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OLEH GURU YANG SUDAH TERSERTIFIKASI DAN YANG BELUM

TERSERTIFIKASI PADA PEMBELAJARAN IPA
DI KELAS V SEKOLAH DASAR
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Mahasiswa S2  Pendidikan Dasar Sains SD Sekolah Pasca Sarjana UPI

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis pengelolaan pembelajaran antara
guru yang sudah tersertifikasi dan guru yang belum tersertifikasi pada pembelajaran
IPA di kelas V SD pada konsep cahaya. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan
adalah metode deskritif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung pada 10
sekolah dasar dengan jumlah sampel sebanyak 10 orang guru yang dikelompokkan
menjadi dua kelompok guru. Penelitian ini mengukur kemampuan guru dalam
pengelolaan waktu, kemampuan guru dalam pengelolaan media dan kemampuan guru
dalam pengelolaan kelas. Pelaksanaan penelitian diawali dengan merekam proses
pembelajaran guru. Dimana seluruh data dianalisis dengan  menggunakan observasi
penilaian dan software videograph yang dibantu dengan SPSS v.16.0. Berdasarkan temuan
pada penelitian ini ternyata kemampuan pengelolaan waktu pada pelaksanaan
pembelajaran IPA pada kedua kelompok guru adalah 2.7 yang termasuk dalam kategori
tidak baik, ini sejalan dengan kemunculan pengelolaan waktu hanya 50 menit 7 detik.
Dan kemampuan kedua kelompok guru dalam pengelolaan media pembelajaran IPA
adalah 3 yang termasuk pada kriteria kurang baik, ini sejalan dengan kemunculan
pengelolaan media pembelajaran IPA yang dilakukan hanya 15 menit 4 detik, sedangkan
kemampuan guru dalam pengelolaan kelas IPA adalah 3.3 yang termasuk pada kriteria
kurang baik, ini sejalan dengan kemunculannya hanya 20 menit 1 detik. Dari hasil
analisis ini dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya pengelolaan pembelajaran
yang dilakukan oleh guru tersertifikasi dan guru yang belum tersertifikasi, disebabkan
karena  karena kurangnya sikap profesional guru.

Kata kunci: pengelolaan pembelajaran, sertifikasi

Abstract: This study aims to analyze the management of learning among teachers who are certified
and not certified teachers in science learning in fifth grade elementary school on the concept of
light. Therefore the research method used is descriptive quantitative method. The research was
conducted in the city of Bandung on 10 elementary schools with a total sample of 10 teachers
were divided into two groups of teachers. This study measures the ability of the teacher in the
management of time, the ability of the teacher in the management of the media and the ability of
teachers in classroom management. Implementation of the study begins with the recording process
of teacher learning. Where all the data were analyzed by using observation and assessment software
videograph assisted with SPSS v.16.0. Based on the findings in this study proved the ability of
time management on the implementation of learning science teachers in both groups was 2.7,
which is included in the category of no good, is in line with the emergence of management time is
only 50 minutes 7 seconds. And the ability of the two groups of teachers in management science
learning media is 3 which includes the unfavorable criteria, is consistent with the emergence of
media management science learning is done just 15 minutes 4 seconds, while the ability of teachers
in classroom management IPA is 3.3 which includes the unfavorable criteria , is in line with its
appearance just 20 minutes 1 second. From the analysis it can be concluded that it is not maximal
learning management conducted by certified teachers and teachers who have not been certified,
due to lack of teacher professional attitude.

Keywords: learning management, certification
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PENDAHULUAN

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

pada hakekatnya adalah produk, proses, sikap dan

teknologi. Oleh karena itu pembelajaran IPA

sebaiknya dilasanakan secara inkuiri ilmiah. Agar

bisa mempelajari IPA secara inkuiri ilmiah,

pembelajaran IPA harus didukung dengan

pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru

yang professional.

Guru sebagai ujung tombak mata pelajaran

IPA merupakan subjek utama yang perlu

ditingkatkan profesionalnya, agar kualitas

pembelajaran meningkat. Hal ini karena kemampuan

profesional guru telah resmi dicanangkan oleh

pemerintah bahwa profesi guru disejajarkan dengan

profesi lainnya sebagai tenaga profesional. Secara

formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen

memang suatu langkah yang strategis untuk dapat

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun

penyelenggaran sertifikasi perlu dilakukan kajian

secara lebih mendalam, khususnya terkait dengan

dampak sertifikasi terhadap profesionalisme dan

peningkatan mutu. Dari studi yang dilakukan oleh

lembaga penelitian SMERU tahun 2008 tentang

pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan

tahun 2007 di Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan

Barat untuk mengetahui tahapan proses

pelaksanaan dan persepsi pihak terkait mengenai

pengaruh sertifikasi terhadap kualitas guru dan

pembelajaran. Ditemukan bahwa dampak sertifikasi

bagi peningkatan kualitas guru masih menjadi tanda

tanya karena sertifikasi tidak dirancang untuk

mengidentifikasi guru terbaik dan hanya merupakan

dokumen-dokumen bersifat administratif yang sudah

dimiliki guru.

Penelitian ini difokuskan kepada upaya yang

dilakukan oleh guru IPA kelas V SD di sekolah dasar

dalam pengelolaan pembelajaran. Menurut Sanjaya

(2009) Pengelolaan pembelajaran adalah sebuah

kegiatan untuk mengendalikan aktifitas pembelajaran

berdasarkan konsep dan prinsip pembelajaran untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan

pembelajaran diawali dengan penentuan   strategi

dan perencanaan, proses dan diakhiri dengan

penilaian.

Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran

dikelas meliputi pengelolaan waktu, pengelolaan

media dan pengelolaan kelas. Sudah menjadi tugas

guru untuk mengelola waktu dengan baik, hal ini

sesuai menurut Ali M (2008:93) bahwa salah satu

hambatan sering dialami dalam mengajar adalah soal

waktu. Seringkali seorang mengajar tidak dapat

mengendalikan waktu.  Akibatnya bisa terjadi bahan

pelajaran sudah selesai, namun waktu masih

panjang. atau sebaliknya, waktu sudah habis, bahan

belum tuntas. Hal ini membawa pengaruh terhadap

proses belajar mengajar yang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pembelajaran IPA

guru harus mengelola media pembelajaran dengan

baik, dengan kata lain ketepatan guru dalam memilih

dan menggunakan media pembelajaran akan

menentukan keberhasilan pembelajaran (Raharjo,

2009:52). Karena secara tidak langsung belajar IPA

dengan media pembelajaran akan menimbulkan

keingitahuan siswa untuk belajar IPA dan juga

memunculkan ide baru dalam memecahkan

masalah. Selain itu juga dalam pelaksanaan

pembelajaran IPA guru harus mengelola kelaspenilaian terhadap portofolio yang mencakup
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dengan baik, hal ini sesuai dengan yang dikemukan

oleh Milan (2007:109) bahwa tingkat keberhasilan

pembelajaran amat ditentukan dengan kondisi yang

terbangun selama pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kuantitatif. Subyek penelitian terdiri dari

10 orang guru kelas V SD yang mengajar pada mata

pelajaran IPA yang dikelompokkan menjadi

kelompok guru tersertifikasi (5 orang) dan kelompok

guru belum tersertifikasi (5 orang). Pengumpulan

data dilakukan dengan observasi video

pembelajaran. Hasil rekaman video diolah

menggunakan software videograph. Instrument

penelitian berupa lembar observasi kemampuan

guru dalam pengelolaan pembelajaran merupakan

acuan penilaian pembelajaran guru selama proses

pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Dimana

pemberian Nilai 1= sangat tidak baik, 2= tidak baik,

3= kurang baik, 4= baik, 5= sangat baik.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Waktu Pada Pelaksanaan

Pembelajaran
1.1. Kemampuan Pengelolaan Waktu Pada

Pelaksanaan Pembelajaran

dalam pengelolaan waktu adalah 2.7 dengan kategori

kurang baik, sedangkan guru yang belum tersertifikasi

2.6 dengan kategori kurang baik. Dilihat dari

kemampuan pengelolaan waktu yang dilakukan oleh

kedua kelompok guru disinyalir kedua kelompok

guru tidak dapat menyiapkan diri dengan baik untuk

melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehinggan

guru kehabisan materi untuk disajikan pada proses

pembelajaran dan waktu yang tersisa terbuang

percuma. Ini dapat menunjukkan materi pelajaran

yang disampaikan guru kepada siswa pada saat

proses pembelajaran sangat dangkal dan tidak ada

hal baru yang didapat oleh siswa selain dari materi

yang terbatas.  Hal ini akan sangat mengkhawatirkan

bila terjadi pada sebagian besar guru, sehingga

kegiatan belajar tidak berlangsung sesuai dengan

waktu yang telah ditetapkan, dan khawatirkan akan

berpengaruh terhadap kualitas proses dan hasil

pendidikan (Gunawan, 2009).

1.2.Kemunculan Tiap Indikator Pengelolaan

Waktu Pada Pelaksanaan Pembelajaran

       (menit)

Gambar 1.2. Analisis Kemunculan Pengelolaan

Waktu  Pada Pelaksanaan Pembelajaran IPA

Berdasarkan Gambar 1.2. terlihat bahwa rata-

rata pengelolaan waktu yang dilakukan guru

tersertifikasi adalah 51.5 menit, sedangkan guru yang

belum tersertifikasi adalah 49.1 menit. Penggunaan

waktu yang dilakukan kedua kelompok guru pada

Gambar 1.1. Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan
Waktu Pada Pelaksanaan Pembelajaran

Berdasarkan data pada Gambar 1.1.

diperoleh rata-rata kemampuan guru tersertifikasi
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pelaksanaan pembelajaran IPA tidak sesuai dengan

ketetapan waktu yang sudah ditetapkan Depdiknas

(2006) bahwa penggunaan waktu pada mata

pelajaran IPA SD adalah 70 menit (2x35 menit).

Penggunaan waktu pada pelaksanaan pembelajaran

seperti yang telah ditetapkan oleh KTSP

memerlukan perhatian tersendiri oleh guru, dimana

guru harus dapat memperhitungkan seberapa lama

setiap langkah-langkah pembelajaran yang akan

dilaksanakan. Dengan melihat video pembelajaran

dari guru yang diteliti ternyata penggunaan waktu

pada pelaksanaan pembelajaran tidak efektif dan

efisien ini menunjukkan kegiatan pembelajaran yang

dilakukan oleh kedua kelompok guru (5 belum

tersertifikasi dan 5 tersertifikasi) pada kegiatan awal,

inti dan akhir belum sepenuhnya berpedoman pada

ketetapan KTSP, sehingga guru belum sepenuhnya

melaksanakan tiap langkah-langkah pembelajaran

dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa guru tidak

dapat  mengelola waktu pembelajaran dengan baik.

Sesuai dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Gunawan (2009) mengatakan bahwa

penggunaan waktu yang kurang disiplin (tidak efektif

dan efesien) pada kegiatan pembelajaran sejak

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir tidak

dilaksanakan sesuai rencana dalam RPP dapat

mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak dapat

dicapai. Ini senada dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Yuliaty (2007), faktor lain yang

mewarnai mutu guru dalam melasanakan tugas

dibidang pembelajaran adalah rendahnya rasa

tanggung jawab dan harapan yang tidak terpenuhi.

Salah satu bentuk kurangnya rasa tanggung jawab

pada pelaksanaan tugas pembelajaran adalah

menggunakan waktu yang disediakan.

2. Pengelolaan media pembelajaran
2.1. Kemampuan guru dalam pengelolaan

media pembelajaran IPA

Gambar 2.1. Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan

Media Pembelajaran IPA

Berdasarkan Gambar 2.1. terlihat bahwa

rata- rata kemampuan pengelolaan media

pembelajaran yang dilakukan oleh tersertifikasi

adalah 3.2 dengan kategori kurang baik, sedangkan

guru yang belum tersertifikasi adalah 2.8 dengan

kategori kurang baik.  Berdasarkan tabel terlihat

bahwa kedua kelompok guru sudah menggunakan

media dalam proses pelaksanaan pembelajaran IPA,

namun belum maksimal. Seperti yang sudah

diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran

dalam mata pelajaran IPA di SD memiliki relevansi

yang sangat tinggi  karena memiliki kesesuaian

dengan hakikat IPA. IPA merupakan hasil kegiatan

manusia berupa pengetahuan, gagasan dan konsep

yang terorganisasi secara logis sistematis tentang

alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui

serangkaian proses ilmiah seperti pengamatan,

penyelidikan, penyusunan hipotesis yang diikuti

dengan pengujian gagasan-gagasan. IPA sebagai

proses lebih menekankan pada perolehan konsep

IPA melalui pengalaman belajar yang lebih nyata,

yang melibatkan segala kemampuan dan potensi

yang dimiliki oleh siswa. Hal ini sesuai yang

diungkapkan oleh Boyd dan Marsh dalam

Rochintaniawati (2010:70) mengungkapkan bahwa

pendidikan dasar optimilisasi penggunaan media

pembelajaran merupakan salah satu hal pentingperilaku guru yang kurang efisien dalam
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yang diperlukan siswa karena siswa berada pada

tahap operasional kongkrit.

2.2.Kemunculan Tiap Indikator Pengelolaan

Media Pembelajaran IPA  (menit)

Gambar 2.2. Analisis Kemunculan Pengelolaan
Media Pembelajaran IPA

Berdasarkan Gambar 2.2 terlihat bahwa

rata- rata pengelolaan waktu yang digunakan oleh

guru tersertifikasi adalah 16.2 menit, sedangkan guru

yang belum tersertifikasi adalah 14.34 menit.

Rendahnya nilai rata-rata dan rendahnya

penggunaan waktu yang dipakai pada pengelolaan

media, ini disebabkan karena selama pelaksanaan

kegiatan pembelajaran beberapa komponen

pengelolaan media yang dilakukan guru kurang

maksimal. Gunawan (2009:75) menyatakan bahwa

kemampuan guru dalam memilih media

pembelajaran sangat penting, karena sebuah

kegiatan belajar akan lebih berkesan dan bermakna

bagi siswa serta dapat membantu tercapainya tujuan

pembelajaran. Dengan kata lain, ketepatan

penggunaan guru dalam memilih dan menggunakan

media pembelajaran akan menentukan keberhasilan

pembelajaran (Raharjo, 2009:52). Karena secara

tidak langsung belajar IPA dengan media

pembelajaran akan menimbulkan keinginan siswa

dalam memecahkan masalah.

3. Pengelolaan kelas IPA

3.1.Kemampuan guru dalam pengelolaan

kelas IPA

Gambar 3.1. Kemampuan guru dalam
pengelolaan kelas IPA

Berdasarkan Gambar 3.1. terlihat bahwa

rata-rata kemampuan pengelolaan kelas yang

dilakukan guru tersertifikasi adalah 3.4 dengan

kategori kurang baik, sedangkan pengelolaan kelas

yang dilakukan pada guru yang belum tersertifikasi

adalah 3.2 dengan kategori kurang baik. Hal ini

nampak pengelolaan kelas yang dilakukan guru

tersertifikasi dan guru yang belum tersertifikasi

masih kurang maksimal dari yang diharapkan.

Seperti yang sudah diketahui bahwa pengelolaan

kelas sangat penting dilakukan oleh guru dalam

mengupayakan atau menciptakan kondisi belajar

mengajar yang baik. Dengan kondisi belajar yang

baik diharapkan proses belajar mengajar akan

berlangsung dengan baik juga. Proses pembelajaran

yang baik akan meminimalkan kemungkinan

terjadinya kegagalan serta kesalahan dalam

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Suryana (2006:49) bahwa

ketrampilan pengelolaan kelas merupakan

ketrampilan guru untuk menciptakan dan

memelihara kondisi belajar optimal, dan ketrampilanuntuk belajar IPA dan juga memunculkan ide baru
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untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal,

apabila terdapat gangguan dalam proses belajar baik

yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun

gangguan yang berkelanjutan.

3.2. Kemunculan tiap indikator pengelolaan
kelas IPA (menit)

Gambar 3.2. Analisis Kemunculan Pengelolaan Kelas

IPA

Berdasarkan Gambar 3.2 terlihat bahw

rata-rata pengelolaan kelas yang digunakan guru

tersertifikasi adalah 20.4 menit, sedangkan pada guru

yang belum tersertifikasi rata-rata pengelolaan

kelasnya adalah 19.7 menit. Berkaitan dengan hal

ini ternyata guru belum maksimal dalam memicu

dan memelihara keterlibatan siswa, dimana dalam

proses pembelajaran belum mampu memacu siswa

untuk mengungkapkan gagasan atau ide-ide. Selain

itu juga dalam kegiatan merespon aktivitas yang

menganggu secara umum dapat dilihat sebagian

besar guru belum maksimal. Dengan demikian guru

harus memiliki kemampuan dalam memutuskan,

memahami, mendiagnosis dan bertindak menuju

kearah perbaikan suasana kelas. Sesuai dengan

yang dikemukakan oleh Usman (2010:97) bahwa

ketrampilan guru untuk menciptakan dan

memelihara kondisi belajar yang optimal dan

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam

proses belajar mengajar. Ini diperkuat juga dengan

yang dikemukan oleh Milan (2007:109), tingkat

keberhasilan pembelajaran

amat ditentukan kondisi yang terbangun selama

pembelajaran.

Untuk meningkatkan kemampuan guru

dalam pengelolaan kelas maka selama proses

pembelajaran kelas harus dirancang dan dikelola

dengan seksama agar mencapai tujuan

pembelajaran. Sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Herlina  (2007), bahwa hasil belajar

siswa pada mata pelajaran biologi yang diajarkan

dengan pengelolaan kelas  hasilnya lebih tinggi dari

pada siswa yang diajar dengan tidak menggunakan

pengelolaan kelas.

KESIMPULAN

Pengelolaan waktu yang dilakukan guru

baik guru tersertifikasi dan guru yang belum

tersertifikasi pada pelaksanaan pembelajaran IPA

kelas V SD pada konsep cahaya  tidak ada

perbedaanya, yaitu 2.7 yang termasuk dalam

kategori tidak baik, ini sejalan dengan kemunculan

pengelolaan waktu hanya 50.3 menit. Hal ini nampak

pengelolaan waktu yang dilakukan guru masih

kurang dari yang diharapkan.

Pada pengelolaan media pembelajaran

yang dilakukan baik guru tersertifikasi dan guru yang

belum tersertifikasi pada pelaksanaan pembelajaran

IPA kelas V SD pada konsep cahaya  tidak ada

perbedaannya, dimana rata- ratanya adalah 3 yang

termasuk dalam kategori kurang baik, hal ini juga

sejalan dengan  kemunculan pengelolaan media

hanya 15.4 menit. Rendahnya rata-rata

kemampuan pengelolaan media yang digunakan

guru selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran
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IPA di kelas V SD pada konsep cahaya disebabkan

karena selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran

beberapa komponen pengelolaan media yang

dilakukan guru kurang maksimal.

Sedangkan pada pengelolaan kelas yang

dilakukan, baik guru tersertifikasi dan guru yang

belum tersertifikasi pada pelaksanaan pembelajaran

IPA kelas V SD pada konsep cahaya  juga tidak

ada perbedaannya, dimana rata- ratanya adalah 3.3

termasuk dalam kategori kurang baik, ini juga sejalan

dengan rata- rata kemunculannya hanya 20.1 menit.

Rendahnya rata- rata kemampuan pengelolaan

kelas yang dilakukan guru selama pelaksanaan

pembelajaran IPA di kelas V pada konsep cahaya

disebabkan guru belum maksimal dalam memicu dan

memelihara keterlibatan siswa dan juga dalam

kegiatan merespon aktivitas yang menganggu

sebagaian besar guru belum maksimal.
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