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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Olimpiade Sains Nasional adalah ajang berkompetisi dalam bidang sains bagi para siswa 

pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional 

adalah siswa yang telah lolos seleksi tingkat kabupaten dan propinsi dan karenanya adalah 

siswa-siswa terbaik dari propinsinya masing-masing. 

Olimpiade Sains Nasional diadakan setiap tahun di kota yang berbeda-beda. Kegiatan ini 

merupakan salah satu bagian dari rangkaian seleksi untuk mendapatkan siswa-siswi terbaik dari 

seluruh Indonesia yang akan dibimbing lebih lanjut oleh tim bidang kompetisi masing-masing 

dan akan diikutsertakan pada olimpiade-olimpiade tingkat internasional. 

Salah satu ajang yang paling dinantikan oleh siswa berprestasi di bidang sains barangkali adalah 

Olimpiade Sains Nasional (OSN), dan di tahun 2013 ini untuk tingkat kabupaten akan kembali 

digelar sekitar awal Mei 2013.  

Salah satu kunci untuk memperoleh hasil yang maksimal bagi para siswa tentunya 

adalah dengan berlatih soal-soal dan mengetahi silabus Olimpiade Sains Nasional itu sendiri. 

Setiap sekolah sudah pula dikirimi silabus dan beberapa petunjuk tentang pelaksanaan selesksi 

OSN baik di tingkat kabupaten, tingkat propinsi, maupun tingkat nasional. 

Olimpiade sains itu diselenggarakan untuk memilih siswa terbaik di tingkat nasional dan 

siswa itu juga akan dipersiapkan mengikuti olimpiade sains  internasioal 2012. Selain itu, OSN 

digelar untuk perbaikan mutu pendidikan para lulusan SMA, meningkatkan kompetisi sehat 

antar siswa, dan OSN sebagai ajang seleksi kompetisi tingkat internasional. 

Pelaksanaan olimpiade itu juga ditujukan untuk memotivasi siswa agar lebih gemar 

belajar sains dan memacu peningkatan mutu pendidikan, khususnya sains. Di tengah 

persaingan global yang membutuhkan banyak scientist muda OSN ajang yang tepat menelurkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Dasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Pertama
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Atas
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Propinsi


 

 

 

bibit baru di bidang Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi),penyelenggaraan olimpiade 

tersebut akan dapat melahirkan para saintis-saintis atau ilmuwan-ilmuwan  yang handal yang 

mampu dan memiliki daya saing teknologi di dunia global saat ini.Selain itu juga dengan 

dilaksanakannya Olimpiade Sains  ini akan muncul minat serta gairah anak didik untuk 

menguasai sains, sehingga mampu mengimplementasikan sains dengan baik dan terlebih lagi 

dapat mendayagunakannya untuk memajukan masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 Olimpiade Sains Nasional merupakan suata ajang perlombaan yang membutuhkan 

kompetensi yang tinggi. Materi yang diujikan selalu setingkat lebih tinggi dari jenjang 

pendidikannya. Permasalahan yang sering ditemuai dilapangan banyak siswa yang kurang 

mampu untuk mencerna materi yang dilombakan dalam olimpiade sains. Hal ini dikarenakan 

kurang optimalnya proses pelatihan olimpiade dan keterbatasan pengetahuan guru, kurangnya 

inovasi guru dalam menyampaikan materi kepada siswa sehingga siswa kurang tertarik dan 

kurang paham dalam menyerap materi pembelajaran. Oleh karena itu kami dari Tim Universitas 

Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berencana melakukan pelatihan untuk 

memperdalam konsep materi OSN terhadap guru bidang studi. Disamping itu diharapkan juga 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah tersebut. 

 

C. TUJUAN KEGIATAN 

Tujuan dari pelatihan ini adalah: 

1. Memberikan konsep pemahaman tentang materi OSN 

2. Memberikan motivasi untuk meningkatkan kompetensi siswa 

3. Meningkatkan penguasaan materi untuk OSN 

4. Membimbing guru-guru untuk dapat berinovasi dalam menyampaikan materi dan 

pembahasan soal. 

 



 

 

 

D. MANFAAT KEGIATAN 

Kegiatan ini hendaknya dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi sekolah dapat meningkatkan mutu sekolah 

2. Bagi siswa hendaknya termotivasi untuk mengikuti lomba OSN 

3. Bagi guru dapat mendapatkan ilmu dan dapat berinovasi dalam memberikan materi 

pelajaran di sekolah. 

  



 

 

 

BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

 Di balik euforia Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang sekarang tengah berlangsung, 

tentunya ada cerita tersendiri yang mengisahkan mengapa Olimpiade paling bergengsi di 

bidang sains ini diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari masa 

ke masa, OSN mengalami berbagai pembenahan. Mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, 

hingga provinsi, berlomba menyeleksi siswa terbaik yang nantinya akan berlaga di tingkat 

nasional. Di ajang OSN inilah kelak bermunculan para jenius muda yang akan mengharumkan 

nama bangsa di tingkat internasional. 

 

Sejarah Pelaksanaan OSN 

 Sejarah pelaksanaan OSN dimulai tahun 2002, saat Indonesia dipercaya menjadi tuan 

rumah Olimpiade Internasional Fisika. “Kala itu, sesuai dengan arahan Dirjen Pendidikan Dasar 

dan Menengah, Indra Djati Sidi, bahwa kita harus siap melaksanakan kegiatan ini dan harus siap 

pula mencapai tiga sukses, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses peserta dan sukses prestasi. 

Three success itu berhasil dilaksanakan oleh tim Indonesia dengan perolehan 3 medali emas, 

dan 2 medali perak. Ajang ini diikuti oleh 72 negara di Bali. Kita mendapat kesan yang cukup 

baik di mata internasional. Dan olimpiade ini dibuka oleh Presiden RI, Megawati.” Tutur 

Suharlan, SH, MM. “Usai pelaksanaan olimpiade, tim pelaksana punya mimpi, mengapa 

kegiatan ini tidak dilaksanakan di Indonesia dan bersifat nasional,” lanjut Kasi Bakat dan 

Prestasi Direktorat Pembinaan SMA.Kegiatan itu menurut Suharlan kembali, memperoleh 

respon positif dari Mendiknas saat itu, Malik Fajar. Ia berpesan pada rektor yang hadir di acara 

tersebut untuk berfikir cerdas, kalau perlu siswa tingkat nasional diterima di UMPTN dan 

mengambil anak-anak yang berprestasi dari ajang ini. Selanjutnya, mantan mendiknas meminta 

agar mulai tahun depan, SD, SMP, dan SMA melaksanakan olimpiade.“Kami kemudian 

berkoordinasi dengan Direktorat terkait, seperti SD, SMP dan SMA untuk menyusun langkah-



 

 

 

langkah persiapan, mekanisme dan pelaksanaan, termasuk pembuatan logo, medali emas, 

perak dan perunggu, juga the best theory dan the best experiment. Saat itu pelaksanaannya 

belum begitu sempurna. Ajang bergengsi yang diikuti siswa SMA seluruh Indonesia ini, 

kemudian disempurnakan pada tahun 2003. Tahun itu pelaksanaan OSN sudah berkordinasi 

dengan SD, SMP dan SMA, kemudian disusul dengan pembuatan Standar Operasional Prosedur 

(SOP).” 

 Seiring berjalannya waktu, timbul keinginan agar penyelenggaraan OSN tingkat nasional 

bergiliran di adakan di semua provinsi. Aturan-aturan yang ada di dalam SOP kemudian 

diberlakukan. Selanjutnya, OSN pun dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Tahun 2003 

OSN dilaksanakan di Balikpapan, kegiatan ini sudah melibatkan SD, SMP, dan SMA, dan respon 

positif datang dari berbagai provinsi. 

 Dari sinilah akhirnya perjalanan OSN terus berlanjut. Pada tahun 2004 berlangsung di 

Pekanbaru (Riau), kemudian tahun 2005 berlangsung di DKI Jakarta, tahun 2006 di Semarang, 

2007 di Surabaya, 2008 di Makassar, 2009 kembali di Jakarta. 

Dalam ajang OSN di tingkat nasional peserta mengikuti serangkaian kegiatan tes, baik 

teori maupun eksperimen. Dalam mengikuti tes olimpiade ini kadang siswa medapatkan 

kesulitan dalam mengerjakan soal seperti yang dikatakan Rajali Rasyid, (2006) dalam 

makalahnya, beliau mengatakan bahwa masih banyak siswa yang kesulitan soal olimpiade hal 

ini dikarenakan ada kesenjangan antara pengalaman yang mereka miliki dengan tingkat 

kesulitan soal.  

Selain kesulitan di atas waktu juga kadang menjadi kendala para peserta tes sebagai 

contoh dalam pelaksanan OSN 2006 di Jawa Tengah dalam soal teori ada jumlah soal 63 peserta 

hanya di berikan kesempatan mengerjakan soal dalam waktu 60 menit dengan berbagai jenis 

soal sehingga dari hal ini dibutuhkan keahlian atau teknik untuk mengerjakan soal (harian 

kompas : 8 september 2006). Dari beberapa hal di atas maka diperlukan upaya pembinaan sejak 

dini untuk mempersiapkan anak didik dalam menghadapi ajang olimpiade baik itu dari sekolah 



 

 

 

maupun dari daerah. Sesuai dengan ungkapan Rajali Rasyid (2006) bahwa faktor kesiapan dan 

iklim kompetisi dalam ajang olimpiade dapat diatas dengan penjaringan dan pembinaan sedini 

mungkin dan melakukan pembinaan baik itu pada siswa maupun guru. 

Setelah mendapatkan pembinaan diharapkan mendapatkan prestasi di ajang OSN. 

Peserta dalam OSN yang berprestasi akan mendapat medali yang terdiri dari tiga medali yaitu 

medali emas, perak dan perunggu. Dengan penentuan pemenang dilakukan berdasarkan hasil 

jawaban siswa dengan teknik penilaian yang telah ditetapkan dalam forum moderasi. Bagi 

peserta yang terbaik teori dan ekperimen akan mendapatkan piala the best theoritical test dan 

the best pratical test.Selain mendapatkan medali dan penghargaan di atas kadang di daerah-

daerah tertentu mendapatkan uang pembinaan baik itu di tingkat kabupaten, propinsi, 

nasional, maupun internasional. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu anak yang mendapatkan 

medali emas akan mendapatkan bonus-bonus tambahan seperti, provinsi DIY juga memberikan 

penghargaan bagi pemenang di bidang lomba apa pun dan disemua jenjang. Penghargaan ini 

langsung diberikan oleh gubernur di akhir tahun hal ini dikatakan oleh M. Sudaryanta yang di 

kutip dari http://dikmenum.go.id.  

Dari semua di atas maka akan timbul banyak pertanyaan misalnya bagaimana peran 

pemerintah daerah dalam rangka membantu sekolah dalam pembinaan OSN di daerahnya? Apa 

saja kesulitan di alami sekolah atau daerah dalam membina peserta menuju ajang OSN? atau 

bagaimana pola pembinaan yang dapat kita lakukan agar siswa kita dapat meraih sukses di 

OSN? Pertanyaan terkahir ini yang kita akan bahas, mengapa karena akan dapat menjadi salah 

satu referensi atau wawasan bagi sekolah yang akan mengembangkan OSN di sekolahnya. 

Pola Pembinaan Olimpiade Sains 

Dengan melihat gambaran seputar OSN di atas maka di sini akan dibahas mengenai pola 

pembinaan OSN di sekolah, hal ini didasarkan atas pengalaman dalam pembinaan OSN bidang 

OSN di sekolah, kumpulan informasi ketika mengikuti pelatihan atau seminar tentang olimpiade 



 

 

 

dari pakar yang telah membina di tingkat nasional mupun internasional atau sharing pendapat 

dari teman pembina dari daerah lain saat mendampingi anak mengikuti OSN. 

Dalam pola pembinaan olimpiade sains ini tentunya diperlukan manajemen khusus agar 

mendapatkan hasil yang terbaik. Mengapa meanjemen, hal ini diungkap oleh Mulyasa, E (2006) 

dalam buku manajemen berbasis sekolah, di sana diungkapkan bahwa dalam manajemen 

diperlukan empat fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan. 

Diungkapkan pula bahwa keempat fungsi itu harus berjalan kesenambungan. 

Dari atas maka kita perlu merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan membinanya. 

Pola pembinaan olimpiade sains disekolah juga bisa mengadopsi hal ini. Sehingga pola 

pembinaan OSN disekolah antara lain adalah perlunya perencanaan pembinaan OSN di tingkat 

sekolah, pelaksanaan pembinaan olimpiade sains, dan pengawasan serta evaluasi pembinaan 

OSN disekolah. 

Perencanaan Pembinaan Olimpiade sains di Sekolah 

Tahap pertama yaitu tahap pembinaan yang meliputi, pembentukan tim pembina 

olimpiade dengan satu koordinator yang bisa diusahakan dari guru sekolah tersebut yang 

tentunya guru yang sudah mempunyai bekal pelatihan dalam membina olimpiade. Pelatihan 

pembianan olimpiade ini dapat diperoleh dari seminar-seminar dari pakarnya. Namun dalam 

pembinaan pertama apabila guru belum mampu bisa dipadukan dengan pembina dari luar 

sekolah yang dianggap mampu. 

Persiapan sarana dan prasarana pembinaan seperti buku-buku penunjang dan buku 

standar olimpiade juga perlu, hal ini karena soal-soal olimpiade standarnya lebih tinggi 

dibanding dengan soal pelajaran di sekolah. Buku standar olimpiade ini bisa diperoleh dari 

peserta yang pernah mengikuti OSN tahun lalu, dari pembina OSN atau soal yang ada di 

pasaran. Buku dengan teks yang berbahasa inggris diperlukan juga, hal ini karena memang 



 

 

 

dalam OSN ada beberapa materi yang menggunakan bahasa inggris saat tes. Selain itu 

diperlukan buku-buku ensiklopedia dan buku-buku eksperimen karena di sana banyak materi 

yang tidak di dapatkan dari buku pelajaran biasa misalnya kamus visual, ensiklopedi sains yang 

banyak tersedia di pasaran. 

Media audio visual dan alat praktek yang mendukung pembinaan olimpiade juga perlu 

diusahakan hal ini dikarenakan untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi abstrak 

atau mungkin materi yang kita tidak memiliki alat praktek.  

Pembagian materi-materi yang akan disampaikan harus rencanakan hal ini sebagai 

arahan untuk membina dan membantu mengetahui materi-materi mana yang sering keluar di 

tes OSN. Pembagian materi disesuaikan dengan kemampuan pembina di sekolah. Selain hal ini 

diperlukan juga jadwal pembinaan khusus diluar jam pelajaran sehingga membantu siswa untuk 

secara khusus mempelajari materi olimpiade tanpa mengganggu aktivitas kegiatan belajar 

mengajar pada umumnya. 

Melakukan proses penyeleksian siswa yang dianggap memiliki kemampuan merupakan 

hal yang sangat penting pada tahap ini. Berdasarkan pengalaman penyeleksian dapat dilakukan 

dengan cara memilih anak yang memiliki kemampuan dengan syarat-syarat seperti di bawah 

ini, walaupun hal ini tidak mutlak penentuanya, syarat itu antara lain : 

a)memiliki kemampuan sains diatas rata-rata dan senang dengan pelajaran sains  

b)memiliki kemampuan logika dan daya nalar yang bagus 

c)memiliki ketekunan dan sifat kerja keras yang kuat 

d)memiliki sifat rajin membaca dan sifat keingintahuan yang tinggi 

e)memiliki sifat emosional dan spiritual yang baik. 

Dari semua itu yang tidak kalah penting adalah pendanaan untuk menuju OSN. Sehingga 

diperlukan anggaran secara khusus untuk lomba, misalnya anggaran pengadaan buku standar 



 

 

 

olimpiade, anggaran pembinaan untuk proses pembinaan, atau anggaran saat pendampingan 

lomba yang membutuhkan biaya tidak sedikit misalnya biaya transportasi dan akomodasi lomba 

pendamping lomba. Ataupun bonus bagi peserta yang lolos OSN dan pembinaanya untuk 

menambah motivasi dalam pelaksanaan OSN. 

Proses Pembinaan Olimpiade Sains 

Proses pembinaan OSN ini materinya meliputi pembinaan teori dan eksperimen yang 

pada awalnya dilakukan diluar pelajaran sekolah, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan 

belajar mengajar. Setelah itu semua tuntas baru dikembangkan dengan materi standar 

olimpiade dengan mengerjakan soal-soal latihan dan pembahsanya, namun kadang dalam 

pelaksanaan dapat berjalan seiring antara materi SMP dengan variasi soal olimpiade. Materi 

pembinaan juga dikenalkan dengan pembinaan dengan soal-soal bahasa inggris dari buku 

singapura dan soal-soal eksperimen-eksperimen sederhana  

Bentuk pelaksaaan pembinaan biasanya diawal dalam bentuk klasikal dan namun di 

akhir dalam bentuk individual. Pembinaan klasikal dilakukan saat siswa masih dalam kelompok 

besar setelah itu dilakukan penjaringan ulang secara bertahap dengan tes soal-soal standar 

olimpiade dan selanjutnya dipilih siswa yang mengikuti lomba olimpiade sains. Pembinaan 

klasikal dilakukan untuk menyiapkan anak pada berbagai event lomba sejenis misalnya 

olimpiade kwark, atau olimpiade JSM. Pembinaan individual dilaksanakan menjelang lomba, hal 

ini digunakan untuk memberi pemantapan materi biasanya waktunya bersamaan dengan 

pembinaan yang dilakukan dengan propinsi atau sebelumnya. Pada saat peserta melakukan 

pembinaan di propinsi biasanya anak sudah tidak mengikuti pelajaran yang lain dan terfokus 

pada materi OSN, walau dalam pelaksanaanya kadang anak diberi kesempatan masuk kelas 

untuk menghindari kejenuhan. 



 

 

 

Selain Pembinaan teori dan eksperimen juga mengadakan pembinaan mental dan 

spiritual sesuai dengn tujuan olimpiade ini. Dalam pelaksanaanya tidak ada jadwal khusus 

namun terintegrasi waktu pembinaan melalui pendekatan personal misalnya : 

a)bercerita tentang seorang tokoh atau anak yang suskses dan cara menempuhnya. 

b)memberikan motivasi dengan hadiah atau penghargaan jika menjadi juara OSN. 

c)memberikan kesiapan mental ketika menang dan kalah saat lomba 

d)menyadarkan untuk beribadah dengan rajin atau misalnya mengingatkan untuk sholat 

tahajut, meminta pertolongan Allah dengan doa, dll 

e)mengajari adap sopan santun ketika lomba dan pembinaan olimpiade 

f)menumbuhkan rasa percaya diri, kompetitif dan sikap sportif 

Untuk membantu pembinaan di sekolah juga meminta bantuan orang tua untuk 

melakukan pembinaan, semampu mereka. Selain pembinaan di atas diperlukan juga pembinaan 

teknis perlombaan, pembinaan ini berisi pembinaan tentang bagaimana teknis 

penyelenggaraan OSN dari mulai penjaringan sampai ajang pelaksaan OSN, bagaimana bentuk 

soal tes atau materi tes, bagaimana trik dan tip cara-cara mengerjakan soal baik itu soal teori 

soal eksperimen, miusalnya ketika menjawab soal yang sulit diungkapkan dengan kata-kata bisa 

digunakan dalam bentuk bagan, gambar atau diagram. Selain itu atau peraturan-aturan tentang 

kompetisi OSN juga penting untuk menjadi bahan persiapan menuju OSN. 

Pengawasan dan Evaluasi Pembinaan Olimpiade Sains 

Pengawasan dan evaluasi dilakukan mulai dari perencanaan, proses pembinaan dan 

pelaksanaan OSN. Model pengawasan ini memang sifatnya tidak terjadwal, penawasan 

dilakukan dengan mengamati apa yang terjadi saat persiapan, proses pembinaan dan pelaksaan 

OSN misalnya bagaimana pola penyeleksian yang dilakukan atau melihat bagaimana proses 

anak peserta olimpiade dalam pembinaan yang ada di propinsi. 



 

 

 

Dalam ajang OSN perlu juga pengawasan dalam bentuk pendampingan, Pendampingan 

siswa saat OSN selain untuk memberikan suport juga memberikan bantuan ketika anak 

mengalami gangguan baik itu fisik maupun mental. Pengawasan juga dilakukan oleh sekolah 

yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dengan koordinasi dengan koordinator pimbina OSN, 

sehingga ketika ada permasalahan dalam hal pembinaan sekolah dapat segera diatasi. 

Koordinasi ini penting seperti dikatakan oleh Mulyasa, E (2006) beliau mengungkapkan dengan 

koordinasi selaras antara guru dan kepala sekolah akan mewujudkan tujuan secara optimal. 

Pengawasan dari orang tua di rumah dalam memantau belajar dan sikap juga 

membantu pembinaan lebih maksimal yang selanjutnya mengkomunikasikan dengan sekolah 

melalui tim pembina. Seperti yang sering kami lakukan walau hanya dengan komunikasi melalui 

sms namun itu sangat membantu kami sebagai tim pembina. 

Setelah dilakukan pengawasan selanjutnya perlu evaluasi baik itu dilakukan oleh tim 

pembina maupun oleh sekolah. Misalnya ketika ada guru pembina kurang termotivasi dalam 

membina maka seorang kepala sekolah selalu memberikan semangat kepada guru-guru. 

 

BAB III 

PROSEDUR PELAKSANAAN 

 

A. PERSIAPAN 

Pada tahapan persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Rapat Anggota Tim 

Rapat anggota tim diadakan untuk mempersiapkan dan membahas tentang rencana untuk 

pemberian pelatihan dan menetapkan materi yang akan diberikan. Selain itu juga 

mengumpulkan bahan-bahan untuk persiapan pembuatan proposal dan merancang metode 

pelaksanaan pengabdian. 

2. Pembuatan Proposal 



 

 

 

Pada tahap ini dilakukan diskusi untuk mengumpulkan rancangan dan bahan yang digunakan 

dalam kegiatan pembinaan yang dituangkan dalam pembuatan proposal. 

3. Pengumpulan Bahan 

Untuk terlaksananya pembuatan proposal pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan baik 

berupa literature maupun data yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan. 

 

B. PERENCANAAN RANCANGAN EVALUASI 

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian, maka dilakukan tahapan-tahapan sebagai 

berikut : 

1. Pada tahap awal kegiatan dilakukan pengenalan dan motivasi tentang Olimpiade Sain 

2. Pada tahap pelatihan dilakukan pemberian materi oleh instruktur 

3. Dilanjutkan diskusi materi antara siswa, guru dan instruktur 

4. Evaluasi terhadap materi yang diberikan dalam bentuk penyelesaian soal 

 

C. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal Olimpiade Sains Nasional di 

SMP disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya: 

1. Kurangnya mutu dan kompetensi guru dalam pembelajaran. 

2. Kurangnya motivasi bagi siswa yang akan mengikuti OSN 

3. Kurang optimalnya proses pembelajaran untuk materi OSN 

4. Belum terbinanya usaha untuk meningkatkan pemberdayaan guru dalam 

memotivasi anak untuk berprestasi pada OSN 

5. Kurangnya kreativitas dan inovasi guru dalam berkarya 

Untuk itu perlu diambil langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan guru untuk dapat membimbing dan memberikan materi OSN 

kepada siswanya. 

2. Memperdayakan guru supaya bisa berperan aktif dan terlibat dalam pembinaan OSN 



 

 

 

 

C. PELAKSANAAN 

 Kegiatan pelatihan dilaksanakan disekolah SMP YKPP DUMAI, dalam bentuk 

pendalaman materi, diskusi dan latihan soal.Materi kegiatan pelatihan difokuskan pada 

pemahaman konsep dasar materi untuk setiap topic pokok bahasan serta peningkatan 

kemampuan dalam menganalisa soal dan mengintepretasikan data. Diakhir kegiatan dilakukan 

pembahasan soal dan mengajarkan bagaimana menyelesaikan soal tahap demi  tahap. 

 

E. SASARAN PENGABDIAN 

Sasaran dan peserta kegiatan ini adalah guru-gurusains SMP se Kota Dumai. 

 

F. KETERKAITAN ANTAR INSTITUSI 

Kegitan ini terjadi atas kerjasama dari beberapa instansi terkait: 

1. Pihak Universitas Riau dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Riau 

dalam mengimplementasikan Dharma Ketiga dari Tri Darma Perguruan Tinggi. 

2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang berperan aktif dalam 

menunjukkan eksistensinya, peduli dan ikut bertanggung jawab dalam masalah 

dunia pendidikan 

3. Dinas Pendidikan KotaDumai yang sangat mendukung kegiatan ini demi memajukan 

pendidikan  

BAB. IV. 

HASIL KEGIATAN 

 

Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah agenda tahunan Kementerian Pendidikan 

Nasional (Kemendiknas). Dalam kompetisi bergengsi ini siswa-siswi hasil seleksi dari tingkat SD 

hingga SMA seluruh pelosok Indonesia diuji kemampuan mereka dibidang sains. Peraih medali 

OSN bisa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pendidikan sains suatu daerah.  



 

 

 

Sayangnya, karena terjadi ketimpangan kualitas pendidikan, peraih medali OSN hanya 

didominasi sekolah dari daerah perkotaan saja. Namun demikian, selalu terlihat fenomena 

adanya segelintir siswa dari daerah pinggiran yang muncul di tengah dominasi siswa perkotaan. 

Ini menunjukkan adanya potensi luar biasa walaupun mereka tidak didukung kualitas guru dan 

fasilitas yang lebih baik.  

Kita tidak bisa memungkiri bahwa kualitas pendidikan bergantung pada berbagai faktor, 

diantaranya kemampuan/motivasi siswa itu sendiri, kualitas guru, dan fasilitas pendukung. Jika 

siswa daerah pinggiran memiliki faktor-faktor diatas, maka sangat mungkin mereka akan 

mengalahkan siswa dari perkotaan. Untuk itulah kami dosen FKIP UR melakukan pengabdian 

untuk meningkatkan kualitas guru dan siswa agar bisa berkiprah pada ajang OSN. 

TujuanpenyelenggaraanOlimpiadeNasionalyang begituluarbiasa,sampai 

saatinikhususnyadiKota Dumainampaknya kurang mendapat perhatianyang 

optimalsehinggaprestasinyakurangmenggembirakan. Kota Dumai saatinimasihtertinggal dari 

kabupaten lainnya yang ada dipropinsi  Riau.Berdasarkanpengamatanyang 

kamilakukankondisiini disebabkan oleh beberapa halantara lain:1)Tidak semua sekolah 

tertarikuntuk mengikuti kegiataninikarena berbagaialasan,2)Belumoptimalnya 

sistempenjaringandan pembinaan, 3)Belum optimalnyasikap kompetitif, 4) Faktorlain. 

Pada kegiatan ini kami mengusahakanuntukmenguraipermasalahan 

tersebutdanmencarisolusiuntukmengatasinya,sehinggaprestasiKota Dumai khususnya SMP 

dibidang olimpiade dapat ditingkatkanditahun-tahunyangakandatang. 

Meningkatkanprestasisiswadibidang pendidikanadalahtugas bersama,bukanhanya institusi 

tetapi jugaindividu-individuyangadadidalamnya. 

Setiapsekolahmemilikipotensidankendalayang berbeda,yangsangat 

berhubungandengansaranadanprasaranasertasumberdayayangdimiliki.  Potensi yang dimiliki 

sekolah sekecil apapunakan menjadi modalyangsangat berhargaasalkan 

dapatmencarisolusimengatasikendaladariketerbatasannya.OlimpiadeSains dan ekonomi 

sebagaisebuahajang kompetisiakademissebenarnyamemilikidayatarikyang besar 



 

 

 

karenadapatmengangkatnamasekolah melaluiprestasisiswanyadiajang tersebut, namun tidak 

semuasekolah dapat menyiapkan untuk mengikutinyadenganbaik. 

Prestasiyang tinggimemerlukandayadukungyangbesar,salahsatunyaadalah 

komitmenseluruhmasyarkatsekolah.Diperlukansebuahkomitmenbersama antara orang  tua/ 

wali murid, kepala sekolah  dan  para guru untuk menyiapkan siswa mengikuti Olimpiade.  

Masing-masing  komponen  harus  mengambil peran masing-masingdalam mengamankan 

komitmen tersebut. 

PrestasidalamOlimpiadeakansangatberartibagisiswayang meraihnya 

dandapatbermaknagandabagisekolah.Popularitassekolahyang terangkatkarena 

prestasinyasalahsatusiswanyaakanmenjadidayatarikbagiorang tuauntuk menititipkan 

anaknyabealajardi sekolah tersebut. 

Sistempenjaringanbagisiswa untukdapatmengikutiolimpiadesainsjuga 

merupakansalahsatu kuncisukses. Pada saatini, systempenjaringan memang  belum optimal. 

Olimpiade  Sains secara  baik sudah terjadwal, dimulai dari kapan seleksi tingkatKecamatan, 

Kabupaten, Propinsidanpelaksanaan tingkatnasional, sehingga sekolah dapat menyesuaikan 

dan menyiapkannyadengan baik 

Pembinaansecarakhususbagisiwayang akandipersiapkanuntukmengikuti Olimpiade 

Sainssangatdiperlukan. Pembinaansecara berkelanjutandapatdilakukan 

mulaisiswakelasVIIdankelasVIII.Pembinaandapatdilakukanolehgurubidang studimasing-masing 

atausesekalisecarakhususmendatangkan tenagaahlidariluar sekolah  bersangkutan. Hal  ini  

dilakukan  apabila dirasa akan  dapat meningkatkan kualitassiswa baiksecara 

akademismaupunpsikologis. Pembinaanyang terprogram dengan baik danberkesinambungan 

akan menumbuhkan motivasibagisiswa danjuga menimbuhkan kompetisi 

diantaramerekasecarasehat. 

Materi dalamOlimpiade Sains disesuaikan dengan kurikulum  dimasing-masing 

jenjangpendidikan danbidang studi.Materiuntukolimpiadebiologimeliputi seluruh 

materidarikelas VII –IX.Tingkatkesulitanberjenjang sesuaidenganjenjang  seleksi, mulai dari 



 

 

 

tingkat kecamatan sampai dengan tingkat propinsi.Tugassekolah 

mengantarkansiswauntuklolosseleksi sampaitingkatpropinsi.Pembinaancalon  

pesertaolimpiadesebaiknya berorientasipadapenguasaankonsep,yang dapatdimulai melalui 

permasalahanyang kontekstual. Penguasaan konsepyang baik akan memudahkansiswa 

dalammemecahkanpermasalahanberdasarkananalisisdansintesis secarailmiah. 

Pembinaan yang dilakukan di sekolah SMP YKPP Kota Dumai merupakan suatu 

terobosan baru bagi guru-guru untuk membangkitkan semangat serta  motivasi. Dengan 

kedatangan kami tim Pembina olimpiade sains merupakan suatu pencerahan bagi guru-guru 

SMP tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penyambutan yang dilakukan oleh sekolah SMP YKPP 

Kota Dumai terhadap tim kami (Gambar 1.) 

 

 

Gambar 1. Pembukaan Pelatihan Guru-guru Pembina OSN SMP se Kota Dumai 

 

Dalam implementasinya, kegiatan ini diawali dengan rapat kordinasi dengan team, yang 

dilanjutkan dengan menghubungi sekolah tempat pelaksanaan kegiatan. Alhamdulilah sekolah 

tersebut mempunyai respon yang positif. Pada awal pelaksanaan kegiatan para peserta 

diberikan  pretes untuk melihat materi mana yang menjadi masalah bagi para peserta didik. 

Dari hasil pretes tersebut didapatkan gambaran dari masing-masing bidang studi mana materi 

yang sulit untuk dipahami. Setelah diberi pretes, barulah dilaksanakan pengayaan atau 

pendalaman materi dibidang masing-masing oleh setiap anggota tim.  

Setelah pengayaan selesai, diberikan lagi satu paket soal olimpiade untuk dikerjakan 



 

 

 

para peserta sebagai bentuk evaluasi. Selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap soal-soal 

tersebut. Tes ini dapat dipandang sebagai postes. Berdasarkan kegiatan ini dapat disimpulkan 

bahwa ada kemajuan yang signifikan terhadap pelatihan ini. 

Dari membandingkan hasil pre tes dan pos tes, terlihat bahwa semua guru peserta 

pelatihan yang terdiri dari79 orang dari 2 Mapel yaitu Fisika, dan Biologi, mengalami 

peningkatan yang berarti. Rata-rata kemampuan guru dalam penguasaan materi ajar setelah 

pelaksanaan pelatihan lebih tinggi dari pada rata-rata sebelum pelaksanaan hal ini dapat dilihat 

pada gambar 2. Rata-rata kemampuan guru sebelum pelaksanaan workshop adalah 49,84 dan 

rata-rata setelah pelaksanaan workshop adalah 67,70  

 

 

 

Gambar 2: Pre test dan Pos Tes Kemampuan Guru SMP Kota Dumai 

Dengan menggunakan uji-t  pada SPSS untuk melihat peningkatan dari hasil tes ini maka 

diperoleh bahwa rata-rata skor dan standar deviasi skor pre tes masing-masing adalah 50,21 

dan 22,910. Sedangkan untuk hasil pos tes menunjukkan rata-rata skor 62,13 dan standard 



 

 

 

deviasinya 21,856. Hasil ini menujukkan terdapat perbedaan yang signifikan skor pre tes 

sebelum diberi pelatihan dengan sesudah diberi pelatihan dengan 𝑡𝑡 = −7,538 ,𝑑𝑑𝑑𝑑 =

43 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝 < 0,05. Kemampuan guru dalam penguasaan materi ajar setelah pelaksanaan 

pelatihan workshop nilainya lebih tinggi dari pada rata-rata sebelum pelaksanaan. 

Berikut adalah pelaksanaan Pelatihan di dalam kelas Biologi: 

 

 
 

Gambar 3. Dosen Biologi sedang melakukan pendalam materi tentang OSN Biologi 

 

 
 

Gambar 4. Guru-guru Biologi  se SMP Kota Dumai sebagai Peserta Pelatihan Pembinaan 
OSN Biologi  



 

 

 

 

 

Gambar 5. Dosen Fisika sedang melakukan Pendalam Materi bidang OSN Fisika 

 

 
 

Gambar 6. Guru-guru Fisika se SMP Kota Dumai sebagai Peserta Pelatihan Pembinaan 
OSN Fisika 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 7. Kegiatan Pre tes dan post test 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Acara Penutupan Pelatihan 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

BAB V. 

PENUTUP 

 

Pembinaanolimpiade yang  diprogram dan dilaksanakan   dengan baik, akan 

menguntungkan dalam jangka panjang 

bagisekolah.Prestasitertinggiyangdiperoleholehsalahsatusiswaakan membangun image positif 

bagimasyarakat. Apabila prestasitertinggibelumdapatdiraih, pembinaan 

iniakanbermanfaatbagiGurubersangkutan untuk lebih siap membina siswanya UAN.Denga 

meraih prestasi di bidang olimpiade,meskipunhanyabeberapasiswa,akan dapat 

mengangkatnamasekolahyang padaakhirnyadapatmembangunkepercayaanmasyarakat 

terhadap kualitas akademis sekolah bersangkutan. 

Beberapa halyangperludiperhatikanolehgurudalampembinaan calonpeserta 

olimpiade,selainmenguasaimaterisecara mendalam,juga harusmengarahkansiswa 

untuktrampildalammelakukankerjailmiah,mulaidarimerancang percobaan, 

mengkoordinasidata, memaknaidata, dan menyimpulkan.Beberapa halyang dapat 

dilakukanolehguruantaralainadalahdengan   mengetahuisilabusmateriteoridan materi 

eksperimensertakisi-kisi dari OSN di masing-masingjenjangseleksi. 

Kesusksesan pembinaan olimpiade tidak hanya semata-mata karena pelaksanan 

pembinaan olimpiade tetapi banyak faktor dari sumber daya manusia baik itu anak atau 

pembina olimpiade, manajemen sekolah, serta dukungan moral dan sipitual dari seluruh 

komponen pendidikan misalnya dinas pendidikan, pemda daerah, dan lembaga lain yang 

berkompeten. 
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