
BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dan pembahasan terdiri dari empat aspek yaitu tentang profil kreativitas, 

keterampilan kinerja proyek, dan profil sikap sosial peserta SM3T-UR melalui tugas proyek 

serta hasil belajar peserta didik di kabupaten Lanny Jaya. 

 

a. Kreatifitas Peserta SM3T-UR melalui Pj-BL di Kabupaten Lanny Jaya,  Papua 

Kreativitas yang dilakukan oleh peserta SM3T-UR melalui Pj-BL meliputi: 1) Bentuk 

inovasi pembelajaran, terdiri dari: strategi membaca cepat, tutor cilik, media lingkungan, 

pengajaran kasih sayang, cinta pustaka, kelas keroyok, kelas khusus, kelas homogen dan 

konseling serta NKRI; 2) Keaslian ide yaitu pengembangan dari ide sendiri, Ide-ide individu 

yang dikembangkan bersama kelompok, memodifikasi ide-ide yang sudah ada sesuai 

kebutuhan dan menggunakan ide yang tersedia; 3) Variasi ide disajikan atau 

didokumentasikan melalui video, publikasi (media cetak), foto, jejaring sosial, kliping, 

buletin, seminar, kegiatan sosial dan budaya lainnya yang terkait dengan pendidikan; 4) 

Kesesuaian ide dengan implementasi. Penilaian rinci diilustrasikan dalam Tabel-1. Hasil 

penilaian kreativitas peserta dari 7 distrik menunjukkan kecenderungan kategori Baik. 

Menariknya, ada dua kabupaten yang dikategorikan sebagai sangat baik dalam kreativitas; 

Nokapaka dengan rerata skor (3,5) dan Dome, dengan rerata skor (3,67).  

Penilaian rinci dari enam item (Tabel-1) menunjukkan pada kategori baik dengan 

kisaran nilai rerata-skor dari 3,08 hingga 3,33. Dari enam item penilaian, Rerata-skor (3.33) 

cenderung tinggi dalam pelaksanaan ide, dan sebaliknya cenderung rendah pada ide asli 

dengan rerata-skor (3,08) Dari lima item lainnya, keaslian ide cenderung rendah.  

 

 

 

Table-4 Kreativitas inovasi pembelajaran oleh guru SM3T-UR di Lanny Jaya- Papua 

No. Distrik 
Bentuk 

inovasi 

Keaslian 

ide 

Variasi 

ide 
Implementasi Rerata Kategori 

1 Tiom 3 3 3 3 3 B (Baik) 

2 Poga 3 2.75 3 3 2.94 B (Baik) 

3 Nokapaka 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 A-(Sangat 



baik) 

4 Makki 3 3 3.1 3.58 3.17 B (Baik) 

5 Indawa 3.8 3.1 3 3.25 3.27 B (Baik) 

6 Guapaka 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 B+  (Baik) 

7 Dome 3.9 3 3.8 4 3.67 
A-(Sangat 

baik) 

Rerata Skor 3.31 3.08 3.21 3.33 3.23 B (Baik) 

 

Implementasi ide memiliki rerata-skor yang lebih tinggi dari lima item lainnya. Itu 

karena bentuk inovasi pembelajaran dan variasi ide bersesuaian dengan kebutuhan 

pembelajaran di daerah setempat. Implementasi ide ini juga didukung oleh penjadwalan dan 

program kegiatan serta koordinasi kerja tim dikategorikan pada tingkat yang baik (Yustina, 

2015). 

Keaslian ide cenderung rendah disebabkan kegiatan ini cenderung dikembangkan 

bersama kelompok atau memodifikasi ide yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan. Dalam 

hal ini, kerjasama kelompok dan saling kontribusi ide terbukti efektif dalam mempercepat 

peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T. Diamati dari koordinasi yang solid dalam 

setiap kegiatan baik dalam rencana dan praktek yang pada gilirannya menjadi keuntungan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan SM3T-UR, diperlukan koordinasi internal (antara peserta 

SM3T-UR, dan peserta lainnya) serta dukungan persetujuan dari kepala sekolah, dinas 

pendidikan dan pemerintah daerah.  

Program ini memprioritaskan kerja tim yang solid yang sesuai dengan motto SM3T-

UR "Maju bersama untuk mencerdaskan Indonesia". Tegasnya program SM3T-UR ini lebih 

menitik beratkan pada kerja sama dalam membangun pendidikan (Diktendik, 2012). 

Menurut Lin et al (2013) aspek kreativitas ilmiah dapat diringkas sebagai berikut: 

yang peka terhadap masalah, kemampuan untuk produk ide-ide yang baru, penerimaan 

terhadap teknologi, kemampuan mencari informasi, memahami lingkungan sekitar, 

kemampuan untuk pemecahan masalah, mencari solusi, mengidentifikasi kesulitan, membuat 

prediksi atau hipotesa, dll. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Gou dan Yang (2012) 

bahwa para peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar berbasis proyek, maka kapasitas 

kerjasama grup, kapasitas mengidentifikasi masalah, dan memecahkan masalah semua telah 

tumbuh dan berkembang.  

Cakici dan Turkmen (2013), mengatakan pendekatan ilmu kontekstual 

memungkinkan untuk mengakomodasi kompetensi peserta didik dalam membangun ide-ide 



baru diperoleh dari pengalaman awal. Hal ini dapat mendorong kreativitas lebih bervariasi 

dalam perjalanan pelajaran yang berkaitan dengan mengimplementasikan Pembelajaran 

Berbasis Proyek. 

Ini menyiratkan bahwa secara otomatis dengan menghargai kepribadian peserta, 

mendukung serta memberikan kesempatan untuk melakukan program kreatif, sehingga 

banyak kreativitas dan inovasi yang akan dihasilkan. Rasa kebersamaan dan dukungan dari 

pemerintah daerah untuk membangun suasana kondusif, berkontribusi untuk membangkitkan 

semangat kreatifitas peserta SM3T-UR. 

Fakta ini sejalan dengan pernyataan Loveless et al., (2006), mengatakan bahwa 

kreativitas ada sebagai sebuah konsep yang kompleks yang berkaitan dengan peran 

lingkungan, perspektif kognitif dan psikomotor dan kreativitas sebagai tindakan kemandirian 

individu. Membangun pengetahuan pembelajaran adalah unit penting dalam mengembangkan 

kreativitas dan menciptakan iklim motivasi yang tepat untuk perbaikan hasil belajar siswa.  

Kemudian Sahim-Pekmez et al., (2009) menyatakan bahwa kreativitas adalah proses 

berpikir dan merespon pengalaman sebelumnya, untuk menanggapi rangsangan (benda, 

simbol, keinginan, ide, orang), sehingga menghasilkan kombinasi yang unik. Selanjutnya 

Munandar (1999) menegaskan untuk membangkitkan kreativitas, peserta didik perlu diberi 

kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam berbagai program kreativitas dan 

mengekspresikan diri secara kreatif.  

Slavola et al (2007) menambahkan bahwa prestasi belajar peserta didik meningkat 

tergantung pada kreativitas dalam proses pembelajaran. Tujuan kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan itu adalah kombinasi dari 

data yang dikumpulkan sebelum dan informasi yang diwujudkan dalam sebuah ide atau 

produk faktual. 

b. Profil Keterampilan Kinerja Berdasarkan Proyek Pada Peserta SM3T Universitas 

Riau di Kabupaten Lanny Jaya-Papua Pada Tahun 2013-2014 

 

Hasil penilaian laporan dari ke-tujuh distrik (Tabel-5) didapati keterampilan kinerja 

peserta secara keseluruhan dikategori Baik dengan nilai rerata (3.00).  

Tabel-5. Penilaian Keterampilan Kinerja Berdasarkan Proyek Pada Peserta 

SM3T-UR di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. 

No. Distrik 
Item Penilaian Nilai 

Total 
Kategori 

Persiapan Pelaksanaan Laporan Story 

1 Tiom 0.45 0.87 1.14 0.75 3.21 B 



2 Poga 0.45 0.56 0.96 0.69 2.66 B- 

3 Nokapaka 0.58 0.90 1.29 0.92 3.69 A- 

4 Makki 0.45 0.81 1,05 0.75 3.06 B 

5 Indawa 0.55 0.81 1.23 0.89 3.48 B+ 

6 Guapaka 0.45 0.56 0.96 0.69 2.66 B- 

7 Dome 0.45 0.68 0.79 0.69 2.61 B- 

Rerata 0.48 0.72 0.92 0.76 3.00 B 

Proporsi Nilai 

Komponen(%) 15% 25% 35% 25% 100% 

  

Tabel-6. Perincian Penilaian Keterampilan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek 

pada Peserta SM3T-UR Tahun 2013-2014 di Kabupaten Lanny Jaya 

N0 Distrik 

Indikator Keterampilan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek 

Persiapan Pelaksanaan 

P1 P2 P3 PL-1 PL-2 PL-3 PL-4 PL-5 

Item Penilaian 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Tiom 3 3 3 3 3 4 4 4 

2 Poga 3 3 3 2 2 2 3 2 

3 Nokapaka 3 4 4 3 3 4 3 3 

4 Makki 3 3 3 3.25 3 3.75 3 2.67 

5 Indawa 3.5 3.75 3.75 3 2.75 3.75 3.5 2.5 

6 Guapaka 3 3 3 2 2 2 3 2 

7 Dome 3 3 3 2 2 4 3 2 

Rerata 3.07 3.25 3.25 2.61 2.54 3.36 3.21 2.60 

Kategori B B B C+ C+ B+ B C+ 

Rerata/Kategori 3.19/ Baik 2.86/Baik 
 

Keterangan: P1= Perencanaan kegiatan; P2= Jadwal kegiatan; P3= Koordinasi kegiatan; 

PLI= Kesesuaian kegiatan perencanaan dengan pelaksanaan;  

PL2= Kesesuaian jadwal yang direncanakan dengan pelaksanaan. 

PL3= Dokumentasi kegiatan; PL4=Perizinan; PL5= Kendala dalam pelaksanaan. 

Keterampilan kinerja berdasarkan proyek dari masing-masing distrik dengan nilai rerata 

tertinggi (3,69) dikategorikan Sangat baik di distrik Nokapaka. Sedangkan keenam distrik 

lainnya keterampilannya dikategorikan Baik dengan rentang rerata nilai dari 2,61 sampai 

3.48. Penilaian terperinci disajikan pada Tabel-3 dan Tabel-4. 

Penilaian persiapan proyek, mencakup perencanaan kegiatan, penyusunan jadwal 

kegiatan dan koordinasi kegiatan masing-masing dengan nilai rerata (3.07), (3.25), (3.25) 

dengan kategori Baik. Penilaian keterampilan persiapan proyek secara keseluruhan 

dikategorikan Baik dengan nilai rerata (3.19). 

 Penilaian pelaksanaan proyek mencakup 5 item, yaitu kesesuaian kegiatan 

perencanaan dengan pelaksanaan, kesesuaian jadwal yang direncanakan dengan pelaksanaan, 

dokumentasi kegiatan, perizinan, dan kendala dalam pelaksanaan dengan masing-masing 

nilai (2.61/Cukup), (2.54/Cukup), (3.36/Baik), (3.21/Baik), dan (2.60/Cukup). Secara 

keseluruhan, nilai rerata tahap pelaksanaan dikategorikan Baik dengan nilai rerata (2.86). 



Nilai tertinggi pada tahap pelaksanaan terdapat pada item dokumentasi kegiatan (PL3) 

dengan rerata nilai (3.36) yang dikategorikan Baik. 

 

Tabel-7. Perincian Penilaian Keterampilan Produk Proyek Peserta SM3T-UR Tahun  

2013-2014 di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. 

N0 Distrik 

Indikator Penilaian Keterampilan Produk Proyek 

Laporan Kegiatan Story 

L-1 L-2 L-3 L-4 S1 S2 S3 S4 

Item penilaian 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Tiom 3 3 3 4 3 3 3 3 

2 Poga 3 3 3 2 3 3 3 2 

3 Nokapaka 4 3 3 4 3 3 4 4 

4 Makki 3 3 3 3 3 3 3 2 

5 Indawa 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 

6 Guapaka 3 3 3 2 3 3 3 2 

7 Dome 2 2 2 3 3 3 3 2 

Rerata 3.04 2.93 2.93 3.11 3.11 3.07 3.21 2.64 

Kategori B B- B- B B B B B- 

Rerata/Kategori 3.00/ Baik 3.01/ Baik 

Keterangan: 

L1= Format laporan; L2= Isi kegiatan; L3= Sistematik penulisan; L4=Dokumen 

kegiatan. 

S1= Format penulisan; S2= Sistematik dan gaya bahasa; S3= Isi tulisan;  

S4= Dokumentasi story. 

Selanjutnya, penilaian keterampilan penyusunan laporan (Tabel-4) kegiatan secara 

keseluruhan dikategorikan Baik dengan nilai rerata (3.00). Penilaian laporan kegiatan 

mencakup penilaian format laporan, isi kegiatan, sistematik penulisan, dan dokumen kegiatan 

masing-masing dengan nilai rerata (3.04), (2.93), (2.93) dan (3.11) dengan kategori Baik. 

Nilai tertinggi pada kegiatan penyusunan laporan terdapat pada pengumpulan dokumen 

kegiatan dengan nilai rerata (3.11) dengan kategori Baik. 

Penilaian keterampilan pembuatan story secara keseluruhan dikategorikan Baik 

dengan nilai rerata (3.01). Penilaian pembuatan story mencakup penilaian format penulisan, 

sistematik dan gaya bahasa, isi tulisan, dan dokumentasi dengan masing-masing nilai (3.11), 

(3.07), (3.21), dan (2.64) dengan kategori baik. Nilai tertinggi pada keterampilan pembuatan 

story terdapat pada item isi tulisan dengan nilai rerata (3.21) dan dikategorikan Baik. 

Dari item penilaian pada Tabel-2 dan Tabel-3, terdiri dari enambelas item 

keterampilan kinerja berdasarkan proyek didapati skor nilai keterampilan terendah masing-

masing adalah pada PL2 (kesesuaian jadwal yang direncanakan dengan pelaksanaan) dengan 

rerata (2,54) dikategorikan Cukup. Keterampilan PL1 (perencanaan) dan PL5 (kendala 

pelaksanaan kegiatan ) masing-masing dengan rerata (2,61) dan (2,60) dikategorikan Cukup. 



Rerata yang tinggi adalah keterampilan rerata PL3 (dokumentasi) dengan rerata (3.36) 

dikategorikan Baik.  

Dari keempat aspek penilaian kinerja proyek, menunjukkan rerata (3.19) tertinggi 

adalah persiapan proyek dan rerata (2.86) terendah adalah pelaksanaan proyek. Sedangkan 

rerata produk berupa laporan dan karangan story dikategorikan Baik dengan masing-masing 

rerata adalah (3.00) dan (3.01). 

Keterampilan tugas proyek  dengan nilai rerata tertinggi (3,69) dikategorikan Sangat 

baik di distrik Nokapaka dibandingkan dengan 6 distrik lainnya. Hal ini, diduga jumlah dan 

komposisi tim yang harmonis, baik ditinjau dari jumlah tim yaitu 5 orang, rasio jenis kelamin 

yaitu 3 putra dan 2 putri, bidang rumpun ilmu yang heterogen yaitu Fisika, Bahasa inggris, 

Bahasa Indonesia, Sejarah dan olah raga. Komposisi tim berpeluang memotivasi 

mengoptimalkan profesional peserta dalam tugas proyek, seperti kerja sama, kreatif dan 

terampil, karena dapat saling berinteraktif berbagi pengalamannya. 

Keterampilan persiapan proyek secara keseluruhan dikategorikan Baik. Keterampilan 

persiapan proyek lebih tinggi daripada komponen keterampilan lainnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa semua peserta SM3T memahami tugas proyek yang diembannya dan mampu 

mengkoordinasikan kegiatan dan jadwal kegiatan dengan pihak terkait dengan baik. 

Kemampuan mengkoordinasi, memerlukan keterampilan kerjasama dan komunikasi.  

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Gou dan Yang (2012) bahwa para peserta 

dalam kegiatan belajar mengajar berbasis proyek. Untuk kapasitas kerjasama gruop, kapasitas 

mengidentifikasi masalah, dan memecahkan masalah semua telah tumbuh dan berkembang. 

Penyelidikan lebih lanjut pada penilaian diri sendiri menunjukkan bahwa siswa yang benar-

benar terlibat dalam proyek tingkatan yang berbeda berperforma lebih baik dibandingkan 

mereka yang hanya "memahami" atau "tidak tahu" dalam semua aspek evaluasi, solusi untuk 

masalah, kelompok belajar, self-kemandirian dan mengamati sensibilitas. Hal ini dapat dilihat 

bahwa praktek proyek memiliki pengaruh penting pada perkembangan siswa kemampuan 

komprehensif. Pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan dan pendekatan yang efektif 

untuk menghubungkan pengembangan profesi guru dan prestasi siswa. 

Perencanaan jadwal kegiatan yang kadang kurang akurat menyebabkan 

ketidaksesuaian d keterampilan persiapan proyek keterampilan persiapan proyek dengan 

jadwal pelaksanaan kegiatan, hal ini tidak menjadikan kendala dalam pelaksanaan, karena 

adanya rasa tanggung-jawab bersama senasib sepenangungan dari peserta SM3T.  

Kegiatan pengabdian ini lebih mengutamakan kerja sama sesuai dengan motto SM3T 

yaitu “MAJU BERSAMA MENCERDASKAN INDONESIA”. Dalam hal ini, keunggulan 



kegiatan ini adalah kontribusi dan koordinasi ide yang baik secara bersama untuk 

mempercepat perbaikan mutu pendidikan di daerah 3T. Hal ini terlihat dari koordinasi 

kegiatan yang baik pada setiap kegiatan baik dari perencanaan hingga pelaksanaannya. 

Koordinasi kegiatan baik secara internal (antar peserta SM3T, peserta didik, pendidik 

lainnya) dan perizinan baik dari kepala sekolah, dinas pendidikan serta dukungan dari pihak 

Pemda. 

Ditinjau dari isi dalam story adalah baik dibanding 4 item penilaian lainnya, hal ini 

disebabkan informasi diberikan sejak awal kegiatan yaitu pada kegiatan prakondisi. Sehingga 

peserta lebih cermat menulis secara detil semua yang dialamainya selama kegiatan 

pengabdian di lapangan. 

Husamah dan Pantiwati (2014) mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

berbasis proyek peningkatan kemampuan berpikir siswa. Berdasarkan kecenderungan data 

keterampilan berpikir, dapat dikatakan bahwa jika salah satu komponen kemampuan berpikir 

rendah, maka komponen lain yang juga rendah. Jika self regulation rendah, keterampilan 

berpikir kritis dan kreatif juga rendah, dan sebaliknya. 

Secara keseluruhan nilai produk proyek dikategorikan Baik, karena peserta sudah 

mengikuti petunjuk yang sudah diberikan instruktur pada waktu perbekalan prakondisi 

tentang pentingnya pembuatan laporan dan story sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta tentang produk dari tugas proyek dipahami 

dengan baik, sehingga keterampilan dalam pembuatan laporan dan karangan story 

dikategorikan Baik.  

Menurut Tiantong and Siksen (2013) pembelajaran berbasis proyek adalah metode 

yang semakin populer untuk mengajar siswa untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, 

belajar kerja tim, kolaborasi, komunikasi, dan keterampilan manajemen proyek. Dalam 

banyak cara yang sama siswa bekerja dan belajar, siswa melalui proses penyelidikan panjang 

dalam menanggapi kompleks pertanyaan, masalah, atau tantangan. Selanjutnya Markham dan 

Kereluik (2011) menyatakan bahwa menerapkan praktik terbaik dan metodologi yang cermat, 

guru dapat menawarkan proyek-proyek yang membantu siswa mempelajari isi akademik dan 

keterampilan abad ke-21.  

Selanjutnya Cakici and Turkmen (2013).menyatakan bahwa pembelajaran berbasis 

proyek adalah strategi yang efektif dan memotivasi siswa. Situasi ini meningkatkan tanggung 

jawab guru dalam kursus ilmu dalam rangka untuk memberikan siswa lingkungan belajar 

ilmu yang lebih menyenangkan dan efektif melalui kegiatan berbasis proyek misalnya 

membangun student centered, kooperasi, kritis, investigasi, komunikatif dan interaktif 



eksperimen pembelajaran. Dalam program ilmu pengetahuan, proyek berbasis pengalaman 

belajar yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan baik dapat menjadi katalis yang 

signifikan untuk mendapatkan siswa berpikir kritis dan pemecahan masalah, dan akhirnya 

untuk melatih mereka sebagai individu ilmiah terpelajar sesuai dengan persyaratan kurikulum 

ilmu abad ke-21. 

 

c. Profil Sikap sosial Peserta SM3T Universitas Riau di Kabupaten Lanny Jaya-

Papua Pada Tahun 2013-2014  

  

 Penilaian 5 item sikap sosial, hasil penilaian sikap sosial peserta SM3T pada kegiatan 

monitoring-1 pada tanggal 3-8 Februari 2014 dan monitoring-2 pada tanggal 1-5 Mai 2014 

disajikan pada Tabel-8 dan Tabel-9. 

Sikap sosial peserta SM3T pada tahap monitoring-1 dari ke-tujuh distrik (Tabel-5), 

secara keseluruhan kecenderungan adalah sangat baik (B+). 

Tabel-8. Penilaian sikap sosial peserta SM3T Universitas Riau Angkatan-2 di 

kabupaten Lanny Jaya- Papua Pada Kegiatan Monitoring-1. 

No. Distrik 

Jujur 

dalam 

tindakan 

Disiplin 
Tanggung 

jawab 
Santun Peduli 

Percaya 

diri 
Rerata Kategori 

1 Tiom 3.5 3 3 3.5 3 3 3.17 B 

2 Poga 3.5 3 3.5 3 4 3 3.33 B+ 

3 Nokapaka 4 3.75 3.75 3.75 3.5 2.75 3.58 B+ 

4 Makki 4 3.75 3.75 4 3.5 3.33 3.72 A- 

5 Indawa 3.5 3 3 3.5 3.5 2.75 3.21 B 

6 Guapaka 3.3 2.75 3 3.5 3.5 3 3.18 B 

7 Dome 4 4 3.75 4 3.75 3.33 3.81 A- 

Rerata 3.69 3.32 3.39 3.61 3.54 3.02 3.43 B+ 

Kategori A- B+ B+ A- B+ B B+   

 

Adapun peserta di Distrik Makki dan Dome mempunyai sikap sosial dengan kategori 

sangat baik dengan rerata nilai (3.72) dan (3.81). Beberapa distrik yang mempunyai sikap 

sosial dikategorikan baik yaitu peserta di tiga distrik yaitu peserta di Distrik Tiom, Distrik 

Indawa dan Distrik Guapaka dengan masing-masing rerata nilai (3.17), (3.21), dan (3.18). 

Sikap sosial dengan nilai tertinggi adalah sikap jujur dan santun dengan masing-

masing rerata nilai (3.69) dan (3.61) yang dikategorikan Sangat Baik. Nilai terendah pada 

item percaya diri, yaitu sebesar (3.02) dan dikategorikan Baik. 

 

 

 

Tabel-9. Penilaian sikap sosial peserta SM3T Universitas Riau Angkatan-2 di 

kabupaten Lanny Jaya- Papua Pada Kegiatan Monitoring-2. 



No. Distrik 

Jujur 

dalam 

tindakan 

Disiplin 
Tanggung 

jawab 
Santun Peduli 

Percaya 

diri 
Rerata Kategori 

1 Tiom 4 4 3.33 3.67 3 3.5 3.58 B+ 

2 Poga 3.5 3.5 3.5 3.5 4 3.5 3.58 B+ 

3 Nokapaka 4 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.67 A- 

4 Makki 4 3.5 3.5 4 3.5 3.5 3.67 A- 

5 Indawa 3.5 3 3.33 3 2.75 4 3.26 B 

6 Guapaka 3 3 3.5 3.5 2.75 4 3.29 B 

7 Dome 4 4 3.75 3.5 3.5 4 3.79 A- 

Rerata 3.71 3.54 3.52 3.52 3.29 3.71 3.55 B+ 

Kategori A- B+ B+ B+ B A- B+   

 

Beberapa distrik yang mempunyai sikap sosial dikategorikan baik yaitu peserta di dua 

distrik yaitu peserta di Distrik Indawa, Distrik Guapaka dengan masing-masing rerata nilai 

(3.26) dan (3.29).  

Sikap sosial peserta SM3T pada tahap monitoring-2 dari ke-tujuh distrik (Tabel-9), 

secara keseluruhan kecenderungan adalah sangat baik (B+). Adapun peserta di Distrik 

Nokapaka dan Makki mempunyai sikap sosial dengan kategori sangat baik dengan rerata nilai 

(3.67). 

Item penilaian sikap jujur dan percaya diri dikategorikan sangat baik dengan nilai 

(3.71). Item penilaian yang memiliki rerata nilai terendah adalah sikap peduli, yaitu (3.29) 

dikategorikan Baik, sedangkan 3 item lainnya, yaitu disiplin, tanggung jawab, dan santun 

cenderung sangat baik (B+). 

 Sikap sosial peserta di Distrik Tiom mengalami peningkatan dari monitoring-1 ke 

monitoring-2. Pada monitoring-1, peserta di distrik Tiom memiliki kategori Baik (B) dengan 

rerata nilai (3.17), sedangkan pada monitoring-2 nilai rerata naik menjadi (3.58) dengan 

kategori cenderung Sangat Baik (B+). Sikap sosial Distrik Indawa dan Distrik Guapaka tetap 

dalam kategori Baik (B) namun mengalami peningkatan nilai pada monitoring-2, masing-

masingnya adalah (3.26) dan (3.29). 

Ditinjau dari masing-masing item penilaian sikap sosial cenderung terjadi peningkatan 

pada monitoring-2. Secara keseluruhan, rerata nilai sikap sosial pada monitoring-2 adalah 

(3.55), meningkat (0.12) poin dari monitoring-1, yaitu (3.43). Item sikap sosial yang memiliki 

peningkatan yang cukup besar berada pada item percaya diri, yaitu menjadi (3.71) 

dikategorikan sangat baik, meningkat sebesar (0.69) poin dari monitoring-1, yaitu (3.02) 

dengan kategori baik. Namun, ada beberapa item sikap sosial yang mengalami penurunan, 

yaitu pada sikap santun dan peduli. Rerata sikap santun pada monitoring-2 adalah (3.52) 

dengan kategori baik (B+), menurun sebesar (0.09) poin dari monitoring-1, yaitu (3.61) 



dengan kategori sangat baik. Sedangkan rerata sikap peduli pada monitoring-2 adalah (3.29) 

dengan kategori Baik (B), menurun sebesar (0.25) poin dari monitoring-1, yaitu (3.54) 

dengan kategori Baik (B+). 

Sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun dan peduli merupakan bagian terpenting 

dalam karakter pendidik, karena sikap pendidik merupakan model yang digugu dan ditiru 

oleh peserta didik. Sikap guru dapat dijadikan sebagai indikator profesinya sebagai pendidik. 

Suatu hal yang perlu diingat oleh seorang guru adalah seberapa besar kebaikan yang 

diberikannya, akan dapat tercela oleh sedikit kesalahannya dalam bersikap. Hal inilah yang 

senantiasa harus diingat oleh peserta SM3T dengan profesi gurunya didalam kehidupan 

bermasyarakat. Penilaian sikap sosial dengan Min skor yang bervariasi, namun dikategorikan 

baik pada peserta di setiap distrik. Diduga. hal ini disebabkan penilaian dinilai oleh dirinya 

sendiri dan penilaian antar teman, sehingga peserta mengisi angketnya yaitu sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya.  

Sikap santun merupakan karakter yang mudah dilihat langsung dalam tampilan 

kehidupan keseharian guru, sehingga tampilan sikap santun akan memberikan nilai atau 

sanksi tersendiri bagi pelakunya. Sikap santun adalah bagian dari keterampilan soft skill, 

yaitu merupakan bagian keterampilan dari seseorang yang lebih bersifat pada kehalusan atau 

sensitivitas perasaan seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Mengingat soft skill lebih 

mengarah kepada keterampilan psikologis maka dampak yang diakibatkan lebih tidak kasat 

mata namun tetap bisa dirasakan (Slavoha, et al., 2007) 

Akibat yang bisa dirasakan adalah perilaku sopan, disiplin, keteguhan hati, 

kemampuan kerja sama, membantu orang lain dan lainnya. Soft skill sangat berkaitan dengan 

karakter seseorang (Kemendikbud 2010). Besarnya manfaat sikap santun, sehingga menjadi 

kebutuhan bagi setiap pelaku, kebutuhan inilah sangat disadari oleh peserta SM3T. Sesuatu 

tindakan yang memberikan nilai positif dan manfaat di lingkungannya maka akan dijadikan 

suatu kebutuhan dan dilakukan dalam kehidupan kesehariaannya (Yustina et al., 2011). 

Nilai toleransi kecendrungan rendah dibandingkan 5 item lainnya, diduga oleh rasa 

tanggung jawab untuk mencapai target yang harus dicapai oleh setiap individu terhadap tugas 

yang dibebannya, sehingga setiap guru berupaya mencapai target sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan. Hal ini menyebabkan empati terhadap lingkungan dan teman sedikit berkurang.  

Yalcini, et al. (2009) Mahasiswa harus membayar upaya untuk mencapai pengetahuan 

yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi selama pekerjaan proyek, 

yang dapat menghasilkan kemauan untuk penelitian, mencari dan belajar dengan 

meningkatkan minat mereka dalam mata pelajaran tertentu. Siswa dapat membandingkan 



potongan pengetahuan baru yang diperoleh selama penelitian mereka dengan pengetahuan 

lama mereka. Berdasarkan perbandingan, siswa dapat memiliki kesempatan untuk 

memperbaiki informasi yang hilang tidak akurat atau lengkap mereka dan memperoleh 

pengetahuan baru. Menurut Bas (2011), pembelajaran berbasis proyek untuk 

mengembangkan akademik siswa, komunikatif dankompetensi kreatif serta keterampilan 

sosial dan emosional. 

 

d) Hasil Belajar Siswa di kabupaten Lanny Jaya-Papua 

Mengacu pada analisis laporan peserta SM3T-UR 2013-2014, nilai hasil belajar siswa 

dilakukan sebanyak 3 kali yaitu sebagai berikut: 1) nilai hasil belajar siswa pada observasi 

awal SM3T-UR di Lanny Jaya, Papua tanggal dari 16 sampai 30 September 2013 dari hasil 

tes membaca, menulis, matematika dan pengetahuan tentang (NKRI). 2) nilai hasil belajar 

siswa pada monitoring ke-1 yaitu setelah 3 bulan pembelajaran yang dilakukan peserta 

SM3T-UR. 3) nilai hasil belajar siswa pada monitoring ke-2 yaitu setelah 6 bulan 

pembelajaran. Nilai hasil belajar siswa di sajikan pada Gambar-1.  

 

Gambar-2. Histogram Buta Aksara ,Hitung dan Tidak mengenal NKRI pada peserta didik kelas 1 
sampai kelas 4 Sekolah Dasar di kabupaten Lanny Jaya - Papua Tahun 2013-2014. 

 

Di-gambar 1, diketahui bahwa nilai hasil belajar siswa pada tes awal 16 sampai 30 

September 2013, dari 450 orang tersebut, dikelompokkan yang tidak kompeten dalam 

membaca mencapai 38-40%, dan ketidakmampuan menulis 40-50%, tidak kompeten dalam 

matematika sekitar 55%, dan kurangnya pengetahuan tentang NKRI (Nasionalisme, simbol 

nasional , bendera nasional dan lagu kebangsaan) sekitar 60 -70%. 

Selanjutnya, Data pada monitoring ke-1 tanggal 02 sampai 08 Februari 2014, dari 450 

siswa tersebut, menunjukkan bahwa ketidakmampuan siswa dalam membaca adalah 26%, 
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ketidakmampuan menulis adalah 36%, ketidakmampuan dalam matematika  40% dan 

kurangnya pengetahuan tentang NKRI (Nasionalisme, simbol nasional , bendera nasional dan 

lagu kebangsaan) adalah 34%. 

Kemudian, data monitoring ke-2 tanggal 28 April sampai 3 Mei 2014, menunjukkan 

bahwa dari 450 siswa tersebut, ketidakmampuan siswa dalam membaca adalah 20%, 

ketidakmampuan menulis adalah 30%, ketidakmampuan matematika adalah 36% dan 

kurangnya pengetahuan tentang NKRI (Nasionalisme, simbol nasional , bendera nasional dan 

lagu kebangsaan) adalah 20% 

Perubahan hasil belajar siswa menuju positif yang menandakan bahwa telah terjadi 

perbaikan nilai hasil belajar siswa (membaca, menulis, matematika dan pengetahuan 

tetantang NKRI) dari awal sampai pertama dan kedua pemantauan. Hal ini menunjukkan 

bahwa program SM3T-UR telah memberikan kontribusi yang positif dalam percepatan 

pembangunan pendidikan di Lanny Jaya, Papua.  

Penelitian Gou dan Yang (2012) menunjukkan bahwa peserta didik yang benar-benar 

terlibat dalam proyek tingkatan yang berbeda berperforma lebih baik dibandingkan mereka 

yang hanya "memahami" atau "tidak tahu" dalam semua aspek evaluasi, solusi untuk 

masalah. Hal ini dapat dilihat bahwa praktek proyek memiliki pengaruh penting pada 

perkembangan kemampuan komprehensif peserta. Pembelajaran berbasis proyek dapat 

digunakan dan pendekatan yang efektif untuk menghubungkan pengembangan profesi peserta 

dan prestasi siswa. Selanjutnya Gomez (2007) menyatakan bahwa orisinalitas dan imajinasi 

kreatif pribadi, bimbingan dan pelatihan secara substansial dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


