunj ukkan 
keterkaitannya dengan 
lingkungan ke rja Borland 
Delphi. 

5. Membentuk kelompok, 
memberi kesempatan 
untuk bekerja sama 
dalam kelompok kecil 
secara mandiri. 

6. Dosen berperan sebagai 
fasilitator. 

7. Mendorong mahasiswa 
untuk menjelaskan 
konsep dengan kalimat 
mereka sendiri. 

8. Meminta bukti dan 
klarifikasi penjelasan 
mahasiswa, mendengar 
secara kritis penjelasan 
antar-mahasiswa. 

9. Memberi definisi dan 
penjelasan dengan 
memakai penjelasan 
mahasiswa terdahulu 
sebagai dasar diskusi . 

10. Mendorong mahasiswa 
untuk menjelaskan 
konsep dengan kalimat 
mereka sendiri. 

1 1. Meminta bukti dan 
klarifikasi penjelasan 
mahasiswa. 

12. Mendengar secara kritis 
penjelasan antar 
mahasiswa atau dosen. 

13. Memandu diskusi. 

14. Mengingatkan 
mahasiswa pada 
penjelasan alternatif dan 
mempertimbangkan data 
1 bukti saat mereka 
mengekplorasi situasi 
baru. 

1 5. Mendorong dan mem- 
fasilitasi mahasiswa 
meng-aplikasi konsepl 

4. Membentuk 
kelompok dan 
berusaha bekerj a 
dalam kelompok. 

5. Membuat prediksi 
baru. 

6. Mencoba alternatif 
pemecahan dengan 
teman sekelompok, 
mencatat pengamatan, 
serta mengembangkan 
ide-ide baru. 

7. Menunjukkan bukti 
dan memberi 
klarifikasi terhadap 
ide-ide baru. 

8. Mencermati dan 
berusaha memahami 
penjelasan dosen. 

9. Mencoba memberi 
penjelasan terhadap 
konsep yang 
ditemukan. 

10. Menggunakan 
pengamatan dan 
catatan dalam 
memberikan 
penjelasan. 

1 1. Melakukan 
pembuktian terhadap 
konsep yang diajukan. 

12. Mendiskusikan. 

13. Menerapkan konsep 
dan keterampilan 
dalarn situasi baru dan 
menggunakan label 
dan definisi formal. 

14. Bertanya, 
mengusulkan 
pemecahan, membuat 
keputusan, melakukan 
percobaan, dan 



Evaluasi 
(evaluation). 

Penutup 

keterarn-pilan dalam 
setting yang badlain. 

16. Mengamati pengetahuan 
atau pemahaman 
mahasiswa dalam ha1 
penerapan konsep baru. 

1 7. Mendorong mahasiswa 
melakukan evaluasi diri. 

1 8. Mendorong mahasiswa 
memahami kekurangan / 
kelebihannya dalam 
kegiatan pembelajaran. 

1 .  Menyimpulkan bersama 
mahasiswa tentang materi 
yang telah disampaikan. 

2. Menugaskan mahasiswa 
untuk membaca dan 
membuat referensi materi 
yang akan dibahas pada 
pertemuan berikutnya 

pengamatan. 

1 5. Mengevaluasi 
belajarnya sendiri 
dengan mengajukan 
pertanyaan terbuka 
dan mencari jawaban 
yang menggunakan 
observasi, bukti, dan 
penjelasan yang 
diperoleh 
sebelumnya. 

16. Mengambil 
kesimpulan lanjut atas 
situasi belajar yang 
dilakukannya. 

1 7. Melihat dan meng- 
analisis kekurangan / 
kelebihannya dalam 
kegiatan 
pembelajaran. 

I.  Memperhatikan 
2. Memperhatikan dan 

mencatat materi yang 
ditugaskan. 

3. Memperhatikan dan 
mencatat materi 
penugasan pertemuan 
berikutnya 

Lisan 



Rubrik Penilaian 
I 

dan Pascal. 
Dimana letak komponent Button? Apakah fungsi 
komponen Button? 
Bagaimana membedakan program yang running 
dengan yang tidak? 
Bagaimana cara mengisikan program kedalam 
komponen? 
Sebutkan 3 jenis Properties item yang dapat 

Pertanyaan 

Sebutkan perbedaan mendasar antara Borland Delphi 

. - 

dimodifikasi. 

S kor 

-ja Diskusi 
Fase 

Tulisan 

Persiapan 

1 

No 

1 

2 
3 

Presentasi 

2 3 

Diskusi 

4 

Pertanyaan 

Tuliskan minimal 4 fungsi Component Palette untuk 
Page Control Standart! 
Bagaimana cara mengganti nama sebuah fom? 
Jelaskan mengenai Event yang ada pada Object 
Inspector! 

Deskripsi S kor 
1 12 13 14 1 5  

Skor 

Ketepatan makalah 
Media presentasi (Power point, Chart, dll) 
Rancangan media presentasi 

1 

Kebenaran j awaban 
Etika berdiskusi 

Ketepatan materi 
Etika Presentasi 

4 2 

I 

3 



RANCANGAN TUGAS 

Bahan Kajian :Komputer dalam Pembelajaran Fisika 
sks : 3 
Program Studi :Pendidikan Fisika Minggu ke-: I 
Fakultas :FMIPA Kode : 

A.TUJUAN TUGAS: 
Mengidentifikasi lingkungan kerja program Borland Delphi 7.0 pada lingkup sistem 
Windows. 

B. URAIAN TUGAS: 
a. Obyek Garapan : 

Langkah-langkah memulai pemrograman menggunakan Borland Delphi 7.0 

IDE Borland Delphi 7.0 dan komponen-komponen di dalamnya 

Langkah-langkah peletakan komponen pada form 

lnstalasi komponen generik baru, 

b. MetodeICara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 
Mempraktekkan langkah-langkah memulai pemrograman menggunakan 
Borland Delphi 7.0 
Mengidentifikasi bagian-bagian IDE Borland Delphi 7.0 dan komponen- 
komponen di dalamnya. 
Mempraktekkan langkah-langkah peletakan komponen pada form dan 
instalasi komponen generik baru 

c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 
Membuat Laporan tentang Identifikasi IDE dan komponen Borland Delphi 7.0 

C.KRITERIA 
1. Ketepatan penjelasan 
2. Kelengkapan konsep 

Memuaskan 

Aspek yang 
dijelaskan 
lengkap 

Diungkap 
dengan 
tepat, 
namun 

KRlTERlA 1: KETEPATAN PENJE 
Batas 

Masih 
kurang 2 
aspek yang 
belum 
terungkap 
Sebagian 
besar 
konsep 
sudah 

DlMENSl 

KELENGKAPAN 
KONSEP 

KEBENARAN 
KONSEP 

Kurang 
Memuaskan 

Hanya 
menunjukkan 
sebagian konsep 
saja t Sangat 

Memuaskan 
Aspek yang 
dijelaskan 
lengkap dan 
integratif 

Diungkapkan 
dengan 
tepat, aspek 
penting tidak 

mengungkapkan 
aspek penting, 
melebihi 

Di bawah 
standard 
Tidak ada 
konsep 

Tidak ada 
konsep 

Yang 
disajikan 

SKOR 



dilewatkan, 
bahkan 
analisis dan 
sintetis nya 
membantu 
memahami 
konsep 

KRlTERlA 2:Kelengkapan Konse 

namun 
masih ada 

terlewatkan 

DlMENSl 

KELENGKAPAN 
KONSEP 

KEBENARAN 
KONSEP 

Memuaskan Sangat 
Memuaskan 
Lengkap dan 
integratif 

Diungkapkan 
dengan 
tepat, sesuai 
dengan 
konsep 
aslinya 
bahkan 
analisis dan 
sintetis nya 
rnembantu 
mernaharni 
konsep 

Lengkap 

Diungkap 
dengan 
tepat, 
namun 
deskriptif 

Batas 

Masih 
kurang 2 
aspek yang 
belum 
terungkap 
Sebagian 
besar 
konsep 
sudah 
terungkap, 
namun 
masih ada 

yang 
terlewatkan 

halaman, tidak 
ada proses 
merangkurn 
hanya 
mencontoh 

Kurang 
Memuaskan 

Hanya 
menunjukkan 
sebagian konsep 
saja 

Kurang dapat 
mengungkapkan 
aspek penting, 
melebihi 
halaman, tidak 
ada proses 
merangkum 
hanya 
mencontoh 

Di bawah 
standard 
Tidak ada 
konsep 

Tidak ada 
konsep 

Yaw 
disajikan 

SKOR 



BAHAN AJAR(Hand Out) 

Bahan Kajian : Penilaian proses dan hasil Pembelajaran Fisika 
sks : 3 
Program Studi : Pendidikan Fisika Minggu ke-: I 
Fakultas : FMlPA Kode 

Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) Bahan kajian terkait KKNl : 

I Mampu menganalisis lingkungan kerja Borland delphi. 

Materi : 
1. Memulai Borland Delphi 7.0 
2. IDE Borland Delphi 7.0 
3. Peletakan komponen pada form 
4. Instalasi generik pada komponen baru 

MATERI 1 
Mengenal Lingkungan Kerja Bolrland Delhi 7.0; 

A. Memulai Delphi 

Setelah Delphi terinstall, Delphi dapat di panggil dari Start menu - Programs - 

Borland Delphi - Delphi. Nama group program sangat tergantung dari versi Delphi yang 

diinstalkan, apakah versi 5, versi 6 atau versi 7: contoh berikut adalah Delphi versi 7. 

- 
Docurncn+s b --,I - H-.I~ • r 

b - Mionsoft 2mlce b @ BDE Admlntstrrtor C. Sethngs 
- 1  - Snaplt , Dat-s DssWop 1 

/ ' &  
b -A swim v2 0 , €3 Datapnp 

1 3 npr Exptorer 
I,, 'j w W P ~ ~ S U P F ~ ~ ~  -1 L&ud GIF Pnmatcr 4.0 , I r ~ b c c  Edttnr 

Gambar2.1 :TampiIan Delphi Pada Start Menu 



Setelah icon Delphi dipilih, maka program akan segera dijalankan oleh komputer. 

Cepat lambatnya program Delphi siap digunakan sangat tergantung dengan kecepatan 

komputer yang digunakan. Untuk menggunakan Delphi dengan versi 6 atau 7 sangat 

disarankan untuk menggunakan komputer dengan spesifikasi pentium 3 atau lebih dengan 

memory minimum 64 MB. 

Bagi pengguna windows 7, setelah menginstal program delphi ke dalam komputer 

atau laptop disarankan untuk tidak membuka terlebih dahulu program delphinya sebab 

program delphi tidak kompatibel dengan windows 7. Oleh karenanya harus dirubah terlebih 

dahulu mode kompatibelnya. Cara merubahnya klik startl)all programs+borland delphi 7 

dan klik kanan pada icon Delphi 7 dan pilih properties, kemudian pilih tab Compatibility dan 

cheklist pada "Run this program as an administrator" lalu klik Apply dan OK seperti terlihat 

pada gambar berikut: 

Gambar.2.2 :Properties untuk menalankan Delphi di Windows 7 

Berikut ini adalah tampilan program Delphi yang sudah siap digunakan untuk 

membuat program. 



Gambar.2.3 :TampiIan Lengkap Lembar Kerja Delphi Setelah di Klik dari Star Menu 

B. Mengenal IDE Borland Delphi 

Delphi menyediakan fasilitas yang lengkap untuk membangun suatu program aplikasi, 

diantaranya adalah IDE (Integrated Development Environment) atau disebut lingkup 

pengembangan terpadu yang digunakan untuk menciptakan aplikasi, pada IDE semua tombol 

perintah yang diperlukan untuk mendisain, menjalankan dan menguji sebuah aplikasi 

disajikan dengan baik untuk memudahkan pengembangan program. IDE terbagi menjadi 

enam bagian utama, yaitu Main Windows, ToolBar, Component Palette, Form Designer, 

Code Editor, dan object inspector, seperti pada gambar 2 di atas. Berikutnya keterangan IDE : 

a. Main Windows (Jendela utama atau menu utama) 

Gambar.2.4 :Menu Utama 

Menu utamapada Delphi memiliki kegunaan yang sama seperti menu pada aplikasi 

Windows. Dengan menggunakan fasilitas menu, Anda dapat memanggil atau menyimpan 

program, sehingga pada dasarnya semua perintah yang Anda kerjakan dapat Anda temukan 

pada bagian Menu Utama. Nama-nama menu ditampilkan pada bagian menu bar yang 

terdapat pada bagian atas layar. 



Untuk memilih menu menggunakan fasilitas mouse maupun keyboard., arahkan 

pointer mouse ke menu yang Anda inginkan, lalu klik menu tersebut. Sedangkan untuk 

memilih perintah, klik salah satu perintah. Perintah yang tidak relevan untuk dipilih akan 

ditampilkan dengan warna redup, seperti terlihat pada menu Transiation Manager. Setiap 

nama menu yang ada pada menu bar memiliki huruf yang bergaris bawah. Anda dapat 

menekan tombol Alt dan karakter yang digaris bawahi untuk memilihnya. 

Perintah-perintah tertentu pada bagian menu memiliki shortcut key , misalnya 

perintah Window List yang terletak pada menu View memiiiki shortcut key ALT + 0. Anda 

dapat menggunakan shortcut key tersebut pada setiap kesenpatan untuk mempercepat 

pekerjaan Anda.Perintah menu yang ditandai dengan tanda panah hitam menunjukkan bahwa 

jika perintah menu tersebut dipilih, maka perintah menu tersebut akan menampilkan submenu 

perintah berikutnya. 

Pada saat Anda memilih salah satu menu dan ingin membatalkan, tekan tombol ESC 

atau klik nama menu yang telah Anda pilih sekali lagi.Simbol lain yang terdapat pada suatu 

perintah menu adalah sirnbol tiga titik yang terdapat pada bagian kanan pilihan menu perintah 

yang menunjukkan bahwa apabila menu perintah tersebut dipilih, Delphi akan menampilkan 

lembar kerja yang berupa kotak dialog dari menu perintah yang Anda pilih. Sedangkan 

simbol gambar tool yang terdapat pada bagian kiri pilihan menu perintah menunjukkan 

bahwa selain dengan memilih menuperintah tersebut, Anda juga dapat menklik tornbol 

pilihan tersebut pada bagian toorlbar. Berikut keterangan menu utama yang ada pada Delphi 

(untuk mempelajarinya dapat digunakan helpdelphr?: 

Tabel. 2.1 : Perintah untuk Menyunting pada Menu Utama 

Menu Utama 

File 

Edit 

Search. 

View 

Fungsi 

Menu ini berhubungan dengan file seperti membuat, 

meny impan dan mengakhiri sebuah peke jaan 

Menu ini berhubungan dengan penyuntingan apa yang 

dikerjakan seperti Undo , Redo, Cut, Copy, Paste atau 

dapat dengan tombol Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V. 

Menu ini berhubungan dengan pencarian dan penggantian 

data 

Menu ini berhubungan dengan penampilan atau apa yang 

akan ditampilkan 



Menu $le berisi perintah-perintah menu dasar yang sering digunakan yang 

berhubungan dengan pengoperasian$le. 

Menu Utama 

Project. 

Run 

Component 

Database 

Tools 

Help 

.Tabel. 2.2 : Perintah untuk Pengoperasia File 

Fungsi 

Menu ini berhubungan dengan proyek yang sedang dibuat, 

misal unit yang akan ditambahkan ke proyek ini, unit apa 

yang akan dihapus, dsb. 

Menu ini berhubungan dengan menjalankan program, 

mencari kesalahan (debug), dsb 

Menu ini berhubungan dengan komponen, misal 

menambah komponen baru, menghapus komponen yang 

ada 

Menu ini berhubungan dengan Database, Database Form 

Wizard dan Database Explorer 

Menu ini berhubungan dengan pengaturanlkonfigurasi, 

tool-tool pembantu Delphi 

Menu ini berhubungan dengan informasi mengenai 

Delphi, help / bantuan 

Sub Menu 

New 

New 

Application 

New Form 

New Frame 

Open 

Fungsi 

Membuat object baru yang berupa sebuah project, 

form dan lain-lain. 

Membuat project baru. Perintah ini akan menutup 

project sebelumnya yang pernah Anda aktifkan, 

sekaligus membuka Code Editor baru dengan nama 

Unit 1 Pas, Form baru dengan nama Form 1, dan 

Object Inspector. 

Membuat form baru yang masih kosong. 

Membuat fi-ame baru yang masih kosong yang akan 

ditambahkan dalam project yang aktif. 

Membuka sebuah objek. Objek tersebut dapat berupa 

sebuah program atau project. 



Menu edit berisi perintah - perintah yang digunakan untuk menyunting teks program 

dalam jendela Code Editor ,menyunting komponen-komponen yang terletak pada bagian 

form designer dan beberapa item lainnya. 

Tabel. 2.3 : Perintah untuk Menyunting beberapa komponen pada Form 

Sub Menu 

Undo 

Redo 

Cut 

COPY 

Paste 

Delete 

Select All 

Align to Gird 

Fungsi 

Membatalkan perintah terakhir yang pernah Anda berikan. 

Mengulang perintah terakhir yang pernah Anda berikan. 

Memotong teks atau objek yang sedang terpilih. 

Menyalin teksatau objek yang sedang terpilih. 

Meletakkan atau menampilkan teks atau objek yang telah 

Anda Cut atau Copy pada posisi tertentu yang Anda 

kehendaki. 

Menghapus teks atau objek yang sedang terpalih. 

Memilih seluruh teks atau objek. 

Merapikan atau mengatur perataan objek terpilih terhadap 
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Gambar.2.5 : Menu ToolBar 

Fungsi 

posisi titik-titik grid dalam form. 

Meletakkan objek terpilih pada posisi teratas diantara 

objek lain yang terdapat dalam form. 

Meletakkan objek terpilih pada posisi terbawah di antara 

objek lain yang terdapat dalarn form. 

Mengatur perataan objek-objek terpilih dalam form, baik 

secara vertkal maupun horizontal. 

Mengatur ukuran lebar dan ukuran tinggi untuk objek- 

objek yang terpilih. 

Mengubah ukuran seluruh objek yang terdapat dalam form 

secara keseluruhan dengan sistem pengubahan nilai 

persentase. 

mengubah urutan objek yang akan diaktifkan apabila Anda 

menggunakan tombol Tab untuk memindah posisi objek 

yang aktif pada saat form yang telah Anda buat dijalankan 

Mengubah urutan komponen non-visual yang akan 

diaktifkan apabila Anda menggunakan tombol Tab untuk 

memindah posisi komponen non-visual yang aktif pada 

saat form yang telah Anda buat dijalankan. 

Memutar komponen-komponen yang terdapat dalam form 

secara horizontal. 

Mengunci seluruh komponen yang terdapat dalam form 

sehingga Anda tidak diperkenankan untuk mengubah 

ukuran dan memindah posisi komponen-komponen 

tersebut. 



Delphi memiliki beberapa toolbar yang masing-masing memiliki perbedaan fbngsi 

dan setiap tombol pada bagian toolbar befingsi untuk menggantikan suatu perintah menu 

yang sering digunakan. Toolbar sering disebut juga dengan Speed Bar. Toolbar terletak pada 

bagian bawah garismenu. Pada kondisi default, Delphi memiliki enam bagian toolbar, antara 

lain Standard, View, Debug, Desktop, Custom dan Component Palette. 

Tombol-tombol yang terletak pada bagian toolbar dapat ditambah atau dikurangi 

sesuai kebutuhan. Prosedur perintah yang dapat Anda gunakan untuk menambah atau 

mengurangi tombol pada bagian toolbar adalah: 

1) Klik kanan pada bagian toolbar dan pilih Customize, sehingga muncul kotak dialog 

Customize. Aktifkan tabulasi Commands. 

2) Untuk menambahkan tombol pada bagian toolbar, pilihlah ikan tombol perintah yang 

terdapat pada kotak Commands kemudian tariklah ikon tersebut pada bagian toolbar 

yang diinginkan. 

3) Sedangkan untuk mengurangi tombol perintah pada bagian Toolbar, pilihlah ikon 

tombol perintah dan kemudian tarik ikon tersebut keluar dari toolbar. 

Perintah lain pada kotak dialog Customize yang dapat ditemukan pada tabulasi 

Options antara lain: 

Show tooltips, berfungsi untuk menampilkan kotak teks yang berisi nama tombol yang 

disorot, terletak pada bagian bawah pointer mouse. 

Show shortcut keys on tooltips, befingsi untuk menampilkan perintah shortcut pada 

bagian tooltips 

c. Component Palette 

Component Palette berisi sekumpulan ikon yang bisa digunakan untuk membangun 

aplikasi. Komponen palette ini merupakan pustaka berisi komponen visual atau Visual 

Component Library disingkat dengan VCL. Pada Component Palette, Anda akan 

menemukan beberapa page control seperti Standard, Additional, Win32, System, Data Acces 

dan lain-lain. Masing-masing komponen mempunyai tiga atribut yaitu property, kejadian dan 

metode. 



Gambar.2.6 : Menu Komponen Palette 

Ikon tombol Pointer terdapat di setiap page control. Tombol ini dipakai untuk 

menekan atau memilih posisi. Jika Anda memilih sebuah item dari sebuah komponen page, 

tombol pointer ini akan berada dalam keadaan depressed (tidak aktif). Hal ini berarti Anda 

akan meletakkan komponen yang dipi lih pada form. 

Cara lain yang dapat Anda lakukan untuk meletakkan komponen pada form adalah 

dengan mengklik dua kali pada posisi komponen. Jika Anda telah terlanjur memilih sebuah 

komponen dan Anda ingin membatalkan pemilihan komponen tersebut, Anda dapat mengklik 

tombol Pointer. 

Tabel. 2.4 : Fungsi Component Palette untuk Page Control Standart 

Component 

Button/ 

Bitbtn 

Panel 

Label 

Edit 

Fungsi 

Biasa digunakan sebagai tombol kendali. Perbedaan antara 

bitbtn dengan button : pada bitbtn kita dapat menyisipkan 

wama pada tombol dan icon tertentu, lainhalnya bila kita 

menggunakan button 

Panel b e h n g s i  untuk mengelompokan komponen- 

komponen didalamnya 

Kita dapat menamakan atau memberi keterangan pada 

program 

Edit berfungsi sebagai masukan data (input) dalam bentuk 

string, dari bentuk string ini kita dapat mengolahnya menjadi 



d. Form Designer 

Component 

Chart 

Stringgrid 

PopupMenu 

MainMenu 

ComboBox 

CheckBox 

RadioButton 

Media 

Player 

Timer 

Clientsocket 

Sewersockt 

Fungsi 

bentuk integer atau bentuk lainnya. 

Data-data yang telah kita analisa, dapat kita tampilkan ke 

dalam grafik, sehinga memudahkan kita untuk 

menganalisanya 

Stringgrid berguna untuk menaruh data string kedalam 

bentuk kolom tabel, seperti pada Excel. Kita harus 

mengubah type data ke dalam bentuk string bila data yang 

ingin kita tampilkan data bukan string 

Popup Menu berfungsi sebagai perintah yagn aktif bila kita 

meng-klik kanan mouse, Untuk mengaktifkannya kita hams 

mengaktifkan popup menu pada komponen yang dinginkan, 

caranya : ubah pada object inspector 

Contoh main menu adalah Option pada tiap aplikasi 

porgram, dengan komponen ini, kita bisa menaruh fungsi- 

fungsi program seperti pada aplikasi umumnya. 

Combo Box berfungsi sebagai petunjuk untuk pemilihan 

berbagai masukan. 

Bila komponen ini di check maka ada aplikasi yang bisa 

disetting untuk bekerja dibawahnya 

Prinsip kerjanya hampir sama dengan check box, Cuma 

tampilamya saja yang berbeda 

Biasa digunakan untuk mennyalakan atau memainkan musik 

(format wav atau midi) dan menjalankan film (format avi). 

Timer berfungsi sebagai jam yang telah disediakan Delphi. 

Dengan timer kita juga dapat mendecode time, sehingga 

dapat te rjadi akusisi data 

Digunakan di client pada saat koneksi ke server 

Digunakan di server, yang akan menyediakan layanan 

koneksi ke client. 



Form Designer merupakan suatu objek yang dapat dipakai sebagai tempat untuk 

merancang program aplikasi. Form merupakan sebuah meja kerja yang dapat diisi dengan 

komponen-komponen yang diambil dari Component Palette. Pada saat Anda memulai Delphi, 

Delphi akan memberikan sebuah form kosong yang disebut Forml. Dalam sebuah form 

terdapat titik-titik yang disebut grid yang berguna untuk membantu pengaturan tata letak 

objek yang dimasukkan dalam form, dan gerakan pointer mouse akan disesuaikan dengan 

posisi titik-titik grid. 

Gambar.2.7 : Tampilan Form 

Sebuah form mengandung unit yang berfungsi untuk mengendalikan form, dan Anda 

dapat mengendalikan komponen-komponen yang teletak dalam form dengan menggunakan 

Object Inspector dan Code Editor. 

I )  Membuat dan menggunakan template form 

Anda dapat membuat template form untuk pengguna lain atau untuk objek lain 

dengan cara menyimpan form sebagai objek lain dengan cara menyimpan form sebagai 

objeck di objeck repository. Anda dengan mudah dapat menggunkan template form yang 

telah anda rancang sebelumnya dan ditempatkan di objeck repository bagi aplikasi yang 

sedang anda buat. 

2) Menangani event form 

Pada saat aplikasi berjalan, beberapa kemungkinan dilakukan oleh pemakai aplikasi. 

Misalnya mengklik mouse, menggeser mouse, menekan tombol keyboard dan sebagainya. 

Kegiatan-kegiatan seperti ini yang disebut even, dan merupakan ha1 yang harus ditanggapi 

oleh objek atau komponen di dalam aplikasi, termasuk oleh form. aplikasi mengirim pesan 



yang dibangkitkan oleh event tertentu . Delphi akan menanggapi dengan menerima event atau 

panggilan tersebut. Hal ini yang dinamakan penanganan event (event-handlermethod). Delphi 

mendefinisikan sejumlah event pada setiap komponennya. Daftar event ini bebeda untuk 

setiap komponen. Event yang paling umum pada komponen Button adalah OnClick. Artinya 

jika komponen Button tersebut di Klik maka akan melakukan procedure apa yang 

diperintahkan. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk menangani event misal 

OnClick pada komponen button : 

Klik ganda pada button tersebut, maka sebuah methodlprocedure btnHelloClick 

Pilih button, kemudian pilih Object Inspector's combo box, pilih Tab Events, dan klik 

ganda pada area putih disebelah kanan event OnClick 

Pilih button, pilih tab events, dan masukkan narna method yang dikehendaki, misal 

btnHelloClick pada area putih di sebelah kanan event onclick 

Untuk menanggapi event-event tersebut, yang perlu Anda lakukan adalah menulis 

rutin kode program yang akan dijalankan pada saat event terjadi. Kode program tersebut 

dinamakant handler. Contoh dapat dilihat pada gambar 2.8 

Gambar 2.8 : Tab Events pada Object Inspector, dan Procedure yang Dibangkitkan Lewat 

event OnClic 

3) Beberapa event yang ditanggapi form 

Secara garis besar, event-event tersebut dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu event 

keyboard, event mouse, dan event drag and drop. Untuk menanggapi sebuah event anda hams 

membuat evet handler. 



4) Membuat dan menghapus handler event default 

Terdapat beberapa komponen yang memiliki event Default, yaitu event yang paling 

umum untuk ditangani komponen tersebut. Ketika Anda menghapus komponen dari form 

menggunakan Form Designer, code editor membuang komponen dari deklarasi tipe di form. 

Tetapi ha1 ini tidak menghapus Method yang terkait dari file unit, sebab unit ini kemungkinan 

masih oleh komponen lain pada form. Untuk menghapus Method tersebut, Anda dapat 

melakukannya secara manual. Jika tidak maka akan ditarnpilkan error saat Anda membuild 

projek tersebut. 

5) Memanggil method 

Method merupakan prosedur yang d imiliki objek dan dapat dipanggil. Sebagai 

contoh, kontrol visual seperti DrawGrid memiliki Method Repaint yang memperbaharui 

gambar kontrol pada layer monitor. Anda dapat memanggil Method di objek DrawGrid 

dengan cara seperti berikut: DrawGrid.Repaint; Jika misalnya Anda akan me-repaint form 

dari suatu komponen yang ditempatkan di form, Anda tidak perlu menyatakan nama form 

tersebut. Misalnya seperti pada contoh berikut ini: 

Prosedure TForm 1 .Button lclick(sender:TObject); 

Begin 

Repaint; 

End; 

Pada contoh diatas, method repaint yang dipanggil adalah method repaint milik komponen 

Form 1, bukan milik Button 1. 

6) Menggunakan beberapa form 

Apabila Anda memerlukan form tambahan selain form utama yang sudah ada, Anda 

fapat menambahkannya ke projeck. Caranya pilih menu file - new - form. pada saat bekerja 

dengan project, anda dapat melihat seluruh form project dan unit yang terkait dengannya di 

projeck manager (buka dengan cara memilih menu view - project manager). Anda juga dapat 

melihat d a h r  form dengan memilih menu view - forms. 

e. Code Editor 
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Gambar.2.9 : Tampilan Code Editor 

Code Editor merupakan tempat di mana Anda dapat menuliskan kode program dan 

disimpan dalam unit. Pada bagian ini Anda dapat menuliskan pemyataan-pernyataan dalam 

Object Pascal. Keuntungan pemakai Delphi adalah bahwa Anda tidak perlu menuliskan kode- 

kode sumber karena Delphi telah menyediakan kerangka penulisan program . 
Code Editor dilengkapi dengan fasilitas highlight yang memudahkan pemakai 

menemukan kesalahan.Title bar yang terletak pada bagian atas jendela Code Editor 

menunjukkan nama file yang sedang disunting, sementarapada bagian bawah terdapat tiga 

bagian informasi yang perlu untuk diperhatikan,yaitu : 

I )  Nomor baris / kolom yang terletak pada bagian paling kiri. Bagian ini berfungsi untuk 

menunjukkan posisi kursor didalam jendela Code Editor. 

2) Text Modified menunjukkan behwa file yang sedang Anda suning telah mengalami 

perubahan dan perubahan tersebut belum disimpan . Teks ini akan hilang jika Anda 

telah menyinpan perubahan . 
3) Insert / Overwrite yang terletak pada bagian paling kanan menunjukkan modus 

pengetikan teks dalarn jendela Code Editor. Insert menunjukkan bahwa modus 

penyisipan teks dalam keadaan aktif, sedang Overwrite menunjukkan bahwa modus 

penimpaan teks dalam keadaan aktif. Tekan tomb01 Insert untuk mengubah keadaan 

Insert menjadi Overwrte dan sebaliknya. 

f. Object Inspector. 
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Gambar.2.10 : Menu Object Inspector 

Object Inspector digunakan untuk mengubah properti atau karakteristik dari sebuah 

komponen. Object Inspector terdiri dari dua tab, yaitu Properties dan Events. 

1) Tab Properties, digunakan untuk mengubah properti komponen. Properti dengan tanda 

+ menunjukkan bahwa properti tersebut mempunyai subproperti. Klik pada posisi tanda 

+ untuk membuka subproperti. 

Ada beberapa bagian dari tab properties yang sering diubah nilainya untuk 

menghasilkan tampilan atau kelakuan yang berbeda. 

Properti Name 

Properti name menyatakan nama bagi form. Meskipun tidak wajib, sebaiknya 

ubah properti name milik form rnenjadi nama yang lebih bermakna agar lebih mudah 

mengenalinya. Pemberian nama form juga sangat penting untuk tujuan pemanggilan 

form tersebut. Misalnya untuk ditampilkan atau menetapkan properti komponen yang 

ada di dalamnya. 

Setelah anda mengubah nama form padasaat pembuatan sebuah projek melalui 

object inspector, Delphi secara otomatis mengubah semua referensi ke properti name 

pada semua kode yang dihasilkan, namun tidak dapat mengubah referensi pada kode 

yang anda ketik secara manual di editor kode. Karena itu, sebaiknya berikan nama 

untuk form pada saat awal perancangan form. 

Beberapa aturan penamaan komponen atau variabel atau identger sebagai berikut: 



a. Diawali alpabet, berikutnya boleh angka, garis bawah. 

b. Tidak memakai spasi atau tanda-tanda baca atau operator 

c. Boleh humf kapital atau kecil, tidak ada perbedaan 

d. Tidak menggunakan kata kunci (reserve word) yang digunakan DeIphi 

e. Biasakan nama komponen diawali kelompok komponennya, misal btnHello, 

JimHello, rgrKelas. 

Jika penamaan yang keliru menggunakan spasi akan keluar pesan seperti gambar 
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Gambar 2.1 1 : Pesan Kesalahan Saat Mengubah Properti Name 

Properti Caption 

Properti ini menetapkan teks judul yang tampil di palang atas (menu bar) milik 

form. Pemberian judul form sangat diperlukan untuk mengenal i tam pilan form. 

Penetapan judul form dapat dike rjakan dengan mengubah properti caption melalui 

object Inspector, terutama untuk form dengan judul tetap. Sedangkan untuk judul form 

yang berubah-ubah, tetapkan dengan kode pemograman, misalnya sebagai berikut: 

Form 1 .caption:=Opendialog 1 .filename; 

Properti Color 

Properti Color menentukan warna latar belakang form tersebut. Cukup banyak 

pilihan warna form yang dapat anda tetapkan melalui Object Inspector. Beberapa 

diantaranya adalah seperti yang tampak pada gambar berikut. 
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Gambar 2.12 : Bagian Properti Color 

Anda juga dapat mendefinisikan wama sendiri dengan cara klik dua kali pada 

properti color yang sedang aktif. Hasilnya adalah kotak dialog color seperti pada 

gambar dibawah, untuk menetapkan wama dengan memilih kombinasi elemen-elemen 

penyusun wama yang dikehendaki 
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Gambar 2.12 : Bagian Properti Color 

Properti Left dan properti Top 

Properti Left dan properti top milik form menentukan posisi form pada layar 

komputer (dengan satuan pixel) saat pertama kali tampil ketika aplikasi berjalan. Untuk 

menentukan nilai bagi kedua properti ini, kerjakan dengan salah satu cara berikut: 

9 Mengetikkan angka pada properti left dan Top pada Object inspector. 



Memindahkan posisi form dengan mouse saat desain, maka nilai properti Left dan 

Top secara otomatis akan diubah. 

Properti Font 

Properti font menentukan jenis huruf, ukuran, dan font style tulisan. Jika ingin 

mengubah satu persatu, klik bagian yang ingin diubah pada sub properti atau dengan 

mengklik dua kali pada properti color yang sedang aktif. Hasilnya adalah kotak dialog 

font seperti pada gambar dibawah: 
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Gambar 2.13 : Kotak Dialog Font 

I 
Tab Events. Eventsdigunakan untuk membuat procedure yang diaktifkan (trigered) 

lewat sebuah event.Events adalah bagian yang dapat diisi dengan kode program tertentu 

yang berfungsi untuk menangani kejadian-kejadian (berupa sebuah procedur )yang 

dapat direspon oleh sebuah komponen. Pada saat aplikasi berjalan, beberapa 

kemungkinan dilakukan oleh pemakai aplikasi adalah mengklik mouse, menggeser 

mouse, menekan tombol keyboard dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti ini yang 

disebut event, dan merupakan ha1 yang hams ditanggapi oleh objek atau komponen di 

dalam aplikasi, termasuk oleh form. Untuk menanggapi event-event tersebut, yang perlu 

dilakukan adalah menulis kode program yang akan dijalankan pada saat event aktif. 

Kode program tersebut dinamakan event handler.Contoh, jika Anda ingin suatu 

kejadian dikerjakan pada saat komponen tersebut diklik, maka Anda dapat menuliskan 

kode program tersebut pada bagian OnClik. 



Gambar 2.14 : Prosedur ubah properti 

Anda dapat mengatur tampilan Object Inspector berdasarkan kategori (by Categori ) 

atau urutan nama (by Name )seperti yang tampak pada Gambar dengan perintah : 

9 Klik kanan pada posisi Object Inspector untuk menampilkan menu pop-up. 

> Pilih menu Arrange lalu pilih urutan yang diinginkan. 

C. Meletakkan Komponen Pada Form 

Jika akan membuat aplikasi menggunakan Delphi, maka secara garis besar langkah - 

langkah yang hams anda ke jakan adalah sebagai berikut: 

a. Menjalankan Delphi. Caranya pada menu taskbar di Window destop, klik tombol star. 

Kemudian sorot programs, selanjutnya pilih Borland Delphi 7 lalu klik Delphi 7' seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa saat kemudian Anda akan mendapatkan 

lingkungan kerja Delphi yang terbuka berupa sebuah project dengan nama project1 dan 

sebuah Form dengan nama F o m l .  

b. Menempatkan komponen-komponen yang diperlukan pada Fom.Form adalah sebuah 

object yang dipakai sebagai tempat bekerja program aplikasi. Form berbentuk jendela 

yang dapat dibayangkan sebagai kertas kerja atau meja kerja yang dapat dilukiskan atau 

diletakan kedalarnnya objek - objek lain. Biasanya pada saat beke j a  mendisain Form, 

terdapat garis titik - titik yang disebut grid. 

c.  Cara menempatkan komponen pada From adalah dengan mengklik ikon komponen 

yang dikehendaki pada Component Palette, kemudian klik di lokaasi yang diinginkan 



pada From. Penempatan komponen juga dapat dilakukan dengan mengklik dua kali 

ikon komponen pada Component Palette. Dengan cara ini maka komponen akan 

ditempatkan ditengah- tengah From. 

Mengatur tata letak komponen - komponen pada From. 

Anda dapat mengubah ukuran atau memindahkan posisi komponen pada From. Untuk 

mengubah ukuran, ubah handle ukuran yang terdapat pada sisi komponen yang terpilih. 

Untuk memindahkan komponen, drag komponen yang akan dipindahkan ke lokasi baru. 

Mengatur Property From dan komponen yang ada di dalam From. 

Anda dapat mengubah beberapa Property From atau komponen (yang telah memiliki 

Property dengan nilai bawaan) dengan nilai yang baru sesuai keperluan. Property yang 

dibuat hanyalah property yang perlu di ubah saja. Caranya pada Window Object 

Inspector pilih property yang akan di ubah nilainya, kemudian tentukan nilai yang baru 

bagi property tersebut. 

Menulis atau mengetik kode program untuk kode program untuk event yang terkait 

pada komponen. Caranya, pilih From atau komponen yang akan diisi kode program 

untuk eventnya, kemudian pilih dan klik dua kali narna event yang dipilih pada halaman 

Events Window Object 1nspector.Secara otomatis akan di tampilkan prosedur bagi 

event yang dipilih dengan ruang kosong yang diapit oleh perintah Begin dan End. 

Mencoba dan mengkompilasi program. 

Setelah selesai mengatur tata letak komponen dan mengetik kode programnya, Anda 

dapat menjalankan aplikasi yang anda buat untuk melihat apakah hasilnya sudah benar. 

Mengkompilasi program 

Apabila aplikasi yang anda buat telah berjalan seperti yang anda inginkan, maka anda 

dapat mengkompilasi Project tersebut untuk mendapatkan file eksekusinya. 

Untuk meletakkan komponen pada Form sebagai berikut: 

Memilih ikon komponen pada component Palettedengan cam mengklik ikom komponen 

tersebut, lalu mengklik pada form di lokasi komponen akan ditem patkan. 

Memilih ikom komponen pada Component pallete dengan mengklik ikon komponen 

tersebut, lalu men- drag mouse pada form untuk menenpatkan komponen di form 

sekaligus menentukan ukurannya. 

Klik dua kali ikom komponen yang ada di component pallete. Dengan cara ini, maka 

komponen akan ditempatkan di tengah - tengah form dengan ukuran standar. 



1 b. Klik tomb01 Add yang terletak pada bagian Design Packages untuk mulai 

I menambahkan paket komponen, sehingga jendela Add Design Packages akan 

~ ditampilkan seperti gambar: 

Gambar 2.16 : Jendela Add Design Packages 

c. Tentukan posisi directori yang menyimpan file-file Bpl yang merupakan file-file yang 

berisi paket komponen pada bagian Look in. File - file Bpl terletak pada directori \\ 

Borland\DeIphiS\Bin. 
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