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II. KAJIAN PUSTAKA 
 
 
 
 

2.1 Program Pembelajaran Berbasis Tutorial  

Pembelajaran berbasis tutorial merupakan suatu proses pembelajaran bermakna 

yang mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep releven yang terdapat dalam 

struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif adalah fakta-fakta, konsep-konsep, 

dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat mahasiswa. 

Pembelajaran bermakna terjadi bila mahasiswa mencoba menghubungkan 

fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Artinya, strategi 

pembelajaran  itu harus cocok dengan kemampuan mahasiswa dan harus relevan 

dengan struktur kognitif yang dimiliki mahasiswa. 

Billings, et al (dalam Alexander, 2004: 15 ) mengungkapkan bahwa tutorial 

merupakan sarana untuk memberi dan menerima informasi dari satu individu ke 

individu yang lain, tutorial juga sebagai sarana yang didedikasikan organisasi 

untuk mendukung dan perbaikan pembelajaran. Tutorial  bukanlah hal baru untuk 

pendidikan, sebaliknya tutorial sebagai salah satu metode-metode pembelajaran  

yang tertua. Pembelajaran tutorial  sebagai sebuah pendekatan untuk belajar dan 

meningkatkan pemahaman.  Tutorial berfungsi sebagai alternatif dukungan dan 

pendekatan untuk meningkatkan efektivitas gaya tradisional dalam perkuliahan. 

Inti dari proses pembelajaran tutorial adalah keterlibatan mahasiswa. Dalam 
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proses tutorial, sebuah aspek penting adalah untuk mengeksplorasi konsep berfikir 

kritis atau pendekatan yang digunakan dalam belajar, bukan hanya menerima 

respon yang benar (Saurino dalam alexander, 2004: 16).  

Pierce et al dalam alexander (2004: 18) ada mahasiswa yang suka berbicara 

sebagai bentuk komunikasi dan  mahasiswa lain suka mendengarkan. Hal ini 

adalah Kolaborasi, bukan persaingan yang merupakan komponen penting dari 

pembelajaran tutorial. Pierce, et al juga menyatakan bahwa tutorial dapat 

meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi yang efektif. Tujuan 

dari pembelajaran tutorial, terutama di tingkat perguruan tinggi, adalah untuk 

melibatkan mahasiswa dalam proses belajar. Mahasiswa  hari ini memperoleh 

pengetahuan dengan cara yang sangat berbeda dari di masa lalu. Ketika para 

mahasiswa benar-benar terlibat dengan pembelajaran akademis mereka, 

mahasiswa mengeluarkan kemampuan mental mereka untuk meningkatkan proses 

belajar. Setiap peserta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam belajar. 

Salah satu ciri tutorial adalah bahwa anggota tutorial saling membantu dalam 

belajar. Pada akhirnya, tutorial memungkinkan mahasiswa untuk memotivasi  

mereka sehingga mereka tidak hanya mengerti, tetapi juga dapat membantu 

mahasiswa lain memahami masalah dalam belajar.  

Strategi pembelajaran tutorial merupakan strategi pembelajaran interaktif yang 

merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara mahasiswa. Diskusi 

dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan 

dosen atau kelompok serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir. Strategi 
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pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokkan dan 

metode-metode interaktif yang didalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, 

diskusi kelompok kecil, atau pengerjaan tugas berkelompok, dan kerjasama 

mahasiswa secara berpasangan. 

Tutorial mata kuliah Sains Dasar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam memiliki tujuan memotivasi mahasiswa agar aktif dalam membahas suatu 

masalah tertentu secara ilmiah berdasarkan pengetahuan sains (ilmu kimia, 

biologi, dan fisika). Teknik pelaksanaan tutorial yaitu mahasiswa dibagi dalam 

beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 mahasiswa dan 1 orang tutor. 

Pada saat tutorial, tidak ada penjelasan dari tutor yang terkait dengan kasus/ 

masalah tutorial. Mahasiswa peserta tutorial, secara individu pada pelaksanaan 

tutorial dinilai oleh tutor. Setelah selesai tutorial, dibuat laporan hasil pembahasan 

setiap kasus oleh setiap mahasiswa peserta tutorial.  Materi tutorial dimasukkan 

sebagai bahan untuk UTS dan UAS (5-10%). 

Pelaksanaan setiap tutorial melalui 7 tahap (Tim Sains Dasar, 2013: 2) dalam 

membahas suatu kasus/masalah/skenario yang diberikan, yaitu:  

1. Mendefinisikan masalah 

Moderator: 

1) Mengundang anggota kelompok untuk membaca masalah/ kasus 

2) Memeriksa jika semua orang telah membaca masalah 

3) Memeriksa jika ada istilah yang tidak lazim dalam masalah/ kasus 

4) Menyimpulkan dan melanjutkan ke tahap berikutnya. 

2. Klarifikasi istilah yang tidak lazim 

Moderator: 

5) Meminta anggota kelompok untuk mendefinisikan istilah pada 

kasus 

6) Meminta anggota kelompok berkontribusi dalam paraphrased dari 

definisi  
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7) Memeriksa jika semua orang merasa puas dengan definisi dalam 

kasus 

8) Menyimpulakan dan melanjutkan ke tahap berikutnya 

3. Brainstorming 

Moderator:  

9) Semua anggota kelompok diijinkan berkontribusi satu per satu 

10) Hasil kontribusi anggota kelompok diringkas  

11) Semua anggota kelompok berkontribusi 

12) Semua anggota kelompok diaktifkan, dimotivasi. Hasil 

brainstorming dirangkum 

13) Memastikan bahwa analisis kritis semua kontribusi ditunda sampai 

langkah empat. 

4. Analisis masalah 

Moderator: 

14) Memastikan bahwa semua poin dari brainstorming telah dibahas  

15) Kontribusi anggota kelompok diringkas 

16) Dalam diskusi diajukan pertanyaan, diutamakan kedalam analisis 

17) Memastikan anggota kelompok tidak menyimpang dari subjek 

18) Anggota kelopok dirangsang untuk menemukan hubungan antara 

topik 

19) Semua anggota kelompok dimotivasi untuk berkontribusi 

5. Merumuskan objek pembelajaran 

Moderator: 

20) Meminta kemungkinan objek pembelajaran dari kasus 

21) Paraphrased kontribusi anggota kelompok mengenai objek 

pembelajaran 

22) Memeriksa jika semua anggota telah setuju dengan objek 

pembelajaran 

23) Memeriksa jika semua obscurities (ketidakjelasan) dan kontradiksi 

dari analisis masalah dikonversi menjadi objek pembelajaran 

6. Belajar mandiri 

7. Pelaporan 

Moderator: 

24) Menyiapakan struktur dari fase pelaporan 

25) Membuat inventarisasi sumber-sumber pustaka yang digunakan 

oleh setiap anggota kelompok 

26) Setiap objek pembelajaran yang diulang dan bertanya pada anggota 

kelompok apa yang ditemukan 

27) Kontribusi anggota kelompok diringkas 

28) Dalam diskusi diajukan pertanyaan, diutamakan kedalam 

pembahasan 

29) Anggota kelompok dimotivasi/dirangsang untuk menemukan 

hubungan antara topik 

30) Semua anggota kelompok berkontribusi 

31) Hasil diskusi tentang setiap objek pembelajaran disimpulakan 

denga ringkas. 
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Tutorial dibimbing oleh satu orang tutor/asisten.  Setiap tutorial dimoderatori oleh 

satu mahasiswa yang dipilih oleh anggota tutorial.  Seorang penulis juga dipilih 

dari mahasiswa peserta tutorial.  Moderator bertugas memimpin jalannya tutorial 

menggunakan 5 tahapan tuturial pada tutorial pertama (tahap 1-5), dan tahap 7 

pada tutorial yang terakhir.  Tugas penulis, mencatat berbagai hal penting dari 

setiap tahapan tutorial dan menyerahkan catatan tutorialnya kepada tutor. 

 

2.2 Program Pembelajaran Berbasis Praktikum 

 
Pembelajaran praktikum merupakan strategi belajar melalui pengalaman 

menggunakan bentuk sekuensi induktif, berpusat pada mahasiswa, dan 

berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman 

adalah proses belajar, dan bukan hasil belajar. Dosen dapat menggunakan strategi 

ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh di dalam kelas dapat 

digunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan metode 

observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum.  

 

Praktikum atau kerja laboratorium memilki tujuan kognitif, psikomotor dan 

afektif. Tujuan kognitif meliputi pengembangan intelektual, meningkatkan belajar 

konsep-konsep ilmiah, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, 

mengembangkan berfikir kreatif, meningkatkan pemahaman sains dan metode 

ilmiah. Tujuan psikomotor atau praktik meliputi pengembangan keterampilan-

keterampilan dalam penampilan investigasi ilmiah, mengembangkan keterampilan 

dalam berkomunikasi, mengembangkan keterampilan dalam menganalisis temuan 

data, mengembangkan keterampilan dalam bekerja dengan yang lain. Tujuan 
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afektif meliputi meningkatkan sikap ilmiah, mempromosikan persepsi-persepsi 

positif untuk memahami dan mempengaruhi lingkungan. 

 

Kegiatan praktikum secara umum diharapkan mahasiswa dapat membangun 

konsep dan mengkomunikasikan berbagai fenomena yang terjadi dalam sains serta 

mengatasi miskonsepsi pada mahasiswa karena mahasiswa memperoleh konsep 

berdasarkan pengalaman nyata. Pengalaman nyata tersebut dapat mengembangkan 

kemampuan berfikir mahasiswa. Kegiatan praktikum juga memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan 

kemampuan berfikir logis (Gabel, 1994: 99). Melalui kegiatan praktikum 

mahasiswa lebih mudah memahami konsep yang dipelajari di kelas dan mudah 

diingat. Kegiatan praktikum juga dapat meningkatkan minat dan motivasi 

mahasiswa dalam mempelajari sains.  

 

Woolnough dan Allsop dalam Rustaman dan Riyanto (2003 : 5) mengemukakan 

bahwa sedikitnya terdapat empat alasan tentang pentingnya kegiatan praktikum 

dalam belajar sains. Pertama, praktikum dapat meningkatkan motivasi untuk 

mempelajari sains. Kedua, praktikum dapat meningkatkan keterampilan-

keterampilan dasar bereksperimen. Ketiga, praktikum dapat menjadi sarana 

belajar ilmiah. Keempat, praktikum menunjang pemahaman materi kuliah.  

 

Praktikum Sains Dasar di Jurusan Kimia FMIPA Unila adalah bagian tak 

terpisahkan dari Mata Kuliah Sains Dasar. Beban kegiatan praktikum setara 

dengan SKS atau 16 % dari seluruh beban mata kuliah. Tujuan praktikum Sains 

Dasar dimaksudkan untuk melatih mahasiswa kimia FMIPA agar memiliki 
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pemahaman dan keterampilan tentang prinsip kerja ilmiah (scientific work) yang 

meliputi:  

1) Penerapan metode ilmiah yang benar 

2) Penggunaan alat dasar laboratorium sains 

3) Prinsip keselamatan kerja laboratorium 

4) Kemampuan kerjasama dalam kelompok 

5) Kemampuan mengolah dan menganalisis data riset 

6) Kemampuan menyusun rencana dan laporan riset  sederhana. 

Setiap mahasiswa peserta kuliah Sains Dasar wajib mengikuti 100% kegiatan 

praktikum. Teknis pelaksanaan mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Sains 

Dasar dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Setiap kelompok 

melakukan praktikum Sians Dasar  dengan mengikuti petunjuk dari buku 

panduan. Semua praktikan diberikan pre test sebelum mulai praktikum dan pos 

test setelah selesai praktikum.  Setelah selesai melakukan percobaan, tiap 

praktikan diharuskan membuat laporan mengenai hasil percobaan yang telah 

dilakukan. Laporan tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Nama, NPM, Tanggal, dan Nama Percobaan 

b. Prinsip Percobaan 

c. Prosedur Percobaan 

d. Hasil Percobaan dan reaksinya 

Komponen penilaian dalam pembelajaran praktikum Sains Dasar adalah pre test, 

pos test, keterampilan mahasiswa, laporan praktikum dan ujian akhir praktikum. 
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2.3 Perkuliahan Sains Dasar 

 

Sains didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan 

data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu 

penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Ada tiga kemampuan 

dalam sains, yaitu kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati, kemampuan 

untuk memprediksi apa yang belum terjadi dan kemampuan untuk menguji tindak 

lanjut hasil eksperimen, dikembangkannya sikap ilmiah. 

Kegiatan pembelajaran sains mencakup pengembangan kemampuan dalam 

mengajukan pertanyaan, mencari jawaban, memahami jawaban, menyempurnakan 

jawaban tentang “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” tentang gejala alam maupun 

karakteristik alam sekitar melalui cara-cara sistematis yang akan diterapkan dalam 

lingkungan dan teknologi. Kegiatan tersebut dikenal dengan kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode ilmiah. Metode ilmiah dalam mempelajari sains itu 

sendiri telah diperkenalkan sejak abad ke-16 (Galileo Galilei dan Francis Bacon) 

yang meliputi mengidentifikasi masalah, menyusun hipotesa, memprediksi 

konsekuensi dari hipotesis, melakukan eksperimen untuk menguji prediksi, dan 

merumuskan prinsip umum yang sederhana yang diorganisasikan dari hipotesis, 

prediksi, dan eksperimen (Lawson, 1995: 157).   

Dalam belajar sains mahasiswa diarahkan untuk membandingkan hasil prediksi 

mahasiswa dengan teori melalui eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. 

Pendidikan sains di perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

mahasiswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, 
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yang didasarkan pada metode ilmiah. Pembelajaran sains menekankan pada 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar mahasiswa mampu 

memahami alam sekitar melalui proses “mencari tahu” dan “berbuat”. Hal ini 

akan membantu mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.  

Keterampilan dalam mencari tahu atau berbuat tersebut dinamakan dengan 

keterampilan proses penyelidikan atau “enquiry skills” yang meliputi mengamati, 

mengukur, menggolongkan, mengajukan pertanyaan, menyusun hipotesis, 

merencanakan eksperimen untuk menjawab pertanyaan, mengklasifikasikan, 

mengolah dan menganalisis data, menerapkan ide pada situasi baru, menggunakan 

peralatan sederhana serta mengkomunikasikan informasi dalam berbagai cara, 

yaitu dengan gambar, lisan, tulisan, dan sebagainya. Melalui keterampilan proses 

dikembangkan sikap dan nilai yang meliputi rasa ingin tahu, jujur, sabar, terbuka, 

tidak percaya tahayul, kritis, tekun, ulet, cermat, disiplin, peduli terhadap 

lingkungan, memperhatikan keselamatan kerja, dan bekerja sama dengan orang 

lain.  Oleh karena itu, pembelajaran sains di perguruan tinggi sebaiknya: 

1. Memberikan pengalaman pada mahasiswa sehingga mereka kompeten 

melakukan pengukuran berbagai besaran fisis. 

2. Menanamkan pada mahasiswa pentingnya pengamatan empiris dalam menguji 

suatu pernyataan ilmiah (hipotesis). Hipotesis ini dapat berasal dari 

pengamatan terhadap kejadian sehari-hari yang memerlukan pembuktian 

secara ilmiah. 

3. Latihan berpikir kuantitatif yang mendukung kegiatan belajar sains, yaitu 

sebagai penerapan sains pada masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan 

peristiwa alam. 
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4. Memperkenalkan dunia teknologi melalui kegiatan kreatif dalam kegiatan 

perancangan dan pembuatan alat-alat sederhana maupun penjelasan berbagai 

gejala dan keampuhan sains dalam menjawab berbagai masalah (Alit, 1993:4). 

Kajian sains jika ditinjau dari dimensi objek, tingkat organisasi, dan 

tema/persoalannya akan banyak sekali jenis kajiannya. Oleh karena itu, agar 

mahasiswa dapat mengenal kebulatan sains sebagai ilmu, maka seluruh 

tema/persoalan sains pada berbagai jenis objek dan tingkat organisasinya dapat 

dijadikan bahan kajian, sepanjang tetap dalam kerangka pengenalan. Dengan kata 

lain, kajian sains hendaknya luas untuk memenuhi keutuhannya. Dengan 

demikian, sains sebagai mata kuliah hendaknya diajarkan secara utuh atau 

terpadu, tidak dipisah-pisahkan antara Biologi, Fisika, Kimia, dan Bumi 

Antariksa. Selain tidak jelasnya keutuhan konsep sains sebagai ilmu (karena aspek 

sains, teknologi dan masyarakat tidak terlingkupi), juga berat bagi mahasiswa 

karena konsep sains menjadi kumpulan dari konsep-konsep Biologi ditambah 

dengan Fisika, Kimia, dan Bumi Antariksa. Hal ini mengingat tingkat berpikir 

sebagian besar mahasiswa masih pada taraf perubahan/transisi dari fase kongkrit 

ke fase operasi formal (Yasin, 2009:3).  Yang menjadi kunci dalam rangka 

menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan mahasiswa, mata kuliah, dan 

dosen itu sendiri. Bedasarkan kebutuhan mahasiswa dapat ditetapkan apa yang 

hendak dicapai, dan dikembangkan dan diapresiasi.  

Seorang dosen  pada era teknologi sekarang dituntut untuk  memiliki pengalaman 

dan praktik menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi ketimbang 

sekedar memahami dan memberi informasi kepada mahasiswa. Ini sejalan dengan 
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gagasan konstruktivis bahwa belajar merupakan proses mental aktif yang 

dibangun berdasarkan pengalaman yang autentik, diman para mahasiswa akan 

menerima umpan balik informatif untuk mencapai tujuan mereka dalam belajar. 

Pelaksanaan perkuliahan baik di kelas dan di laboratorium menuntut partisipasi 

aktif dari mahasiswa, melalui forum diskusi, tanya jawab melalui komentar-

komentar di bawah materi bahasan dan juga beberapa kasus atau permasalahan.   

Bentuk tuntutan untuk mahasiswa adalah berupa latihan-latihan, laporan diskusi di 

luar ruang kelas dan laboratorium, tugas kelompok yang akan dipresentasikan dan 

partisipasi dalam diskusi di ruang kelas dan praktikum di laboratorium. 

Karakteristik umum dari pebelajar Sains Dasar adalah mahasiswa yang sudah 

melalui pendidikan menengah atas. Diasumsikan dapat membaca, memahami dan 

menganalisis bahkan dapat berkreatifitas mengeluarkan ide-ide untuk 

menunjukkan eksistensi dari diri sendiri. Bisa menggunakan dan berkomunikasi 

dengan bahasa Indonesia dan memiliki keberagaman suku namun semuanya 

berkewarganegaraan Indonesia. Dengan kemajuan terknologi informasi dan 

komunikasi, semua mahasiswa diasumsikan dapat berinteraksi dengan internet. 

Secara umum, mahasiswa meperliahatkan kurang tertarik dan apati terhadap 

kegiatan pembelajaran ketika aktivitas berorientasi pada kegiatan pembelajaran 

dengan metode ceramah tanpa ada pengembangan keterampilan lain. 

Dari partisipasi mahasiswa diharapkan mahasiswa memiliki pengalaman yang 

mengantarkan mereka pada kompetensi untuk berkreatifitas menghasilkan proses 

Sains Dasar yang digunakan dalam industri. Progam pembelajaran Sains Dasar 

merupakan kombinasi dari pelajaran kimia, fisika dan biologi. Pada dasarnya, 
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mata kuliah Sains Dasar ini lebih luas membahas mengenai kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran Sains Dasar adalah pembelajaran yang diharapkan dapat membekali 

mahasiswa dalam hal kemampuan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

tentang konsep dan metode-metode ilmiah untuk mengungkap beragam fenomena 

alam yang mencakup energi dan perubahan-perubahannya (fisika), materi dan 

sifatnya (kimia), makhluk hidup dan proses kehidupan (biologi), serta bumi 

(geologi) dan antariksa (astronomi). Kompetensi yang diharapkan dari program 

pembelajran Sains Dasar ini adalah mahasiswa  akan mampu mengenal beragam 

fakta, konsep, prinsip,  hukum dan teori-teori yang berkembang dalam bidang 

fisika, kimia, biologi, geologi, dan astronomi (Tim Sains, 2013: 2). Memahami 

prinsip-prinsip kerja ilmiah dalam mengungkap fenomena alam sehingga 

dihasilkan beragam scientific knowledge dalam bidang fisika, kimia, biologi, 

geologi, dan astronomi. Menerapkan sikap ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif berbasis masalah, yaitu menggabungkan pembelajaran interaktif, 

tutorial dikelas, dan praktikum di Laboratorium.  Untuk sumber belajar, 

disediakan buku-buku yang berkaitan dengan perkuliahan Sains Dasar untuk 

dibaca dan dipahami mahasiswa, hasil pemahaman masing-masing akan dibahas 

dalam diskusi pada pelaksanaan pembelajaran.  

Pada perkuliahan Sains Dasar ini menggunakan terknologi, media dan materi 

digunakan proses 5P, preview, prepare (teknologi, media dan materi), prepare 

(lingkungan), prepare (pebelajar) and provide. Setelah semuanya bisa 

dikondisikan untuk kondisi belajar, maka dilakukan kegiatan pembelajaran. 
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Perkuliahan dilaksanakan dengan interaktif dan diskusi. Mahasiswa dilatih 

berfikir kritis, analitis, rasional, terbuka, bebas, mendalam dan mandiri dalam 

tutorial dan praktikum. Setiap mahasiswa diwajibkan membuat makalah dan 

laporan dari hasil tutorial dan praktikum. 

2.3.1 Tujuan dan Sasaran Program Pembelajaran Sains Dasar 

 
 

Tujuan pembelajaran seyogyanya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar. 

2. Tujuan mendefinisikan tingkah laku mahasiswa dalam bentuk dapat diukur 

dan dapat diamati. 

3. Tujuan menyatakan tingkat minimal prilaku yang dikehendaki. 

Pembelajaran bedasarkan makna berarti proses, cara, perbuatan mempelajari.  

Pada pembelajaran dosen mengajar diartikan sebagai upaya dosen mengorganisir 

lingkungan terjadinya pembelajaran, yang mana dosen menyediakan fasilitas 

belajar bagi mahasiswa. Jadi subjek pembelajaran adalah mahasiswa. Namun yang 

menjadi kunci dalam menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan 

mahasiswa itu sendiri karena dalam pembelajaran para mahasiswa bukan hanya 

menerima pelajaran berupa mata kuliah saja tapi mewariskan beberapa ilmu 

pengetahuan lainnya (Hamalik, 2007: 52). Pengembangan pembelajaran Sains 

Dasar di Jurusan Kimia FMIPA Unila dilatarbelakangi oleh perubahan kondisi 

global dan perubahan paradigma pengetahuan ke pembelajaran. Dalam era 

globalisasi ini, dunia pendidikan mendapat tantangan dalam menghasilkan sumber 

daya manusia yang diharapkan mampu berperan secara global. Pengaruh 
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globalisasi ini mempengaruhi perubahan nilai kehidupan masyarakat ataupun 

perubahan tuntutan dunia kerja terhadap lulusan. Sehingga diperlukan lulusan 

yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, 

seni, dunia kerja, dan profesi. 

Tujuan pembelajaran sains terutama dalam pelaksanaan praktikum bertujuan 

untuk membantu memecahkan permasalahan sains dengan cara menghubungkan 

hasil observasi atau eksperimen dengan konstruksi teoritis yang dimiliknya 

sehingga mahasiswa dapat membangun struktur konsepnya dengan baik (villani, 

1992: 226). Pernyataan ini didukung oleh Lawson (1995: 157) yang berpendapat 

bahwa pendekatan problem solving seperti yang dilakukan pada pelaksanaan 

pembelajaran tutorial Sains Dasar dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi 

mahasiswa untuk menyusun suatu desain eksperimen, menyusun dan menganilis 

data, serta menyusun suatu kesimpulan yang dapat membantu mahasiswa 

menggunakan keterampilan berfikir tingkat tinggi. Dalam hal ini mahasiswa 

menyusun pengetahuanya berdasarkan apa yang ia temukan dan pelajari sehingga 

lebih bermakna dan lebih melekat dalam memori mahasiswa. Empat alasan 

tentang tujuan penting dalam pembelajaran sains dengan tutorial dan praktikum 

yaitu dapat meningkatkan motivasi untuk mempelajari sains, dapat meningkatkan 

keterampilan-keterampilan dasar bereksperimen dan mengembangkan 

keterampilan dan kemampuan berfikir logis, menjadi sarana belajar ilmiah, serta 

dapat menunjang pemahaman materi pembelajaran.  
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2.3.2 Kurikulum Program Pembelajaran Sains Dasar 

Unila mempunyai kebijakan untuk melakukan peninjauan kembali kurikulum 

setiap 5 tahun sekali. MIPA sebagai salah satu fakultas di Unila tentunya 

melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebijakan Unila. Kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) di Fakultas MIPA disusun berdasarkan pada hasil lokakarya 

kurikulum program studi/jurusan, fakultas, universitas maupun lokakarya bidang 

ilmu tingkat regional dan nasional. KBK FMIPA Unila 2012 hanya berlaku bagi 

mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013, dan ditetapkan berdasarkan SK 

Rektor Unila No. 360/UN26/DT/2012 tentang Kurikulum Universitas Lampung 

Tahun Akademik 2012/2013, tanggal 9 Juli 2012 lalu. Sains Dasar yang 

merupakan mata kuliah kombinasi dari Kimia, Fisika dan Biologi yang sesuai 

dengan Kurikulum Universitas Lampung Tahun Akademik 2012/2013. 

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa 

sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor 

dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. 

Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan 

bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang 

dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, 

misi perguruan tinggi/program studi.  Untuk meningkatkan relevansi sosial dan 

keilmuan, kurikulum   selalu dimutakhirkan oleh program studi bersama 

pemangku kepentingan  secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang 

diperlukan dan perkembangan IPTEKS. Kurikulum merupakan acuan dasar 

pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap 
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program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya 

dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong 

terbentuknya hard skills dan soft skills (keterampilan kepribadian dan perilaku) 

yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap 

perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum 

tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh program studi.  

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan 

tujuan, ranah (domain) belajar dan hirarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah 

pengalaman belajar yang diperoleh pebelajar dari kegiatan belajar, seperti 

perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, 

pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan 

teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan pebelajar berpikir kritis, 

bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber 

belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan   berorientasi pada pebelajar 

(learner oriented) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong pebelajar belajar 

mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan 

perilaku (soft skills). Selain itu, pembelajaran yang dibangun   mendorong 

pebelajar mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, 

unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk 

menyempurnakan kinerjanya. Strategi pembelajaran   memperhitungkan 

karakteristik pebelajar termasuk kemampuan awal yang beragam yang meng kan 

dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi 

pembelajaran dosen   mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki 
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potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran   

mencakup pemantauan, pengkajian,  dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian 

dan penilaian  atas strategi pembelajaran yang digunakan   dilakukan melalui 

perbandingan dengan strategi-strategi pembelajaran terkini.  

2.3.3 Pembelajaran Bermutu Universitas Lampung 

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan 

tujuan, ranah (domain) belajar dan hirarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah 

pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti 

perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, 

pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran   digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan 

teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan pebelajar berpikir kritis, 

bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber 

belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan   berorientasi pada pebelajar 

(learner oriented) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong pebelajar belajar 

mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan 

perilaku (soft skills). Dalam hal ini pelaksanaan pembelajaran di Unila pada 

khususnya di Jurusan Kimia menggunakan berbagai pendekatan, strategi, dan 

teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berfikir kritis, 

bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai 

sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada 

mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong 

mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.  
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Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan 

memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan 

mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar. Sistem 

perwalian: banyaknya mahasiswa per dosen wali, pelaksanaan kegiatan, rata-rata 

pertemuan per semester, efektivitas kegiatan perwalian. Upaya perbaikan sistem 

pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir. 

Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mahasiswa mendemonstrasi-

kan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan 

dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya. 

Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik mahasiswa termasuk 

kemampuan awal yang beragam yang memungkinkan dosen menerapkan strategi 

yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan 

pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara 

akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, 

pengkajian,  dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi 

pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi-

strategi pembelajaran terkini.  

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara 

objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih 

dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan.  Evaluasi hasil belajar 

difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan 

mengenai efektifitas proses pembelajaran.  Evaluasi hasil belajar adalah upaya 

untuk mengetahui sampai di mana mahasiswa mampu mencapai tujuan 
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pembelajaran, dan menggunakan hasilnya dalam membantu mahasiswa 

memperoleh hasil yang optimal.  Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan 

dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel  dengan menggunakan 

instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan 

(criterion-referenced evaluation).  Evaluasi hasil belajar difungsikan dan 

didayagunakan untuk mengukur pencapaian akademik mahasiswa, kebutuhan 

akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan 

sistem pembelajaran.   

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan 

semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, 

maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di 

dalam maupun di luar kelas.  Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan 

perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan 

akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan  penerapan etika akademik 

secara konsisten.  Kebijakan tentang suasana akademik, ketersediaan dan jenis 

prasarana, sarana dan dana, program dan kegiatan akademik untuk menciptakan 

suasana akademik, interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta 

pengembangan perilaku kecendekiawanan.  Standar ini merupakan acuan 

keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi sarjana khusunya di 

Jurusan Kimia FMIPA Unila.  

2.4 Teori dan Konsep Evaluasi Program 

 

Evaluasi berasal dari kata bahasa inggris “evaluation”  yang diserap dalam 

perbendaharaan istilah Bahasa Indonesia  dengan tujuan mempertahankan kata 
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aslinya  dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”  yang 

dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan 

satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi  yang bersumber 

dari kamus Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English  evaluasi 

adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk 

menentukan nilai atau jumlah. Selain arti  berdasarkan terjemahan, kata -kata yang 

terkandung dalam dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi 

harus dilakukan secara hati-hati, bertangung jawab, menggunakan strategi dan 

dapat dipertanggungjawabkan (Arikunto, 2009: 1). 

Suchman (dalam Arikunto, 2009: 1)  memandang evaluasi sebagai sebuah proses 

menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah 

direncanakan  untuk mendukung tercapainya tujuan.  Definisi lain dari Worthen 

dan Sanders (dalam Arikunto, 2009: 1) evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu  

yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk 

mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, 

produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan 

yang sudah ditentukan. Anderson (dalam Arikunto, 2009 : 1) memandang evaluasi 

sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan 

yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam 

(Arikunto, 2009: 2), mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses 

penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi 

pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. 
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Sedangkan Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Ditjen PLS Depdiknas 

(2002 : 2) memberikan pengetian Evaluasi program adalah proses pengumpulan 

dan penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan 

metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian 

tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan. 

Ralp Tyler dalam Arikunto (2007: 5) mendefinisikan bahwa evaluasi program 

adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. 

Sedangkan Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971)  evaluasi program adalah 

upaya menyediakan  informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. 

Arikunto dan Jabar (2009 : 18) evaluasi program adalah proses penetapan  secara 

sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan 

kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan 

itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi 

dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan. 

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud 

dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang 

bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut 

digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil 

sebuah keputusan. 

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan 

program dalam arti umum.  Pengertian secara umum dapat diartikan  bahwa 

program adalah sebuah bentuk  rencana yang akan dilakukan.  Apabila ”program” 
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ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka progran didefinisikan 

sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi 

dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi 

dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.  Dengan demikian 

yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu : 

a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. 

b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi 

jamak berkesinambungan.  

c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.   

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam 

waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena 

melaksanakan suatu kebijakan.  Oleh karena itu, sebuah program dapat 

berlangsung dalam kurun waktu relatif lama.  Pengertian program adalah suatu 

unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan 

yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.  Pelaksanaan 

program selalu terjadi  dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan 

sekelompok orang.    

2.4.1 Dimensi dan Tahapan Evaluasi Program 

Menurut Arikunto dan jabar (2009: 20) Direktorat Pemantauan dan Evaluasi 

Bapenas, tujuan evalusi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah 

pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan 
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program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa 

yang akan datang. 

Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering 

digunakan untuk menunjukan tahapan siklus pengelolaan program yang 

mencakup :   

a. Evaluasi pada tahap perencanaan (EX-ANTE). Pada tahap perencanaan, 

evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari 

berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya.  

b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (ON-GOING). Pada tahap pelaksanaan, 

evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program 

dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  

c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (EX-POST) pada tahap paska 

pelaksanaan evalusi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian 

(keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan 

yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk 

menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil 

dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan 

keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu 

program. 

Hubungan ketiga tahapan tersebut sangat erat, selanjutnya terdapat perbedaan 

metodelogi antara evaluasi program yang berfokus kerangka anggaran dengan 
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yang berfokus pada kerangka regulasi.  Evaluasi program yang berfokus pada 

anggaran dilakukan dengan dua cara yaitu : Penilaian indikator kinerja program 

berdasarkan keluaran dan hasil dan studi evaluasi program  berdasarkan dampak 

yang timbul.  Cara pertama dilakukan melalui perbandingan indikator kinerja 

sasaran yang direncanakan dengan realisasi, informasi yang relevan dan cukup 

harus tersedia dengan mudah sebelum suatu indikator kinerja program  dianggap 

layak.  Cara yang kedua  dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi 

yang bersifat lebih mendalam ( in-depth evaluation ) terhadap hasil, manfaat dan 

dampak dari program yang telah selesai dilaksanakan.  Hal yang paling penting 

adalah mengenai informasi yang dihasilkan dan bagaimana memperoleh 

informasi, dianalisis dan dilaporkan.  Informasi harus bersifat independen, 

obyektif, relevan dan dapat diandalkan.  

2.4.2 Tujuan Evaluasi Program 

 

Seperti disebutkan oleh Sudjana (2006 : 48), tujuan khusus Evaluasi Program 

terdapat  6 (enam) hal, yaitu  untuk :  

1) Memberikan masukan bagi perencanaan program;  

2) Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak 

lanjut, perluasan atau penghentian program;  

3) Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau 

perbaikan program; 

4) Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan 

penghambat program;  
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5) Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, 

supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana 

program dan; 

6) Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan 

luar sekolah. 

Tujuan evalusi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data 

yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana.  Oleh karenanya 

evaluasi program dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut: 

1) Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu 

program harus dilanjutkan. 

2) Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil 

berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.  

3) Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur 

program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga 

efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.  

4) Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan 

sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, 

kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh 

dari pelayanan setiap program.  

5) Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program. 

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional (aims), tujuan pendidikan untuk 

perguruan tinggi (goals), maka standar (sebagai objectives) yang harus dipenuhi 
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pebelajar pada mata kuliah Sains Dasar adalah memahami tentang konsep dan 

metode-metode ilmiah untuk mengungkap beragam fenomena alam yang 

mencakup energy dan perubahan-perubahannya (fisika), materi dan sifatnya 

(kimia), makhluk hidup dan proses kehidupan (biologi), serta bumi (geologi) dan 

antariksa (astronomi). 

Ada beberapa hal yang akan dievaluasi dan direvisi dari hasil perkuliahan Sains 

Dasar, diantaranya adalah hasil belajar dengan penilaian autentik, kemudian 

mengevaluasi strategi, terknologi dan media yang dipilih serta evaluasi 

pembelajar. 

Pertama evaluasi hasil belajar dengan autentik, yaitu mengharuskan pebelajar 

untuk menggunakan proses yang sesuai dengan konten dengan bagaimana konten 

tersebut digunakan dalam dunia nyata. Dalam mata kuliah Sains Dasar, akan 

dievaluasi bagaimana kemampuan pebelajar untuk berkreatifitas menghasilkan 

proses Sains Dasar yang digunakan dalam industri. Penilaian autentik ini akan 

didukung dengan portofolio yang dimiliki pebelajara selama melakukan proses 

pembelajaran, baik itu tugas kelompok, tugas pribadi. Portofolio yang dibuat 

pebelajar menggambarkan pencapaian pebelajar terkait dengan analisis, sintesis 

dan evaluasi.  

Kedua mengevaluasi strategi, teknologi dan media akan dilakukan dengan 

melakukan survei dan observasi. Survei dilakukan dengan cara membagikan 

daftar pertanyaan berupa pendapat pebelajar terhadap strategi, teknologi dan 

media yang digunakan. Sedangkan observasi digunakan untuk melihat secara 
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langsung umpan balik pebelajar dari strategi, teknologi dan media yang 

digunakan. 

Ketiga evaluasi pembelajar dilakukan dengan empat cara, yaitu melalui diri 

sendiri, pebelajar, rekan dan administrator. Pebelajar juga dapat dimintai untuk 

melakukan penilaian dengan memberikan saran-saran dan masukan. Begitu juga 

dengan rekan sejawat, rekan dapat melakukan pemantauan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dan minta saran untuk melakukan perbaikan. Dan 

dengan bantuan adminstrator juga bisa dilakukan, yaitu dengan cara administrator 

mengunjungi kelas dan memberikan masukan pada pembelajar yang telah 

melakukan kegiatan pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran terdiri atas evaluasi hasil pembelajaran dan evaluasi proses 

pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran disebut juga evaluasi substantif, tes, 

atau pengukuran hasil belajar. Sedang evaluasi proses pembelajaran dikenal 

sebagai evaluasi diagnostik atau evaluasi manajerial. Evaluasi pembelajaran 

sebagai proses sirkuler tidak hanya berfungsi untuk mengetahui tingkat 

penguasaan mahasiswa, tetapi juga berfungsi untuk senantiasa meningkatkan 

mutu pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu 

semester dapat terdiri atas:  

1. Evaluasi hasil pembelajaran harian yang dapat dilakukan antara lain melalui 

quiz 

2. Evaluasi hasil pembelajaran pada pertengahan semester yang dilakukan 

melalui pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) 
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3. Evalusi hasil pembelajaran pada akhir semester yang dilakukan melalui 

pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS). 

Pengolahan nilai akhir evaluasi hasil pembelajaran setiap mata kuliah, dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau 

Penilaian Acuan Norma (PAN). Perguruan tinggi/ fakultas/ jurusan/ program studi 

menetapkan sendiri penilaian yang sesuai dengan visi serta kebutuhan 

stakeholders dari perguruan tinggi tersebut. Evaluasi proses pembelajaran 

dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri, agar proses 

pembelajaran berikutnya dapat berjalan lebih baik. Terdapat tiga manfaat evaluasi 

proses pembelajaran yaitu memahami sesuatu, membuat keputusan, dan 

meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi proses 

pembelajaran, berbagai masukan yang diperoleh dari proses evaluasi tersebut 

dapat digunakan untuk mengetahui berbagai kekuatan dan kelemahan berbagai 

komponen yang terdapat dalam pembelajaran. Informasi ini juga dapat digunakan 

untuk memperbaiki mutu pembelajaran itu dan mengoptimalkan proses 

pembelajaran. Dengan evaluasi proses ini perguruan tinggi/ fakultas/ jurusan/ 

program studi akan mampu mengontrol pelaksanaan berbagai standar yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum. Evaluasi proses pembelajaran dapat dilakukan dalam 

kurun waktu pelaksanaan pembelajaran atau setelah proses pembelajaran secara 

keseluruhan selesai. Waktu evaluasi dapat dipilih sedemikian rupa oleh perguruan 

tinggi/fakultas/ jurusan/program studi, sehingga tujuan/maksud dari evaluasi 

proses pembelajaran dapat tercapai. Contoh-contoh pertanyaan dalam evaluasi 

proses pembelajaran untuk membuat/memperbaiki suatu keputusan. 
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2.4.3 Model Evaluasi Berbasis Tujuan 
 

Menurut Arikunto (2009: 41) model evaluasi gool oriented evaluation yang 

dikemukakan oleh Ralp W. Tyler merupakan pendekatan evaluasi yang 

berorientasi pada tujuan dengan menentukan peninjauan pada tujuan sejak awal 

kegiatan dan berlangsung secara berkesinambungan. Pada penelitian ini, tujuan 

awal yang dilakukan adalah mengukur keberhasilan atau ketercapaian program 

pembelajaran Sains Dasar berbasis tutorial dan praktikum di Jurusan Kimia 

FMIPA Unila dengan melihat proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajan tutorial dan pembelajaran praktikum. Program pembelajaran yang 

mewakili jenis program pemrosesan ini merupakan proses pengalihan ilmu dan 

bimbingan. Sebelum dosen memulai melakukan kegiatan pembelajaran, terlebih 

dahulu membuat persiapan pembelajaran tutorial dan pembelajaran praktikum 

yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Para evaluator dapat mengecek apakah 

rencana pembelajaran yang dibuat oleh dosen telah benar, mengarahkan kegiatan 

pembelajaran pada tujuan kemudian rencana tersebut diimplementasikan dalam 

pelaksanaan pembelajaran tutorial dan pembelajaran praktikum melalui langkah-

langkah yang berkesinambungan.  

Michael Scriven  (dalam Wirawan, 2012 : 81) mendefiniskan Goal Based 

Evaluatin sebagai “any type of evaluation based on the knowledge of and 

referenced to the gola and objectives of the program, person, or product”. 

Menurut Scriven Model Evaluasi Berbasis Tujuan ini adalah setiap jenis evaluasi 

berdasarkan pengetahuan dan direferensikan kepada tujuan-tujuan program, 

orang, atau produk. Goal oriented evaluation model ini merupakan model yang 
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muncul paling awal. Objek pengamatan yang dilakukan adalah tujuan dari 

program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi 

dilakukan secara berkesinambungan, dalam rangka mengevaluasi sejauh mana 

tujuan yang sudah ditetapkan sudah tercapai atau terlaksana di dalam proses 

pelaksanaan program.   

Model Evaluasi berbasis tujuan secara umum mengukur apakah tujuan yang 

ditetapkan oleh kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak. Model 

evaluasi ini difokuskan pada pengumpulan informasi yang bertujuan mengukur 

pencapaian tujuan kebijakan, program dan proyek untuk pertanggungjawaban dan 

pengambilan keputusan. Jika suatu program tidak mempunyai tujuan, atau tidak 

mempunyai tujuan yang bernilai, maka suatu program tersebut merupakan 

program yang buruk. Tujuan merupakan tujuan yang akan dicapai, pengaruh, atau 

akhir dari yang akan dicapai program. Misalnya dalam program Bantuan 

Operational Sekolah (BOS) di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sekolah 

gratis. Jika BOS dievaluasi, maka yang diukur adalah apakah BOS mampu 

menciptakan sekolah gratis diseluruh Indonesia. Contoh evaluai berbasis tujuan 

yang lain misalnya, perkuliahan kimia sebagai suatu program, maka model Tyler 

menilai apakah materi perkuliahayang dikembangkan dosen terarah pada 

pencapaian tujuan perkuliahan kimia. Selanjutnya pengembangan materi 

perkuliahan  tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan perkuliahan melalui 

langkah-langkah yang berkesinambungan. Maka suatu program pendidikan harus 

menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan program yang telah ditelah 

ditetapkan kemudian evaluasinya difokuskan. 
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Model Evaluasi Berbasis Tujuan dirancang dan dilaksanakan dengan proses 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi tujuan. Mengidentifikan dan mendefinisikan tujuan atau 

objektif intervensi, layanan dari program yang tercantum dalam rencana 

program. Objektif program kemudian dirumuskan dalam indikator-indikator 

kuantitas dan kualitas yang dapat diukur. 

2. Merumuskan Tujuan menjadi indikator-indikator. Evaluator merumuskan 

tujuan program menjadi indikator-indiktor kuantitatif dan kualitatif  yang 

dapat diukur.  

3. Mengembangkan metode dan instrument untuk menjaring data. Evaluator 

menentukan apakah akan menggunakan metode kuantitaif atau kualitatif atau 

campuran. Mengembangkan instrument untuk menjaring data. Jenis instrumen 

tergantung pada metode yang digunakan. 

4. Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan. Layanan, 

intervensi dari suatu program telah dilaksanakan dan ada indikator mencapai 

pencapaian tujuan, pengaruh atau perubahan yang diharapkan.  

5. Menjaring dan menganalisis data/informasi mengenai indikator-indikator 

program.  

6. Kesimpulan. Mengukur hasil pencapaian program, atau pengaruh intervensi 

atau perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program dan 

membandingkan dengan objektif yang direncanakan dalam rencana program 

untuk menentukan apakah terjadi ketimpangan. Hasilnya salah satu dari 

berikut. 

a) Program dapat mencapai objektifnya sepenuhnya 
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b) Program dapat mencapai sebagian dari objektifnya antara 50% - 99,9% 

c) Program mencapai objektifnya dibawah 50% 

d) Program gagal mencapai objektifnya. 

7. Mengambil keputusan mengenai program. Keputusan dapat berupa: 

a) Jika program dapat mencapai tujuan sepenuhnya, mungkin program 

dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain jika sebelumnya hanya 

dilakukan di daerah tertentu. 

b) Dapat juga terjadi jika program berhasil sepenuhnya dan masyarakat 

yang dilayani tidak memerlukan lagi layanan program maka program 

dihentikan.  

c) Jika program ternyata gagal akan tetapi masih diperlukan layanannya 

oleh sebagian besar masyarakat, maka program dianalisis penyebab 

kegagalan dan kemudian dikembangkan atau dimodifikasi (Wirawan, 

2012: 81). 

Berdasarkan langkah-langkah pendekatan penilaian (evaluasi) berorientasi tujuan 

Tyler di atas dapat disederhanakan menjadi 5 yaitu perumusan tujuan yang dapat 

diukur, pemilihan  instrument, pemilihan desain evaluasi, pengumpulan dan 

analisis data, dan interpretasi hasil. Sudjana (2006: 51) berpendapat  bahwa model 

evaluasi terdapat enam  model , yaitu :     

a) Model evaluasi terfokus pada pengambilan keputusan (jenis inilah yang 

terbanyak digunakan),   

b) Model evaluasi terhadap unsur-unsur program,   

c) Model evaluasi terhadap jenis/tipe kegiatan program,   

d) Model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program,   
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e) Model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program,   

f) Model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program.    

Kegunaan utama model ini untuk mengkaji sejauh mana suatu lembaga 

penyelenggara dan pengelola pelayanan program pendidikan kepada masyarakat 

telah berhasil dalam melaksanakan misinya. Dalam konteks ini maka evaluasi 

pengaruh diawali dengan mempelajari misi yang terdapat dalam program dan 

mengidentifikasi hasil-hasil utama program yang ingin dicapai dan/atau hasil-hasil 

program yang tidak tercapai,   model ini pada awalnya dikembangkan untuk 

mengevaluasi proyek-proyek pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri 

atas :   

a. Pemantauan proyek untuk mengetahui efesiensi proyek-proyek tertentu,   

b. Evaluasi tentang keberhasilan atau kegagalan sementara suatu program.  

c. Evaluasi yang mengkaji tujuan-tujuan jangka panjang suatu program dengan 

melihat keberhasilan dan kegagalan program dalam jangka panjang tersebut.   

Sudjana (2006: 35)  memaknai bahwa tujuan evalusi adalah untuk melayani 

pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan 

keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan 5 

(lima) jenis informasi sebagai berikut :  

a) Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu 

program harus dilanjutkan.  

b) Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil 

berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.  
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c) Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur 

program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga 

efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.  

d) Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan 

sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, 

kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh 

dari palayanan setiap program.  

e) Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program. House 

(dalam Wirawan, 2012 : 165) membagi Model evaluasi menjadi :  

1. Model sistem (dengan indikator utama adalah efisiensi)  

2. Model Perilaku (dengan indikator utama adalah produktivitas dan 

akuntabilitas)  

3. Model Formulasi Keputusan (dengan indikator utama adalah keefektifan 

dan keterjagaan kualitas)  

4. Model Tujuan-bebas (goal free) dengan indikator utama adalah pilihan 

pengguna dan manfaat sosial.  

5. Model Kekritisan Seni (art criticism), dengan indikator utama adalah 

standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.  

6. Model Review Profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan 

profesional.  

7. Model Kuasi-Legal (quasi-legal), dengan indikator utama adalah 

resolusi. 
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8. Model Studi Kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas 

diversitas. 

2.5 Teori Belajar dan Pembelajaran 

Hakekat belajar dalam pembelajaran ini didasarkan pada teori yang berhubungan 

dengan penggunaan media serta hubunganya antara mahasiswa sebagai pebelajar 

dengan media yang digunakan. 

2.5.1 Teori Behaviorisme 

Menurut teori behavoristik belajar merupakan perubahan tingkah laku, khususnya 

kapasitas mahasiswa untuk perilaku yang baru sebagai hasil belajar. Selain itu 

dijelaskan bahwa perubahan tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan yang akan memberikan berbagai pengalaman kepada seseorang. 

Lingkungan merupakan stimulus yang dapat mempengaruhi atau merubah 

kapasitas untuk merespon. Sehingga secara tidak langsung dikatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan tingkah laku hasil interaksi antara stimulus-respon, 

yaitu proses manusia untuk memberikan respon tertentu berdasarkan stimulus 

yang datang dari luar. 

Proses belajar terdiri dari beberapa unsur, yaitu dorongan (drive), stimulus, 

respon, dan penguatan (reinforcement). Unsur dorongan tampak jika seseorang 

merasakan kebutuhan akan merasakan kebutuhan akan sesuatu dan terdorong 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya dorongan tersebut berinteraksi 

dengan lingkungan  yang dalam lingkungan tersebut terdapat berbagai macam 

stimulus yang dapat menyebabkan berbagai macam respon dari orang tersebut. 
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Sedangkan unsur penguatan akan memberikan tanda kepada seseorang tentang 

kualitas respon yang memberikan dan mendorong seseorang tersebut memberikan 

respon lagi. 

2.5.2 Belajar Menurut Thorndike 

Thorndike (Uno, 2008: 7) mengatakan bahwa belajar adalah proses interaksi 

antara stimulus (yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan) dan 

respons (yang juga bisa berupa pikiran, perasaan, atau gerakan). Perubahan 

tingkah laku belajar dapat berupa sesuatu yang konkret (dapat diamati) atau yang 

nonkonkret (tidak bisa diamati).  

Thorndike (dalam Rasyad, 2003: 45) mengemukakan tingkah hukum belajar yang 

banyak dianut oleh para pendidik dalam mengarahkan peserta didiknya dalam 

belajar dan juga mempersiapkan materi pembelajaranya, yaitu: 

1. Hukum kesiapan  (the law of readiness)  

Menurut Thorndike, manusia pada umumnya memilki tiga macam keadaan, 

yaitu: 

a. Bila suatu keadaan untuk dapat berbuat, maka perubahan tersebut 

menyenangkan, tidak ada jalan lain selain berbuat. 

b. Untuk suatu tindakan untuk berbuat, tetapi tidak dapat berbuat, maka 

keadaan demikian menjengkelkan. 

c. Bila suatu perubahan tidak siap untuk berbuat dan dipaksakan, maka 

perbuatan itu tidak menyenangkan. 



46 
 

Hukum the law of readiness ini dalam dunia pendidikan, mengingatkan para 

pendidik untuk menyiapkan kondisi peserta menerima pengajaran yang akan 

disajikan. Menurut hukum ini, bahwa sebenarnya proses belajar mengajar 

tidak terlepas dari hukum kesiapan menerima rangsangan belajar dari 

pendidik atau dosen. Artinya dosen secara berencana menyiapkan stimulus 

melalui bidang studi yang diajarkanya, sehingga pihak murid akan siap 

menerima rangsangan belajar untuk diresponya melalui mendengarkan, 

menyimak, mengerjakan berbagai tugas yang telah disiapkan oleh dosen. 

Oleh karena itu dalam konsep media pengajaran, penyediaan alat-alat belajar 

termasuk dalam usaha readiness, sehingga proses belajar dapat berlangsung 

dengan baik.  

2. Hukum latihan (the law of exercise) 

Menurut tohrndike, latihan memberi dampak kepada terlatihnya keterampilan 

tertentu sehingga hubungan stimulus dengan respon akan makin nyata. 

Kegiatan belajar akan melemah manakala tidak ditunjang dengan latihan. 

Implikasi dari hukum ini adalah makin sering suatu pelajaran diulang, maka 

akan semakin dikusailah pelajaran itu. 

3. Hukum akibat (the law of effect)  

Tohrndike menjadikan  motivasi sebagai dasar  the law of effect. Menurutnya 

bila dalam belajar, terdapat adanya kepuasan atau kesenangan secara 

emosional, maka kekuatan hubungan antara stimulus dengan respons makin 

meningkat. Sebaliknya dalam situsi belajar tidak terdapat yang demikian atpi 

adanya rasa kebosanan atau suasana mengganggu, maka hubungan antar 
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stimulus dan respon melemah. Dengan demikian dalam belajar keberhasilan 

atau ganjaran akan meningkatkan tingkah laku belajar, sebaliknya kegagalan 

atau kebosanan atau hukuman akan cenderung melemahkan tingkah laku 

belajar seseorang.  Implikai dari hukum ini adalah para pendidik ditantang 

untuk menciptakan suasana hati dalam proses belajar mengajar. Dengan 

suasana belajar yang kondusif, seperti cara guru menyajikan pokok bahasanya 

menyenangkan dan dengan penampilan yang mengesankan, maka semua 

rangsangan atau kesan atau pengindraan (sense impresion) atau stimulus 

mengenai saraf sensori akan direspon dengan baik, sehingga materi 

pengajaran yang disajikan akan terasa terasosiasi dan terkoneksi satu dengan 

yang lainya, maka belajar akan memberi hasil (effect).  

2.5.3 Belajar Menurut Skinner 

Skinner memandang belajar sebagai suatu proses adaptasi atau penyesuaian 

tingkah laku yang berlangsung secara progessif. Dengan demikian ini memaknai 

belajar sebagai suatu perilaku dan karena belajar maka responya menjadi lebih 

baik. Demikian sebaliknya apabila orang tidak belajar maka responya akan 

menurun. Sehingga dengan belajar terjadi perubahan respon. Skinner memandang 

anak belajar karena mengejar hadiah atau pujian (operant conditioning) atau 

penguatan (reinforcement) yang dapat berupa nilai yang baik atau hadiah berupa 

barang atau lainya. Dengan demikian dalam belajar dapat ditemukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Kesempatan terjadinya peristiwa yang memungkinkan terjadinya respon 

belajar 
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2. Respon orang yang belajar. 

3. Akibat yang bersifat menggunakan respon tersebut baik berupa hadiah 

maupun teguran atau hukuman. 

Sehingga jika digunakan teori Skinner maka dosen ataupun media yang digunakan 

harus memperhatikan dua hal penting, pemilihan stimulus yang didiskriminatif 

dan penggunaan penguatan. Langkah-langkah pembelajaran menurut teori operant 

conditioning  Skinner adalah: 

1. Mempelajari keadaan kelas yang berkaitan dengan perilaku mahasiswa. 

2. Membuat daftar penguatan positif. 

3. Memilih dan menentukan urutan tingkah laku yang dipelajari serta jenis 

penguatanya.  

4. Membuat program pembelajaran yang berisi urutan tingkah laku yang 

dikehendaki, penguatan, waktu mempelajari perilaku dan evaluasi. 

2.5.4 Teori Kognitif  

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan 

proses belajar daripada hasil belajar. Dalam pembelajaran Sains Dasar, 

nampaknya teori belajar Advance Organizers yang dikemukakan oleh Ausubel 

sangat tepat untuk diterapkan. Menurut Ausubel (Uno, 2008: 12) mahasiswa akan 

belajar dengan baik jika apa yang disebut pengaturan kemajuan belajar (Advance 

Organizers) didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada 

mahasiswa. Pengaturan kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum 

yang mencakup semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada mahasiswa. 
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Ausubel percaya bahwa Advance Organizers dapat memberikan tiga macam 

manfaat yakni: 

1. Dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi belajar yang akan 

dipelajari oleh mahasiswa. 

2. Dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa yang 

sedang dipelajari mahasiswa saat ini dengan apa yang akan dipelajari 

mahasiswa sedemikian rupa sehingga mampu membatu mahasiswa untuk 

memahami bahan belajar secara lebih mudah. 

Menurut pandangan teori Ausubel, seseorang dosen akan mampu menemukan 

informasi yang sangat abstrak, umum, dan inklusif, yang mencakup apa yang akan 

diajarkan, hanya bila pengetahuan dosen terhadap isi mata kuliah sangat baik. 

Selain itu, logika berfikir dosen juga dituntut sebaik mungkin. Tanpa memilki 

logika berfikir yang baik, maka dosen akan kesulitan memilah-milah materi 

perkuliahan, merumuskannya dalam rumusan yang singkat dan padat, serta 

mengurutkan materi demi materi ke dalam struktur urutan yang logis dan mudah 

dipahami.  

2.5.5 Pendidikan Konstruktivisme 

2.5.5.1 Pandangan Konstruktivisme Tentang Belajar 

 

Menurut Wahyuni (2005: 115), salah satu prinsip psikologi pendidikan adalah 

bahwa dosen tidak begitu saja memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, tetapi 

mahasiswa yang aktif membangun pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri. 

Pendekatan konstruktivisme dalam belajar dan pembelajaran didasarkan pada 

perpaduan antara beberapa penelitian dalam psikologi kognitif dan psikologi 
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sosial, sebagaimana teknik-teknik dalam modifikasi perilaku yang didasarkan 

pada teori operant conditioning dalam psikologi behavorial. Premis dasarnya 

adalah bahwa individu harus secara aktif mmebangun pengetahuan dan 

keterampilanya dan informasi yang ada diperoleh dalam proses membangun 

kerangka oleh pelajar dari lingkungan di luar dirinya. 

Secara filosofi belajar menurut teori konstruktivisme adalah membangun 

pengetahuan sedikit demi sedikit, yang kemudian hasilnya diperluas melalui 

konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep-

konsep, atau kaidah yang siap diambil atau diingat. Manusia harus 

mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Menurut Nurhadi dalam Wahyuni (2008: 115) dalam proses belajar di kelas, 

warga belajar perlu dibiasakan untuk mecahkan masalah, menemukan sesuatu 

yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Tutor atau dosen tidak 

akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada warga belajar atau 

mahasiswa. Esensi dari teori konstruktivisme adalah ide. Mahasiswa harus 

menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke informasi lain. 

Dengan dasar itu, belajar dan pembelajaran harus dikemas menjadi proses 

mengkronstruksi, bukan menerima pengetahuan. 

2.5.5.2  Strategi Belajar Konstruktivisme 

Pendekatan belajar konstruktivisme melalui beberapa strategi dalam proses 

belajar. Menurut Slavin (dalam Sanjaya, 2007: 127), strategi-strategi belajar 

adalah: 
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1. Top-down processing. Dalam pembelajaran konstruktivisme, mahasiswa 

belajar dimulai dari masalah yang kompleks, kemudian menghasilkan atau 

menemukan keterampilan yang dibutuhkan.  

2. Cooperate learning. Strategi ini adalah srategi yang digunakan untuk proses 

belajar, dimana mahasiswa akan lebih mudah menemukan secara 

komprehensif konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya 

dengan mahaiswa yang lain tentang problem yang dihadapi. Dalam strategi 

cooperate learning, mahasiswa belajar dalam pasangan-pasangan atau 

kelompok untuk saling membantu memecahkan problem yang dihadapi. 

Cooperate learning ini lebih menekankan pada lingkungan sosial belajar dan 

menjadikan kelompok belajar sebagai tempat untuk mendapatkan 

pengetahuan, mengeksplorasikan pengetahuan, dan menantang pengetahuan 

yang dimiliki oleh individu.  

3. Generative learning. Srategi ini menekankan pada adanya integrasi yang aktif 

antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh sehingga dengan 

menggunakan pendekatan generative learning diharapkan mahasiswa menjadi 

lebih melakukan proses adaptasi ketika menghadapi stimulus baru. Selain itu, 

generative learning ini mengajarkan sebuah metode yang untuk melakukan 

kegiatan mental saat belajar seperti membuat pertanyaan, kesimpulan, atau 

analogi-analogi terhadap apa yang sedang dipelajarinya.  

2.5.5.3 Strategi Pembelajaran Keterampilan 
 

Keterampilan adalah hasil belajar pada ranah psikomotorik, yang terbentuk  

menyerupai hasil belajar kognitif. Keterampilan adalah kemampuan untuk  
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mengerjakan atau melaksanakan sesuatu dengan baik. Maksud dari pendapat 

tersebut bahwa kemampuan adalah kecakapan dan potensi yang dimiliki oleh 

seseorang untuk menguasai suatu keahlian yang dimilikinya sejak lahir. 

Kemampuan tersebut merupakan suatu hasil latihan yang digunakan untuk 

melakukan sesuatu. Melalui pendapat Chaplin di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan seseorang itu dapat tumbuh melalui latihan-latihan yang dilakukan 

oleh orang itu sendiri. Keterampilan (skill) dalam arti sempit yaitu kemudahan, 

kecepatan, dan ketepatan dalam tingkah laku motorik yang disebut juga normal 

skill. Sedangkan dalam arti luas, keterampilan meliputi aspek normal skill, 

intelektual skill, dan social skill . Keterampilan adalah pola kegiatan yang 

bertujuan, yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari 

(Sudjana, 2006: 17). Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, cepat, 

dan tepat. Keterampilan akan dapat dicapai atau ditingkatkan dengan latihan 

tindakan secara berkesinambungan. 

 

Keterampilan-keterampilan proses Sains adalah keterampilan-keterampilan yang 

dipelajari mahasiswa pada saat mereka melakukan inquiri ilmiah. Pada saat 

mereka terlibat aktif dalam penyelidikan ilmiah, mereka menggunakan berbagai 

macam keterampilan proses, bukan hanya satu metode ilmiah tunggal. 

Keterampilan-keterampilan proses sains dikembangkan bersama-sama dengan 

fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip sains. Keterampilan proses 

tersebut adalah pengamatan, pengklasifikasian, penginferensian, peramalan, 

pengkomunikasian, pengukuran, penggunaan bilangan, penginterpretasian data, 

melakukan eksperimen, pengontrolan variabel, perumusan hipotesis, dan 



53 
 

pendefinisian secara operasional. Keterampilan proses merupakan suatu 

pendekatan belajar–mengajar yang mengarah pada pertumbuhan dan 

pengembangan sejumlah ketrampilan tertentu pada diri mahasiswa  agar mampu 

memproses informasi sehingga ditemukan hal–hal baru yang bermanfaat baik 

berupa fakta, konsep maupun pengembangan sikap dan nilai. Melalui 

keterampilan proses, konsep yang diperoleh mahasiswa akan lebih bermakna 

karena ketrampilan berfikir mahasiswa akan lebih berkembang. Dalam 

mengembangkan ketrampilan proses, dapat digunakan metode praktikum, karena 

dalam praktikum ketrampilan yang dikembangkan bukan saja ketrampilan 

psikomotorik tetapi juga ketrampilan kognitif dan afektif.  Pendekatan 

ketrampilan proses merupakan pendekatan belajar mengajar yang mengarah 

kepada pengembangan kemampuan mental, fisik, sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu siswa (Usaman 

dalam Wardani, 2011: 318). 

 

Brotherton dan Preece (dalam Wardani, 2011: 319), mengemukakan struktur 

hirarki keterampilan proses yang terdiri  dari  dua bagian,  yaitu keterampilan 

dasar yang meliputi observasi, klasifikasi, meramalkan, mencatat data, hubungan 

ruang dan waktu, dan keterampilan terintegrasi yang meliputi  interpretasi  data, 

mengontrol variabel, cara mendefinisikan, merumuskan hipotesis. Sedangkan  

Semiawan (dalam Wardani, 2011:319) merinci kemampuan-kemampuan yang 

dapat dikembangkan dalam keterampilan proses adalah mengamati (observasi), 

membuat hipotesa, merencanakan penelitian,  mengendalikan variabel, 

menafsirkan data (interpretasi), menyusun kesimpulan sementara (inferensi), 

meramalkan (prediksi), menerapkan (aplikasi) dan mengkonsumsikan.  Menurut 
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Dahar (dalam Wardani, 2011: 319), keterampilan proses sains terdiri dari 

mengamati (observasi), menafsirkan (interpretasi),  meramalkan, menggunakan 

alat dan bahan, menerapkan konsep (aplikasi), merencanakan penelitian, 

mengkonsumsikan dan mengajukan pertanyaan.  

2.5.5.4 Model-model Pembelajaran Berdasarkan Prinsip 

Konstruktivisme  

 

Menurut Sanjaya (2007: 129), prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme telah melahirkan berbagai macam model-model pembelajaran. 

Dari berbagai macam model pembelajaran tersebut terdapat pandangan yang sama 

bahwa dalam proses  belajar mahasiswa adlah pelaku aktif kegiatan belajar 

dengan membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman 

yang dimilikinya. Beberapa model pembelajaran yang didasarkan pada 

konstruktivisme adalah: 

1. Discovery learning. Model ini merupakan model pembelajaran kognitif yang 

menekankan agar mahasiswa didorong untuk belajar dengan diri mereka 

sendiri. Mahasiswa belajar aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, 

dan tutor atau dosen mendorong mahasiswa untuk mempunyai pengalaman-

pengalaman dan menghubungkan pengalaman tersebut untuk menemukan 

prinsip-prinsip bagi mereka sendiri. Discovery learning mempunyai beberapa 

keuntungan dalam belajar, antara lain mahasiswa memiliki motivasi dari 

dalam diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaanya sampai menemukan 

jawaban-jawaban atas problem yang dihadapi mereka. Selain itu, mahasiswa 

juga belajar untuk mandiri dalam memecahkan masalah dan memiliki 
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keterampilan berfikir kritis, karena mereka harus menganalisis dan mengolah 

informasi.  

2. Reception learning. Model ini menekankan bahwa tutor atau dosen 

mempunyai tugas menyusun situasi pembelajaran, memilih materi yang sesuai 

bagi mahasiswa, kemudian mempresentasikan dengan baik perkuliahan yang 

dimulai dari yang umum ke spesifik. Inti pendekatan ini adalah  expository 

teaching, yaitu perencanaan pembelajaran yang sistematis terhadap informasi 

yang bermakna. 

3. Assisted learning. Model ini lebih menekankan pada pentingnya 

pendampingan tutor atau dosen dalam proses pembelajaran mahasiswa atau 

disebut dengan istilah scaffolding, yaitu sebuah dukungan untuk belajar dan 

memecahkan masalah. Model ini menekankan pentingnya dukungan tutor atau 

dosen dalam membantu proses belajar mahasiswa melalui isyarat-isyarat, 

peringatan-peringatan, dorongan, memecahkan problem dalam beberapa 

tahap, memberikan contoh atau segala sesuatu yang mendorong mahasiswa 

untuk tumbuh dan menjadi pelajar yang mandiri dalam memecahkan problem 

yang dihadapinya. Secara teknis, scaffolding membantu mahasiswa pada awal 

belajar untuk mencapai pemahaman dan keterampilan, dan secara perlahan-

lahan bantuan tersebut dikurangi sampai akhirnya mahasiswa dapat belajr 

sendiri serta dapat menemukan pemecahan bagi problem atau tugas-tugas 

yang dihadapinya. 

4. Active learning. Model ini menekankan pada pembelajaran aktif. Dalam 

model ini, belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian 

informasi kepada mahasiswa. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan 
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tindakan sekaligus. Pada saat kegiatan belajar aktif, mahasiswa melakukan 

sebagian besar pekerjaan belajar. Mereka mempelajari gagasan-gagasan, 

memecahkan berbagai masalah dan menerapkan apa yang mereka pelajari.  

5. The accelarated learning. Model ini menekankan pada pembelajaran 

dipercepat. Konsep dasar ini dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran 

itu berlangsung secara cepat, menyenangkan dan memuaskan. Dalam proses 

pembelajaran, tutor atau dosen disarankan   menggunakan pendekatan 

somantic, Auditory, Visual, dan Intelectual. Somantic dimaksudkan sebagai 

learning by moving and doing (belajar dengan bergerak dan berbuat). Auditory 

adalah learning by talking and hearing (belajar dengan berbicara dan 

mendengarkan). Visual artinya learning by observing and picturing (belajar 

dengan mengamati dan menggambarkan. Intelectual maksudnya learning by 

problem solving and reflecting (belajar dengan pemecahan masalah dan 

melakukan refleksi). Model ini dianggap dapat memungkinkan mahasiswa 

untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya yang 

normal dan dibarengi dengan kegembiraan. Cara ini menyatukan unsur-unsur 

yang sekilas tampak tidak memiliki persamaan, misalnya hiburan, permainan, 

warna, cara berfikir positif, kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun, 

semua unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman belajar yang 

efektif.  

6. Contextual teaching and learning (CTL). Model ini merupakan pembelajarn 

kontekstual dengan konsep belajar yang membantu tutor dan dosen 

mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa dan 

mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 



57 
 

dimilikinya dengan penerapanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

konsep ini, diharapkan lebih bermakna bagi mahasiswa. Proses pembelajaran 

berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan mahasiswa bekerja dan 

mengalami, bukan transfer pengetahuan dari tutor atau dosen ke mahasiswa. 

Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam kelas 

konstektual, tugas tutor atau dosen adalah membantu mahasiswa mancapai 

tujuannya.  

2.6 Organisasi Belajar 
 

Geoffrey Holland (Carol, 2005: 15) menyatakan bahwa “jika kita mau bertahan 

hidup secara individual atau sebagai perusahaan, ataupun sebagai bangsa kita 

harus menciptakan tradisi perusahaan pembelajaran.” Statemen-nya ini mengacu 

pada usaha mencari contoh-contoh praktek terbaik sehingga organisasi belajar 

bisa dijiplak dan diperbanyak.  Dengan suatu proses kajian literatur, wawancara 

dan investigasi lain maka Pedler et al (Carol, 2005: 17) mendefinisikan organisasi 

belajar sebagai berikut:   

“Sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran dari seluruh 

anggotanya dan secara terus menerus mentransformasi diri.”   

 

Pedler et al menekankan sifat dua sisi dari defenisi tersebut. Suatu perusahaan 

belajar bukan organisasi yang semata-mata mengikuti banyak pelatihan. Perlunya 

pengembangan ketrampilan individu tertanam dalam konsep, setara dan 

merupakan bagian dari kebutuhan akan pembelajaran organisasi.  Menurut Pedler 

et al ( dalam Carol, 2005: 17) suatu organisasi pembelajaran adalah organisasi 

yang:  
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1. Mempunyai suasana dimana anggota-anggotanya secara individu terdorong 

untuk belajar dan mengembangkan potensi penuh mereka;  

2. Memperluas budaya belajar ini sampai pada pelanggan, pemasok dan 

stakeholder lain yang signifikan;  

3. Menjadikan strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai pusat 

kebijakan bisnis;  

4. Berada dalam proses transformasi organisasi secara terus menerus;   

Tujuan proses transformasi ini, sebagai aktivitas sentral, adalah agar perusahaan 

atau organisasi mampu mencari secara luas ide-ide baru, masalah-masalah baru 

dan peluang-peluang baru untuk pembelajaran, dan mampu memanfaatkan 

keunggulan kompetitif dalam dunia yang semakin kompetitif.   

Sange (dalam Carol, 2005: 18) mengatakan sebuah organisasi pembelajaran 

adalah organisasi “yang terus menerus memperbesar kemampuannya untuk 

menciptakan masa depannya”  dan berpendapat mereka dibedakan oleh lima 

disiplin, yaitu: penguasaan pribadi, model mental, visi bersama, pembelajaran tim, 

dan pemikiran sistem.  wawasan yang dimiliki bersama oleh para anggota 

organisasi maupun kegiatan organisasi yang berulang-ulang, misalnya rutinitas 

dan perbaikan tindakan. Ada proses yang sah dan tanpa henti untuk memunculkan 

ke permukaan dan menguji praktek-praktek organisasi serta penjelasan yang 

menyertainya.  

2.6.1 Karakteristik Organisasi Pembelajar   

 

Megginson dan Pedler (Carol, 2005: 18) memberikan sebuah panduan mengenai 

konsep organisasi belajar, yaitu:   
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“Suatu ide atau metaphor yang dapat bertindak sebagai bintang penunjuk. Ia 

bisa membantu orang berpikir dan bertindak bersama menurut apa maksud 

gagasan semacam ini bagi mereka sekarang dan di masa yang akan datang. 

Seperti halnya semua visi, ia bisa membantu menciptakan kondisi dimana 

sebagian ciri-ciri organisasi pembelajar dapat dihasilkan”.   

 

Kondisi-kondisi tersebut adalah:  

1. Strategi pembelajaran;   

2. Pembuatan kebijakan partisipatif 

3. Pemberian informasi (yaitu teknologi informasi digunakan untuk 

menginformasikan dan memberdayakan orang untuk mengajukan pertanyaan 

dan mengambil keputusan berdasarkan data-data yang tersedia);   

4. Akunting formatif (yaitu sistem pengendalian disusun untuk membantu belajar 

dari keputusan);   

5. Pertukaran internal;  

6. Kelenturan penghargaan;  

7. Struktur-struktur yang memberikan kemampuan;  

8. Pekerja lini depan sebagai penyaring lingkungan;  

9. Pembelajaran antarperusahaan;  

10. Suasana belajar;  

11. Pengembangan diri bagi semua orang.   

Meskipun melakukan semua hal di atas, tidak otomatis suatu organisasi menjadi 

organisasi belajar.  Perlu dipastikan bahwa tindakan-tindakan tidak dilakukan 

hanya berdasarkan kebutuhan. Tindakan-tindakan tersebut harus ditanamkan, 

sehingga menjadi cara kerja sehari-hari yang rutin dan normal. Strategi 

pembelajaran bukan sekedar strategi pengembangan sumber daya manusia. Dalam 
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organisasi pembelajar, pembelajaran menjadi inti dari semua bagian operasi, cara 

berperilaku dan sistem. Mampu melakukan transformasi dan berubah secara 

radikal adalah sama dengan perbaikan yang berkelanjutan.   

Schein (Carol, 2005: 45) mengemukakan karakteristik organisasi belajar sebagai 

berikut:  

1. Dalam hubungan dengan lingkungan maka organisasi bersifat lebih dominan 

dalam menjalin hubungan;  

2. Manusia hendaknya berperilaku proaktif;  

3. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik;  

4. Manusia pada dasarnya dapat diubah;  

5. Dalam hubungan antar manusia, individualisme dan kolektivisme sama-sama 

penting; 

6. Dalam hubungan atasan-bawahan kesejawatan atau partisipatif dan otoritatif 

atau paternalistik sama-sama pentingnya;   

7. Jaringan informasi dan komunikasi berkesinambungan secara lengkap;  

8. Orientasi hubungan dan orientasi tugas sama-sama pentingnya; 

9. Perlunya berpikir secara sistematis.   

Farago dan Skyrme (Carol, 2005: 47) mengatakan bahwa organisasi belajar 

memiliki karakteristik sebagai berikut:  

1. Berorientasi pada masa depan dan hal-hal yang sifatnya eksternal atau di luar 

dari diri organisasi;  

2. Arus dan pertukaran informasi yang jelas dan bebas;  
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3. Adanya komitmen untuk belajar dan usaha individu untuk mengembangkan 

diri;  

4. Memberdayakan dan meningkatkan individu-individu di dalam organisasi;  

5. Mengembangkan iklim keterbukaan dan rasa saling percaya;  

6. Belajar dari pengalaman;   

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari organisasi 

belajar adalah keyakinan bahwa individu adalah proaktif untuk meningkatkan 

keinginan diri, berusaha maju dan terus belajar dengan menciptakan iklim 

organisasi yang terbuka dan arus informasi yang jelas. Kondisi ini nantinya akan 

menghasilkan proses yang terus berkesinambungan dengan tetap mengacu pada 

kondisi internal organisasi yang pada akhirnya mengacu pada kondisi dan tuntutan 

eksternal di luar organisasi.   

2.6.2 Dimensi Organisasi Belajar   
 

Beberapa dimensi perlu ada untuk menjadikan organisasi dapat terus bertahan. 

Organisasi seperti ini dinamakan organisasi belajar, karena dimensi-dimensi ini 

akan memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, dan berinovasi. 

Kelima dimensi organisasi belajar ini harus hadir bersama-sama dalam sebuah 

organisasi untuk  mempercepat proses pembelajaran organisasi dan meningkatkan 

kemampuannya untuk beradaptasi pada perubahan dan  mengantisipasi perubahan 

di masa depan. 
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1. Mental Models 

Respon manusia terhadap situasi yang terjadi di lingkungannya sangat 

dipengaruhi oleh asumsi dan kebiasaan yang selama ini berlaku. Di dalam 

organisasi, berlaku pula kesimpulan yang diambil mengenai ’how things work’ di 

dalam organisasi. Hal ini disebut dengan mental model, yang dapat terjadi tidak 

hanya pada level individual tetapi juga kelompok dan organisasi.  Mental model 

memungkinkan manusia bekerja dengan lebih cepat. Namun, dalam organisasi 

yang terus berubah, mental model ini kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik 

dan menghambat adaptasi yang dibutuhkan. Dalam organisasi pembelajar, mental 

model ini didiskusikan, dicermati, dan direvisi pada level individual, kelompok, 

dan organisasi.     

2.  System Thinking 

Organisasi pada dasarnya terdiri atas unit yang harus bekerjasama untuk 

menghasilkan kinerja yang optimal. Unit-unit antara lain ada yang disebut divisi, 

direktorat, bagian, atau cabang. Kesuksesan suatu organisasi sangat ditentukan 

oleh kemampuan organisasi untuk melakukan pekerjaan secara sinergik. 

Kemampuan untuk membangun hubungan yang sinergik  ini hanya akan dimiliki 

kalau semua anggota unit saling memahami pekerjaan unit lain, dan memahami 

juga dampak dari kinerja unit tempat dia bekerja pada unit lainnya. Seringkali 

dalam organisasi orang hanya memahami apa yang dia kerjakan dan tidak 

memahami dampak dari pekerjaan dia pada unit lainnya. Selain itu seringkali 

timbul fanatisme seakan-akan hanya unit dia sendiri yang penting perannya dalam 

organisasi dan unit lainnya tidak berperan sama sekali. Fenomena ini disebut 
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dengan ego-sektoral. Kerugian akan sangat sering terjadi akibat ketidakmampuan 

untuk bersinergi satu dengan lainnya. Pemborosan biaya, tenaga dan waktu. 

Terlepas dari adanya perasaan bahwa unit diri sendiri adalah unit yang paling 

penting,  tidak adanya pemikiran sistemik ini akan membuat anggota perusahaan 

tidak memahami konteks keseluruhan dari organisasi.  

Kini semakin banyak organisasi yang mengandalkan pada struktur tanpa batas 

(borderless organization), atau kalaupun masih menggunakan struktur organisasi 

berbasis fungsi, kini fungsi-fungsi yang terkait dengan proses yang sama dibuat 

saling melintas batas fungsi. Organisasi yang demikian disebut organisasi lintas 

fungsi atau cross-functional organization. Organisasi yang demikian ini akan 

membuat proses pembelajaran lebih cepat karena masing-masing orang dari 

fungsi yang berbeda akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya.  

3. Shared Vision 

Oleh karena organisasi terdiri atas berbagai orang yang berbeda latar belakang 

pendidikan, kesukuan, pengalaman serta budayanya, maka akan sangat sulit bagi 

organsasi untuk bekerja secara terpadu kalau tidak memiliki visi yang sama. 

Selain perbedaan latar belakang karyawan, organisasi juga memiliki berbagai unit 

yang pekerjaannya berbeda antara satu unit dengan unit lainnya. Untuk 

menggerakkan organisasi pada tujuan yang sama dengan aktivitas yang terfokus 

pada pencapaian tujuan bersama diperlukan adanya visi yang dimiliki oleh semua 

orang dan semua unit yang ada dalam organisasi.  
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4.  Personal Mastery 

Organisasi pembelajar memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi yang 

tinggi agar bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan, khususnya perubahan 

teknologi dan perubahan paradigma bisnis dari paradigma yang berbasis kekuatan 

fisik (tenaga otot ) ke paradigma yang berbasis pengetahuan (tenaga otak). Selain 

itu kecepatan perubahan tipe pekerjaan, telah menyebabkan  banyak pekerjaan 

yang tidak diperlukan lagi oleh organisasi  karena digantikan oleh tipe pekerjaan 

baru, atau digantikan oleh pekerjaan yang menuntut penggunaan teknologi. 

Bilamana pekerja tidak mau belajar hal baru, maka dia akan kehilangan pekerjaan. 

Selain itu banyak pekerjaan yang ditambahkan pada satu pekerjaan (job-

enlargement),  atau job rotation (mutasi karyawan) agar memudahkan karyawan 

untuk memahami kegiatan di unit kerja yang lain demi terwujudnya sinergi. Oleh 

karena itu karyawan harus belajar hal-hal baru. Untuk memenuhi persyaratan 

perubahan dunia kerja ini semua pekerja di sebuah organisasi harus memiliki 

kemauan dan kebiasaan untuk meningkatkan kompetensi dirinya dengan terus 

belajar. Kompetensi dirinya bukan semata-mata di bidang pengetahuan, tetapi 

kemampuan berinteraksi dengan orang lain, menyelesaikan konflik, dan saling 

mengapresiasi pekerjaan orang lain. Organisasi lintas fungsi seperti yang telah 

dibicarakan di atas akan mempercepat proses pembelajaran individu di dalam 

organisasi.  

5.  Team Learning 

Kini makin banyak organisasi berbasis team, karena rancangan organisasi dibuat 

dalam lintas fungsi yang biasanya berbasis team. Kemampuan organisasi untuk 
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mensinergikan kegiatan team ini ditentukan oleh adanya visi bersama dan 

kemampuan berfikir sistemik seperi yang telah dibicarakan di atas. Namun 

demikian tanpa adanya kebiasaan berbagi wawasan sukses dan gagal yang terjadi 

dalam suatu team, maka pembelajaran organisasi akan sangat lambat, dan bahkan 

berhenti. Pembelajaran dalam organisasi akan semakin cepat kalau orang mau 

berbagi wawasan dan belajar bersama-sama. Oleh karena itu semangat belajar 

dalam team, cerita sukses atau gagal suatu team harus disampaikan pada team 

yang lainnya. Berbagi wawasan pengetahuan dalam tim menjadi sangat penting 

untuk peningkatan kapasitas organisasi dalam menambah modal intelektualnya. 

2.7 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Pengembangan kemampuan problem solving dan berfikir kritis dapat dilakukan 

melalui perkuliahan dengan eksperimen dan interakrtif berbasis masalah.  

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh: 

1. Alexander (2004) mengadakan penelitian dengan judul “A Qualitative 

Exploration Of Students’ Experiences With Tutorial Learning” yang bertujuan 

untuk mengekplorasi bagaimana mahasiswa memahami pengalaman dengan 

belajar tutorial ditingkat perguruan tinggi. Selain itu juga untuk 

mengeksplorasi kepribadian mahasiswa yang berpartisipasi dalam belajar 

tutorial. Data penelitian diperoleh dari sampel sebanyak 32 mahasiswa dengan 

cara wawancara mendalam, analisis dokumen. Tema yang dianalisis yaitu 

tentang hubungan mahasiswa dengan dosen, strategi pembelajaran, manfaat 

dari tutorial. Hasil yang diperoleh yaitu perlu dilakukan perubahan dalam 
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belajar tutorial sebagai bentuk dukungan akademis, yang memperhatikan 

kebutuhan masing-masing mahasiswa.  

2. Abrahams dan Millar (2008) melaporkan hasil penelitian yang berjudul “Does 

Practical Work Really Work? A study of the effectiveness of practical work as 

a teaching and learning method in school science”. Para guru fokus dalam 

pelajaran ini sebagian besar dalam mengembangkan siswa mengenai 

pengetahuan ilmiah yang sebenarnya, bukan pada mengembangkan 

pemahaman tentang prosedur enquiri ilmiah. Praktikum pada umumnya efektif 

bagi siswa untuk melakukan apa yang dipercobakan dengan benda-benda 

fisik, tapi banyak kurang efektif dalam mereka menggunakan ide-ide ilmiah 

untuk memandu tindakannya dan menganalisis data yang mereka kumpulkan. 

Analisis kerangka kerja yang digunakan dalam belajar ini menawarkan sebuah 

cara menilai tugas praktikum dan mengidentifikasi siswa yang membutuhkan 

dukungan tertentu dalam berpikir dan belajar agar efektif. 

3. Hermani (2010) mengintregasikan perkuliahan dan praktikum kimia analitik 

melalui pembelajran berbasis masalah untuk membekali keterampilan generik 

bagi calon guru.  Masalah yang diberikan merupakan problem open-ended 

yang diselesaikan melalui kegiatan laboratorium.  Hasil penelitian 

menunjukkan keterampilan generik yang berkembang dalam kimia analitik 

meliputi inferensi logika, membangun konsep, berkomunikasi ilmiah, dan 

berfikir kritis.   

4. Muhtas (2007) mengemukakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mampu 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi.  Keterampilan berkomunikasi 
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yang menonjol adalah menyusun dan menyampaikan hasil kerja sedangkan 

yang rendah yaitu mengungkapkan suatu gagasan.  

5. Iswari (2010) menggunakan kegiatan laboratorium berbasis problem solving 

pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk meningkatkan literasi 

sains peserta didik.  Hasil penelitian menunjukkan kegiatan laboratorium 

berbasis problem solving dapat meningkatkan literasi sains peserta didik.  

Peningkatan tertinggi terjadi pada (1) konten adalah pengendapan (65%); (2) 

aplikasi sains yaitu terbentuknya stalagtit dan stalagmit dalam gula kapur 

(56%); (3) proses sains yaitu mengidentifikasi kata-kata kunci untuk 

memperoleh informasi ilmiah (42%); serta (4) sikap sains yaitu menunjukkan 

kemauan untuk mengambil sikap menjaga sumber alam (59%). 

6. Feranie dan Tayubi (2009) mengemukakan penggunaan pendekatan 

pembelajaran konseptual secara interaktif yang dipadukan dengan 

pembelajaran stategi problem solving  dapat lebih meningkatkan hasil belajar 

fisika dasar II baik dari segi penguasaan konsep maupun keterampilan 

problem solving mahasiswa Kimia UPI dibandingkan dengan pendekatan 

konvensional.  

Berdasarkan kajian teoritik yang telah diuraikan sebelumnya diperoleh alur 

kerangka berfikir bahwa untuk menciptakan situasi yang kondusif serta 

keefektifan dalam proses pembelajaran sains diperlukan suatu model dan strategi 

pembelajaran.  Ada berbagai strategi pembelajaran yang banyak digunakan dalam 

dunia pendidikan.  Salah satu strategi pembelajaran adalah pembelajaran tutorial 

dan praktikum.  Kedua strategi ini dipilih karena dianggap efektif untuk 

pembelajaran sains.   
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Sesuai tujuan pendidikan bahwa pembelajaran diharapkan mampu  merubah 

tingkah laku mahasiswa menuju tingkah laku dan perilaku dewasa.  Pendidikan 

sains dengan sendirinya bertujuan merubah perilaku mahasiswa dengan 

mempergunakan sains sebagai sarananya.  Untuk mencapai tujuan pendidikan 

sains secara optimal, maka sains haruslah dipelajari sesuai dengan langkah-

langkah dan proses ilmiah yang ditempuh oleh para ilmuan sains dalam memburu 

penjelasan dari gejala-gejala alam yang belum tersingkap.  Strategi pembelajaran 

tutorial dan praktikum adalah jawaban untuk mencapai tujuan pendidikan sains 

secara optimal.  Jika proses pembelajran sains disampaikan sesuai dengan proses 

sains pastilah nilai-nilai pendidikan sains dapat diteladani mahasiswa secara 

optimal.  Adapun  nilai-nilai pendidikan sains tersebut adalah: 

a. Mahasiswa akan dapat memahami konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-

hukum atau teori-teori sains dengan lebih baik 

b. Mahasiswa akan semakin terampil dalam berfikir keilmuan sesuai dengan 

proses sains 

c. Mahasiswa akan terpola memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh para ilmuan 

sains seperti: obyektif/jujur, tekun/ulet, cermat/teliti, mau menerima saran dan 

kritik orang lain, terbuka, menghormati pendapat orang lain dan tidak tergesa-

gesa dalam mengambil keputusan jika tidak didukung data penunjang yang 

cukup.   

 


