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Abstrak 

Penelitian aktualisasi ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam upaya peningkatan 

keterampilan proses sains siswa pada materi pengukuran melalui pemanfaatan software adobe flash sebagai media 

bantu pengarahan praktikum. Pada kegiatan aktualisasi ini dilakukan dalam delapan tahap yang masing-masing tahap 

menerapkan nilai ANEKA. Hasil kegiatan diperoleh bahwa kedelapan tahapan aktualisasi terlaksana dengan baik dan 

terjadi peningkatan keterampilan proses sains siswa melalui pemanfaatan software adobe flash sebagai media 

pengarahan praktikum pada materi pengukuran di SMPN 1 Kedamean, Gresik berdasarkan lembar pengendalian 

kegiatan aktualisasi oleh mentor dan lembar penilaian keterampilan proses sains serta hasil angket siswa. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan kegiatan aktualisasi terlaksana dengan baik dan pemanfaatan 

software adobe flash sebagai media pengarahan praktikum pada materi pengukuran dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa. 

 

Kata Kunci: aktualisasi, nilai dasar ASN, keterampilan proses sains 

Abstract 

This actualization research aims to apply the basic values of ASN in an effort to improve students science process 

skills in measurement material through the use of Adobe Flash software as a media to assist practical work. In this 

actualization activity carried out in eight stages, each stage applying ANEKA values. The results of the activities were 

obtained that the eight stages of actualization were carried out well and there was an increase in students science 

process skills through the use of Adobe Flash software as a media for practicum guidance on measurement material 

at SMPN 1 Kedamean, Gresik based on the actualization activity control sheet by the mentor and the science process 

skills assessment sheet and the results student questionnaire. Based on the results of the study it can be concluded that 

the stages of actualization activities are carried out well and the use of Adobe Flash software as a media for practicum 

guidance on measurement material can improve students' science process skills. 
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PENDAHULUAN  

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, dalam Pasal 1 ayat 1 Aparatur Sipil 

Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 

bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang 

bekerja pada instansi pemerintah. Dalam pasal 10 UU 

No. 5 Tahun 2014 dikatakan bahwa pegawai ASN 

berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan 

publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN yang 

profesional yaitu ASN yang mampu melaksanakan 

tugas dan jabatannya secara efektif dan efisien sesuai 

dengan bidang ahlinya. Untuk menghasilkan ASN 

yang profesional, diperlukan penerapan nilai-nilai 

dasar ASN yang biasa dikenal sebagai ANEKA 

(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen 

mutu, dan Antikorupsi). 

ASN yang profesional dapat dihasilkan melalui 

penerapan nilai dasar, etika profesi, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari korupsi, dan nepotisme 



sehingga diperlukan pelatihan dasar bagi calon 

pegawai negeri sipil yang sejalan dengan UU No. 5 

Tahun 2014 (UU ASN) merujuk pada pasal 63 ayat (3) 

dan ayat (4) bahwa CPNS wajib menjalani masa 

percobaan yang dilaksanakan selama satu tahun. 

Pelatihan dasar bagi CPNS melalui Peraturan LAN No. 

25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan 

III, dalam pelatihan dasar ini CPNS akan dibekali 

dengan ilmu pembentukan karakter seperti sikap 

perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan 

dan peran PNS dalam NKRI, dan agenda habituasi. 

Nilai-nilai dasar ini diaktualisasikan dalam kegiatan-

kegiatan yang mengacu pada isu aktual yang terjadi 

dimasing-masing unit kerja. Pada laporan aktualisasi 

ini diterapkan dalam agenda habituasi di unit kerja 

SMPN 1 Kedamean dibawah instansi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gresik yang diadakan selama 

satu bulan. Dalam agenda habituasi ini CPNS akan 

dibiasakan untuk melakukan tugas dan fungsinya 

secara maksimal dengan menerapkan nilai-nilai dasar 

PNS yang sudah diajarkan.  

Penerapan nilai-nilai dasar PNS penulis diterapkan 

sesuai tugas pokok fungsinya sebagai guru IPA di 

SMPN 1 Kedamean Kabupaten Gresik. Salah satu 

tugas pokok dan fungsi utama seorang guru adalah 

merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran IPA antara lain: 

faktor guru, faktor siswa, faktor materi pembelajaran, 

faktor praktikum, dan model pembelajaran, antara 

faktor satu dengan lainnya saling berkaitan. Masalah 

yang kerap kali ditemukan saat kegiatan praktikum 

adalah rendahnya keterampilan proses sains siswa. 

Keterampilan proses sains memiliki peran yang sangat 

penting dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan, 

dimana kemampuan keterampilan proses sains dapat 

mempengaruhi perkembangan pengetahuan siswa, 

membiasakan siswa belajar melalui proses kerja 

ilmiah, selain dapat melatih keterampilan ilmiah dan 

kerja sistematis, dapat pula membentuk pola berpikir 

siswa secara ilmiah. Meskipun demikian, kenyataan 

yang terjadi di sekolah, keterampilan proses sains 

belum dikembangkan dalam pembelajaran secara 

maksimal. Hal ini salah satunya disebabkan oleh 

kesulitan guru dalam melakukan pengarahan saat 

kegiatan praktikum dalam pembelajaran sehingga 

keterampilan proses sains siswa masih rendah. 

Kesulitan pemberian pengarahan pada siswa 

dikarenakan saat demonstrasi praktikum terjadi 

keterbatasan waktu, tempat, dan perhatian siswa. 

Pemberian pengarahan dalam kondisi tersebut 

membuat siswa bingung selama proses praktikum 

sehingga membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena 

itu guru lebih memilih menyampaikan materi pelajaran 

melalui model pembelajaran konvensional daripada 

melalui pratikum. 

Dari permasalahan tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa masalah utamanya adalah rendahnya 

keterampilan proses sains siswa dikarenakan guru 

kesulitan melakukan pengarahan saat kegiatan 

praktikum. Oleh karena itu, inovasi yang akan 

diterapkan terhadap permasalahan tersebut adalah 

dengan memanfaatkan Software Adobe Flash sebagai 

media bantu pengarahan praktikum pada materi 

pengukuran. Software Adobe Flash merupakan media 

pembelajaran berbasis ICT (Information dan 

Communication Technology) yang dapat menyajikan 

gambar, video, maupun multimedia. Dengan 

pemanfaatan media pembelajaran tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

dalam melakukan praktikum khususnya dalam materi 

pengukuran.     

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

mengambil judul “PENINGKATAN 

KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA 

MELALUI PEMANFAATAN SOFTWARE ADOBE 

FLASH SEBAGAI MEDIA PENGARAHAN 

PRAKTIKUM PADA MATERI PENGUKURAN DI 

SMPN 1 KEDAMEAN GRESIK”. Pelaksanaan 

Aktualisasi ini juga mendukung sistem pembelajaran 

pada Pelatihan Dasar (latsar) Calon Pegawai Negeri 

Sipil Golongan III yang juga menuntut setiap peserta 

pelatihan dasar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai 

dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, 

etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang 

disingkat menjadi ANEKA. Melalui proses 

pembelajaran aktualisasi ini, seluruh atau beberapa 

nilai dasar dan kedudukan dan peran ASN akan 

melandasi pelaksanaan setiap kegiatan habituasi, dapat 

menemukan dan mengungkapkan makna dibalik 

penerapan nilai-nilai dasar dan kedudukan dan peran 

ASN tersebut pada pelaksanaan setiap kegiatan yang 

telah dirancang oleh peserta pelatihan dasar di tempat 

tugas.  



Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan diharapkan 

dapat menguatkan nilai-nilai ASN dalam menjalankan 

fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan 

publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. 

GAMBARAN UNIT KERJA 

SMP Negeri 1 Kedamean berdiri pada tahun 1984. 

Tahun Pelajaran 2010/2011 SMPN 1 Kedamean 

mempunyai 748 siswa, 53 tenaga guru dan 14 tenaga 

tata usaha. Memiliki sarana dan prasarana cukup 

memadai yaitu: 24 Ruang Kelas, Ruang Laboratorium 

IPA, Ruang Laboratorium Komputer, Ruang 

Laboratorium Bahasa, Ruang Keterampilan Otomotif 

dan Tata Busana, Ruang Multimedia, Ruang Musik, 

Green House, Ruang Kesenian, Kantin Sehat dan 

Ruang Lingkungan Hidup 

Hampir seluruh tenaga guru berijazah Sarjana (S1) 

sebanyak 40 guru dan S2 sebanyak 10 guru, serta 

tenaga kependidikan dan semuanya mempunyai 

komitmen yang kuat terhadap tugasnya. Hal ini 

berimbas pada prestasi akademik yang cenderung 

meningkat dan prestasi non akademik yang 

membanggakan baik di tingkat Kabupaten, Provinsi 

maupun Nasional. Bangunan SMP Negeri 1 Kedamean 

berada ditengah kawasan pemukiman penduduk 

dengan luas lahan  18.245 m2.  

SMP Negeri 1 Kedamean mempunyai 99 ruang yang 

terbagi pada lantai 1 atau lantai dasar dan lantai 2, yang 

terdiri atas  27 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 

ruang kesenian, 1 ruang Laboratorium IPA, 1 ruang 

Keterampilan, 1 ruang Multimedia, 1 ruang 

Laboratorium Bahasa, 4 ruang Laboratorium 

Komputer, 1 ruang PTD dan 1 ruang serbaguna dan 

sisanya untuk ruang kantor dan ruang penunjang. 

Sekolah ini juga difasilitasi  dengan 1 lapangan 

Sepakbola, 1 lapangan bola basket, 1 lapangan voli, 

serta 6 kantin sekolah.  

Tenaga Operasional yang ada terdiri atas guru/pendidik 

dan tenaga kependidikan total berjumlah 50 orang. 

Peserta Didik SMP Negeri 1 Kedamean pada Tahun 

Pelajaran 2017/2018 berjumlah 893 peserta didik yang 

sebagian besar berasal dari kecamatan Kedamean, 

meskipun ada beberapa peserta didik yang berasal dari 

dari luar wilayah tersebut seperti daerah Menganti, 

Driyorejo, Wringinanom, bahkan ada beberapa peserta 

didik yang berasal dari luar Kabupaten misalnya dari 

wilayah Sidoarjo. Hal ini dikarenakan SMP Negeri 1 

Kedamean memiliki prestasi-prestasi dalam bidang 

akademik maupun non akademik sehingga 

dikategorikan sebagai salah satu sekolah favorit yang 

terletak dipinggir kabupaten. 

Visi SMP Negeri 1 Kedamean yaitu terwujudnya 

warga sekolah yang berkualitas, berkompetitif 

Internasional, Peduli dan berbudaya Lingkungan 

dilandasi Iman dan Takwa, dengan beberapan misi 

yang mendukung kegiatan ini yaitu menyediakan 

fasilitas pembelajaran yang memadai berbasis 

Teknologi Informasi dan komunikasi ( ICT = 

Information and Comunication Tecnology ) dan 

mewujudkan warga sekolah yang memiliki 

kemampuan dalam mengoperasikan Teknologi 

Informasi dan komunikasi. 

PENETAPAN ISU YANG DIANGKAT 

Unit Kerja : SMP Negeri 1 Kedamean  

Jabatan  : Guru IPA Ahli Pertama 

Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang 

menjadi tanggung jawab dalam menjalankan tugas 

jabatan sebagai Guru IPA Ahli Pertama di SMP Negeri 

1 Kedamean, berikut beberapa tugas pokok fungsinya 

yaitu: 

1. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 

2. Mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran 

3. Menjadi Ketua Laboratorium IPA 

IDENTIFIKASI ISU 

Berdasarkan pengalaman melaksanakan tugas sebagai 

guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki maupun 

ditambah dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi. 

Secara umum persoalan tersebut dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Rendahnya keterampilan proses sains siswa 

karena guru kesulitan melakukan pengarahan pada 

saat praktikum 

2. Rendahnya penerapan rubrik evaluasi hasil 

pembelajaran pada Kompetensi Inti-4 

(Keterampilan) 

3. Belum lengkapnya SOP dan pengadministrasian 

pada laboratorium IPA 



Dari beberapa isu diatas, langkah selanjutnya adalah 

mempertimbangkan isu mana yang akan menjadi 

prioritas utama menggunakan metode AKPL. 

Tabel 1 Seleksi Isu Menggunakan Metode AKPL 

 

No. Isu A K P L Total  

1. Rendahnya keterampilan 

proses sains siswa karena 

guru kesulitan melakukan 

pengarahan pada saat 

praktikum 

5 4 4 5 18 

2. Rendahnya penerapan 

rubrik evaluasi hasil 

pembelajaran pada 

Kompetensi Inti-4 

(Keterampilan) 

4 3 3 3 13 

3. Belum lengkapnya SOP dan 

pengadministrasian pada 

laboratorium IPA 

5 4 3 4 16 

Berdasarkan penetapan isu dengan menggunakan 

teknik AKPL, dapat dipertimbangkan kembali untuk 

dijadikan isu prioritas menggunakan teknik U 

(Urgency), S (Seriousness), dan G (Growth). 

Tabel 2 Seleksi Isu Menggunakan Metode USG 

No. Isu U S G Total 

1. Rendahnya keterampilan 

proses sains siswa karena 

guru kesulitan melakukan 

pengarahan pada saat 

praktikum 

5 5 5 15 

2. Rendahnya penerapan rubrik 

evaluasi hasil pembelajaran 

pada Kompetensi Inti-4 

(Keterampilan) 

4 3 4 11 

3. Belum lengkapnya SOP dan 

pengadministrasian pada 

laboratorium IPA 

5 4 4 13 

Berdasarkan pendekatan analisis teknik AKPL dan 

USG tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh 

mengarah pada isu:  

“Rendahnya keterampilan proses sains siswa karena 

guru kesulitan melakukan pengarahan pada saat 

praktikum”. 

Pemilihan isu tersebut dilakukan dengan analisis 

dampak jika hal tersebut tidak ditangani maka akan 

berdampak pada hal-hal berikut ini: 

1. Siswa akan memiliki keterampilan proses sains 

yang rendah 

2. Siswa tidak dapat menganalisis fenomena sains 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak dapat 

menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, 

kreatif, dan solutif dalam menghadapi masalah 

3. Guru akan terpaku pada pelaksanaan praktikum 

dengan cara konvensional 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis 

mengusulkan sebuah gagasan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut dengan memanfaatkan software 

adobe flash sebagai media bantu pengarahan praktikum 

pada materi pengukuran. 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

Untuk mewujudkan gagasan di atas, maka 

dibutuhkan beberapa rangkaian kegiatan dalam 

pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar di tempat 

kerja. Rangkaian kegiatan aktualisasi adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Melakukan koordinasi dengan Mentor atau 

Kepala Sekolah terkait isu dan gagasan yang 

dibuat. 

2. Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Coach 

atau Pembimbing terkait rancangan aktualisasi 

yang dibuat 

3. Menyusun Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan LKPD 

4. Melakukan koordinasi dengan rekan kerja atau 

guru senior mengenai penggunaan software 

adobe flash sebagai alat bantu pengarahan dalam 

praktikum 

5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

pemberian konsep pengukuran.  

6. Melakukan kegiatan praktikum pada materi 

pengukuran berbantuan software adobe flash. 

7. Melakukan penilaian peningkatan keterampilan 

proses sains siswa. 

8. Menyusun laporan Kegiatan 

 

Dalam pelaksanaan aktualisasi setiap kegiatan yang 

kemudian dijabarkan dalam beberapa poin tahapan 

kegiatan dilakukan oleh penulis sebagai Calon 

Aparatur Sipil Negara (CPNS) dengan senantiasa 

mengaktualisasikan nilai ANEKA (Akuntabilitas, 

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan 

Anti Korupsi). Selain itu, dilakukan analisis dampak 

untuk mengetahui pentingnya penerapan nilai 

ANEKA. 
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PENINGKATAN KETERAMPILAN PROSES 

SAINS SISWA 

 

Gambar Diagram Batang 4.1 Angket Respon Kelas VII-A 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Data hasil pengumpulan respon siswa dapat dilihat 

pada Gambar Diagram Batang 4.1 menunjukkan 

bahwa terdapat kenaikan pada masing-masing item 

pertanyaan mengenai keterampilan proses sains di 

kelas VII-A. 

Gambar Diagram Batang 4.2 Angket Respon Kelas VII-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data hasil pengumpulan respon siswa dapat dilihat 

pada Gambar Diagram Batang 4.2 menunjukkan 

bahwa terdapat kenaikan pada masing-masing item 

pertanyaan mengenai keterampilan proses sains di 

kelas VII-B. Item yang berisi mengenai penggunaan 

media software adobe flash sebagai media bantu 

pengarahan praktikum mendapatkan respon yang 

positif. Pemanfaatan media IT ini dinilai menarik dan 

menyenangkan, membangkitkan rasa ingin tahu siswa, 

dan memudahkan siswa dalam memahami materi 

pengukuran. 

Keterangan Diagram Batang: 

Item 1 : Merumuskan Masalah 

Item 2 : Merumuskan Hipotesis 

Item 3 : Merumuskan variabel 

Item 4 : Mengolah Data 

Item 5 : Menarik Kesimpulan 

 

PENUTUP 

Kegiatan aktualisasi yang terdiri dari 8 (delapan) 

kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semua 

kegiatan aktualisasi dilaksanakan dengan 

mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. 

Dengan kegiatan aktualisasi ini guru sebagai ASN 

mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelayan 

publik, terutama dalam proses pembelajaran di SMP 

Negeri 1 Kedamean Kabupaten Gresik. Dengan 

aktualisasi yang telah dilaksanakan di lembaga dalam 

hal ini pemanfaatan software adobe flash sebagai 

media pengarahan praktikum didapat hasil yang 

positif yaitu meningkatnya keterampilan sains siswa 

yang bisa dilihat respon siswa dan nilai hasil 

keterampilan proses sains siswa. Selain itu terdapat 

peningkatan keterampilan proses sains siswa. 

Kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan menjadi 

salah satu pilar mewujudkan visi dan misi SMP Negeri 

1 Kedamean Kabupaten Gresik. 

REKOMENDASI 

 

1. Diri sendiri 

Bagi ASN sendiri diharapkan untuk terus 

mengembangkan kompetensi dan kreativitas dalam 

menyusun pembelajaran. Selain itu, ASN diharapkan 

senantiasa mengamalkan nilai-nilai dasar profesi 

ASN, sehingga tidak hanya berhenti ketika 

pelaksanaan latsar saja tetapi secara terus menerus dan 

menularkan pada rekan kerjanya. 

2. Guru 

Sebagai ASN dalam melaksanakan tugas hendaknya 

secara profesional dan dengan loyalitas yang tinggi.   

Tugas-tugasnya   juga   dilaksanakan dengan 

memegang prinsip nilai-nilai ANEKA sehingga visi 

misi organisasi dapat tercapai dengan baik. 

3. Sekolah 

Pihak sekolah hendaknya selalu memberikan 

dukungan terhadap guru dalam melaksanakan setiap 

kegiatan yang bersifat meningkatkan   mutu peserta   

didik, pendidik, serta   kualitas pelayanan pendidikan. 

 



4. Orang Tua Siswa 

Orang tua siswa hendaknya ikut berpartisipasi dalam 

mengawasi serta membimbing anaknya ketika berada 

di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar tempat 

tinggal, baik dalam belajar siswa maupun dalam aspek 

sosial siswa, sehingga terjalin kerjasama yang 

harmonis antara orang tua   dan   sekolah dalam 

membangun karakter dan peningkatan prestasi siswa. 

5. Komite Sekolah dan Masyarakat 

Komite sekolah dan masyarakat hendaknya dapat 

bekerjasama dengan baik secara sinergis dalam 

mewujudkan pencapaian visi dan misi sekolah. 
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