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ABSTRACT 

The purpose of this study in general is to describe the process of implementing integrated thematic learning 

using the Discovery Learning model in grade IV at SD Negeri 28 Rawang Timur, Kec. South Field. The subjects 

of this study were researchers and students of class IVA, totaling 27 people consisting of 14 male students and 

13 female students. This research was conducted in the second semester of the 2017/2018 academic year. The 

results showed that using the Discovery Learning model could improve integrated thematic learning in grade 

IV. This can be seen from: the results of the observations of the RPP in the first cycle of the 1st meeting were 

86.11% (B) increased in the first cycle of the second meeting to 88.89% (B) and increased in the second cycle to 

91.67% (AB). the implementation of learning in the teacher aspect of the first cycle of learning I was 75% (C) 

increased to 81.25% (B) in the first cycle of the second meeting and increased to 93.75% (AB) in the second 

cycle and from the student aspect of the first cycle the meeting was 75% (C) increased to 81.25% (B) in the first 

cycle of the second meeting and increased to 93.75% (AB) in the second cycle. Thus the Discovery Learning 

model has been able to improve the integrated thematic learning process in the fourth grade of State 

Elementary School 28 Rawang Timur, Kec. South Field 

Key Word: Integrated Thematic, Discovery Learning 

 

ABSTRACT 

Tujuan penelitian ini secara umum untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu 

menggunakan model Discovery Learning di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 28 Rawang Timur Kec. Padang 

Selatan. Subjek penelitian ini adalah peneliti dan siswa kelas IVA yang berjumlah 27 orang terdiri dari 14 

siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun ajaran 2017/2018. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan model Discovery Learning dapat meningkatkan 

pembelajaran tematik terpadu di kelas IV. Hal ini dapat dilihat dari: hasil pengamatan RPP pada siklus I 

pertemuan 1 adalah 86,11 % (B) meningkat pada siklus I pertemuan II menjadi 88,89% (B) dan meninggkat 

pada siklus II menjadi 91,67% (AB) hasil pelaksanaan pembelajaran pada aspek guru siklus I pembelajaran I 

adalah 75% (C) meningkat menjadi 81,25%(B) pada silus I pertemuan II dan meningkat menjadi 93,75% (AB) 

pada siklus II dan dari aspek siswa siklus I pertemuan adalah 75% (C) meningkat menjadi 81,25% (B) pada 

siklus I pertemuan II dan meningkat menjadi 93,75% (AB) pada siklus II. Dengan demikian model Discovery 

Learning telah dapat meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 28 

Rawang Timur Kec. Padang Selatan  

Kata Kunci: Tematik Terpadu, Discovery Learning 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran tematik dikurikulum 2013 dikembangkan dengan menyempurnakan pola pikir. 

Menurut lampiran Permendikbud No.67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 

terhadap  penyempurnaan  pola pikir, menyatakan bahwa: (1) Pola  pembelajaran  yang  berpusat  

pada  guru  menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-

pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama, (2) Pola pembelajaran 

satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-

masyarakat- lingkungan alam, sumber/ media lainnya), (3) Pola pembelajaran terisolasi menjadi 

pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja 

yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet), (4) Pola pembelajaran pasif menjadi 

pembelajaran aktif- mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model 

pembelajaran pendekatan sains), (5) Pola belajar sendiri menjadi belajar  kelompok  (berbasis  tim),  

(6)  Pola  pembelajaran  alat  tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia, (7) Pola 

pembelajaran berbasis  masalah  menjadi  kebutuhan  pelanggan  (users)  dengan memperkuat 

pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik, (8) pola pembelajaran ilmu 

pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak 

(multidisciplines), dan (9) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. 

 

Pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan   

kualitas pendidikan dengan mengaitkan mata pelajaran yang saling berhubungan dalam satu 

tema. Dengan adanya pemaduan itu siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara 

utuh sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. 

 

Berdasarkan pengalaman penulis di sekolah dasar negeri 28 Rawang Timur, dimana saat proses 

pembelajaran  yang  dilakukan guru kurang memberikan stimulus/rangsangan di awal 

pembelajaran, guru menyajikan teori dan konsep pelajaran tanpa memberikan  kesempatan  kepada   

peserta   didik   untuk   menemukan  sendiri pemahamannya, guru tidak menghadapkan peserta 

didik pada masalah. Hal tersebut berdampak terhadap peserta didik yaitu peserta didik mudah lupa 

konsep pelajaran pada pertemuan sebelumnya hal  ini  terlihat  saat  kegiatan  apersepsi, peserta 

didik saat diajukan pertanyaan oleh guru sering ragu-ragu karena peserta didik kurang memahami 

konsep pelajaran, peserta didik tidak berfikir kritis dalam menjawab soal, cenderung menyalin 

kalimat buku, bukan hasil dari penemuan dan pemahamannya sendiri. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengemukakan salah satu model yang dapat digunakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di Sekolah Dasar, yaitu model pembelajaran 

Discovery Learning. Suatu model pembelajaran   yang   dapat   memberikan   kesempatan   kepada   

siswa   untuk menemukan sendiri dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan materi 

pembelajarannya. Dengan demikian masalah-masalah yang dihadapi akan dapat diatasi melalui 

proses berpikir menemukan jawaban sehingga memperoleh pengalaman yang dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan. 

 

Menurut Hosnan (2014:282) “Pembelajaran discovery learning adalah Suatu model untuk 

mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka 

hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa.” 

Dengan belajar penemuan siswa bisa belajar berfikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri 

problem yang dihadapi. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan masyarakat. 

 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana meningkatkan proses 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.6 │   JUNI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         3 

  

pembelajaran tematik terpadu dengan model Discovery Learning di kelas IV Sekolah Dasar Negeri  

28 Rawang Timur . Manfaat penelitian ini bagi peneliti untuk menyumbangkan pemikiran dan 

menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang penerapan proses pembelajarab tematik 

terpadu menggunakan model Discovery Learning. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan pengetahuan dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik terpadu dengan model 

Discovery Learning agar lebih bermakna. 

 

METODOLOGI 

Penelitian  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Penelitian ini berkenaan dengan perbaikan atau pemecahan masalah yang terdapat 

dalam suatu kelas sebagai bentuk penekanan, penyempurnaan maupun  peningkatan kegiatan  

pembelajaran. Menurut  Sanjaya (2012:44) ”Penelitian tindakan kelas adalah proses pengkajian 

masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah 

tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta 

menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut.” 

 

Subjek dalam penelitian ini ialah guru dan siswa kelas IV di SD Negeri  28 Rawang Timur, Kuranji. 

Jumlah siswa kelas IV di SD Negeri  28 Rawang Timur ini sebanyak 27 orang, yang mana terdiri dari 

14 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Di samping itu juga terlibat peneliti sebagai guru praktisi 

dan 1 orang observer yaitu guru kelas. 

 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan model siklus dengan empat komponen.  Empat  

komponen  yang dilakukan  dalam  penelitian  tindakan  kelas yaitu: (a) perencanaan, (b) 

pelaksanaan, (c) pengamatan, dan (d) refleksi. 

 

Data diperoleh dari proses pembelajaran tematik terpadu siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 28 

Rawang Timur, yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, yakni interaksi 

guru dan siswa pada saat pembelajaran.  Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 

teknik observasi, tes dan non tes. Agar tujuan penelitian ini tercapai digunakan instrumen penelitian 

yaitu berupa lembaran observasi, lembar tes dan non tes. Aspek yang diamati melalui pedoman 

observasi adalah yang berkaitan dengan RPP, pelaksanaan pembelajaran aspek guru dan aspek siswa. 

 

Hasil Penelitian Siklus I 

Pertemuan I Perencanaan 

Penggunaan Model Discovery Learning dalam pembelajaran tematik subtema 1 pembelajaran  1,  

yang disusun dalam  bentuk rencana pembelajaran (RPP). Rancangan pembelajaran ini disusun 

oleh peneliti sebagai praktisi, dan guru kelas sebagai observer di kelas IV SDN  28 Rawang 

Timur Kota Padang. Sebelum RPP disusun, peneliti dan observer terlebih dahulu menganalisis 

antara tema, sub tema dan pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan Kurikulum 2013 pada 

pembelajaran tematik di kelas IV semester II dengan Tema 9 Makananku Sehat dan Bergizi, 

Sub Tema 1 Makananku Sehat dan Bergizi, pembelajaran 1. Siklus I  disajikan dalam waktu 1 kali 

pertemuan yaitu 6 x 35 menit. 

 

Pelaksanaan siklus I pertemuan I ini berpedoman pada langkah-langkah Model Discovery Learning 

adapun langkah-langkah sebagai berikut: Stimulation (Stimulasi/ Pemberian Rangsangan), Problem 

Statement (pernyataan/identifikasi masalah), Data Colection (pemgumpulan data), Data Processing 

(pengolahan data), Verification (pembuktian), Generalization (menarik kesimpulan/ generalisasi). 
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Pelaksanaan 

Pada kegiatan awal Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa, Siswa dicek kesiapannya untuk 

mengikuti pelajaran, Siswa bersama dengan guru berdoa, Siswa diabsensi oleh guru, Siswa   

bertanya   jawab   dengan   guru   tentang pengetahuan yang dimilikinya yang berhubungan dengan 

materi hari ini (apersepsi), dan siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kegiatan yang akan 

dilakukan hari ini dan apa tujuan yang akan dicapai. 

 

Kegiatan inti pada siklus I pertemuan 1 langkah pertama stimulasi (stimulation) siswa diminta 

untuk memperhatikan bahan – bahan makanan dan guru bertanya jawab mengenai makanan sehat 

dan tidak sehat. Langkah kedua pernyataan/identifikasi masalah (problem statement) 

menghadapkan siswa pada masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

 

Langkah ketiga pengumpulan data (data collection) Pada tahap ini siswa mengumpulkan data 

tentang makanan yang dikonsumsi setiap siswa tadi malam. Langkah keempat pengolahan data 

(data processing) siswa mengklasifikasikan makanan berdasarkan kandungan gizi dan tempat 

menemukan makanan, dengan malakukan observasi di kantin sekolah. 

 

Langkah kelima pembuktian (verification) pembuktian hipotesisnya dan dipersentasikan didepan 

kelas dan disepakati kebenaran dari hasil temuan kelompok secara bersama-sama. Langkah keenam 

menarik kesimpulan (generalization) guru memberikan penguatan terhadap konsep-konsep yang 

telah ditemukan siswa tadi. Sehingga seluruh siswa dapat mengetahui konsep makanan sehat dan 

tidak sehat. 

 

Kegiatan akhir siswa menyimpulkan kegiatan yang baru saja dilakukan, Guru   membantu   siswa   

dalam   menyimpulkan   pelajaran   dengan   memberi petanyaan, siswa diberi penguatan atau 

reword terhadap partisipasi siswa, dan Berdoa 

 

Pengamatan 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran (aspek guru dan siswa) diperoleh presentase 75% 

dengan kualifikasi cukup (C) yang mana kegiatan awal mendapatkan skor 2 dengan kualifikasi 

cukup (C), kegiatan Inti langkah stimulation (stimulati/ pemberian rangsangan) mendapatkan skor 4 

dengan kualifikasi amat baik (AB), langkah problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah) 

mendapatkan skor 3 dengan kualifikasi baik (B), langkah 3 data collection (pengumpulan data) 

mendapatkan skor 3 dengan kualifikasi baik (B), langkah   data   processing   (pengolahan   data)   

mendapatkan skor 3 dengan kualifikasi  baik  (B),  langkah  verification  (pembuktian)  

mendapatkan  skor  2 dengan kualifikasi cukup (C), langkah generalization (menarik kesimpulan/ 

generalisasi) mendapatkan skor 3 dengan kualifikasi baik (B), dan kegiatan akhir mendapatkan skor 

4 dengan kualifikasi amat baik (AB). 

 

Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil tes yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh observer (guru kelas) pada siklus I pertemuan 1 diketahui bahwa 

perencanaan pembelajaran tematik   terpadu   dengan   menggunakan   model   Discovery   Learning   

belum terlaksana dengan baik. Sedangkan pada aspek guru dan siswa pelaksanaan pembelajaran  

dengan  menggunakan  model  Discovery  Learning  pada pembelajaran tematik terpadu di siklus I 

pertemuan 1 belum terlaksana dengan baik, kekurangan-kekurangan yang ditemui pada siklus I 

pertemuan 1 akan diperbaiki pada siklus I pertemuan 2. 
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Siklus I Pertemuan 2 

Perencanaan 

Rancangan pembelajaran ini disusun oleh peneliti sebagai praktisi, dan guru kelas sebagai 

observer di kelas IV SDN  28 Rawang Timur Kota Padang. Sebelum RPP disusun, peneliti dan 

guru kelas terlebih dahulu menganalisis kompetensi- kompetensi dasar yang terkait yang 

dikembangkan berdasarkan Kurikulum 2013 kelas IV semester II. Pada siklus II Pelaksanaan 

siklus II, siklus I pertemuan II akan membahas tema 9 yaitu makananku sehat dan bergizi dengan 

subtema 1 makananku sehat dan bergizi pada pembelajaran 5. ini berpedoman pada langkah- 

langkah Model Discovery Learning, 

 

Pelaksanaan 

Pada kegiatan awal Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa, Siswa dicek kesiapannya untuk 

mengikuti pelajaran, Siswa bersama dengan guru berdoa, Siswa diabsensi oleh guru. Siswa   

bertanya   jawab   dengan   guru   tentang pengetahuan yang dimilikinya yang berhubungan dengan 

materi hari ini (apersepsi), dan siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kegiatan yang akan 

dilakukan hari ini dan apa tujuan yang akan dicapai. 

 

Kegiatan inti langkah pertama stimulasi (stimulation) guru menyiapkan macam-macam buah 

didepan kelas dan siswa mengamati berbagai macam buah- buahan yang ada. Langkah kedua 

pernyataan/identifikasi masalah (problem statement) guru menugaskan siswa menjawab pertanyaan 

tentang teks bacaan tersebut Langkah ketiga pengumpulan data (data colection) guru membagi 

siswa kedalam beberapa kelompok dan di dalam kelompok guru menugaskan siswa mendata 

macam-macam jenis jeruk yang dibawa oleh anggota kelompok, Langkah keempat pengolahan data  

(data  collection). Pada  langkah  ini siswa mempraktekkan cara membuat jus jeruk berkelompok. 

Langkah kelima pembuktian (verification) Guru menunjuk salah satu kelompok mempresentasikan 

hasil kelompoknya didepan kelas. Kelompok lain memperhatikan dan diberi kesempatan untuk 

menanggapi   kandungan yang ada pada jeruk dan menyebutkan teknologi apa yang digunakan saat 

membuat jus. Langkah keenam menarik kesimpulan (generalization) guru memberikan penguatan 

atas semua pendapat siswa dalam menyimpulkan pelajaran pada hari itu. Kegiatan akhir Siswa 

menyimpulkan kegiatan yang baru saja dilakukan, Guru membantu siswa dalam menyimpulkan  

pelajaran dengan memberi petanyaan, Siswa diberi penguatan atau reword terhadap partisipasi 

siswa, dan Berdoa 

 

Pengamatan 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran (aspek guru dan siswa) diperoleh presentase 81,25% 

dengan kualifikasi  baik (B)  yang mana  kegiatan awal mendapatkan skor 3 dengan kualifikasi 

baik (B), kegiatan inti langkah stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan) mendapatkan skor 3 

dengan kualifikasi amat baik (B), langkah problem statement (identifikasi masalah) mendapatkan 

skor 3 dengan kualifikasi amat baik (B), langkah data collection (pengumpulan data) mendapatkan 

skor 4 dengan kualifikasi amat baik (AB), langkah   data   processing   (pengolahan   data)   

mendapatkan   skor   4   dengan kualifikasi amat baik (AB), langkah verification (pembuktian) 

mendapatkan skor 3 dengan kualifikasi baik (B), langkah generalization (generalisasi/ menarik 

kesimpulan) mendapatkan skor 3 kualifikasi baik (B), dan kegiatan akhir mendapatkan skor 4 

dengan kualifikasi baik (AB). 

 

Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil tes yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh observer (guru kelas) pada siklus I pertemuan 2 diketahui bahwa 
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perencanaan pembelajaran tematik   terpadu   dengan   menggunakan   model   Discovery   Learning   

belum terlaksana dengan baik. Sedangkan pada aspek guru dan siswa pelaksanaan pembelajaran  

dengan  menggunakan  model  Discovery  Learning  pembelajaran tematik terpadu di siklus I 

pertemuan 1 belum terlaksana dengan baik, kekurangan-kekurangan yang ditemui pada siklus I 

pertemuan 2 akan diperbaiki pada siklus II 

 

Hasil Siklus II 

Perencanaan 

Rancangan pembelajaran ini disusun oleh peneliti sebagai praktisi, dan guru kelas sebagai 

observer di kelas IV SDN  28 Rawang Timur  Kota Padang. Sebelum RPP disusun, peneliti dan guru 

kelas terlebih dahulu menganalisis kompetensi- kompetensi dasar yang terkait yang dikembangkan 

berdasarkan Kurikulum 2013 kelas IV semester II. Pada siklus II akan membahas tema 9 Makananku 

sehat dan bergizi subtema 2 Manfaat makanan sehat dan bergizi pada pembelajaran 1. Pelaksanaan 

siklus  II ini berpedoman pada langkah-langkah Model  Discovery Learning, 

 

Pelaksanaan 

Kegiatan inti langkah pertama Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan): guru memperlihatkan 

grafik dan meminta siswa mengamatinya, langkah  kedua  Problem  statement  (pertanyaan/  

identifikasi  masalah):  guru meminta siswa membuat pertanyaan dan teman sebangku menjawab 

pertanyaan tersebut,  Langkah  ketiga  Data  collection  (pengumpulan  data):siswa  dibagi didalam 

kelompok, langkah keempat Data processing (pengolaha data): siswa bekerja didalam 

kelompoknya, langkah kelima  Verification (pembuktian: guru menunjuk  salah  satu  kelompok  

mempresentasikan  diskusi  kelompoknya  dan langkah keenam Generalization (menarik 

kesimpulan/ generalisasi): siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan dari hasil diskusi 

kelompok. 

 

Kegiatan akhir Siswa menyimpulkan kegiatan yang baru saja dilakukan, Guru   membantu   siswa   

dalam   menyimpulkan   pelajaran   dengan   memberi petanyaan, Siswa diberi penguatan atau 

reword terhadap partisipasi siswa, dan Berdoa 

 

Pengamatan 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran (aspek guru dan siswa) diperoleh presentase 93,75% 

dengan kualifikasi amat baik (AB) yang mana kegiatan awal mendapatkan skor 4 dengan 

kualifikasi amat baik (AB), kegiatan inti langkah stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan) 

mendapatkan skor 4 dengan kualifikasi amat baik (AB), langkah problem statement (identifikasi 

masalah) mendapatkan skor 3 dengan kualifikasi baik (B), langkah data collection (pengumpulan 

data) mendapatkan skor 4 dengan kualifikasi baik (AB), langkah data processing (pengolahan data) 

mendapatkan skor 4 dengan kualifikasi amat baik (AB), langkah verification (pembuktian) 

mendapatkan skor 4 dengan kualifikasi amat baik (AB), langkah generalization (generalisasi/ 

menarik kesimpulan) mendapatkan skor 4 dengan kualifikasi amat baik (AB), dan kegiatan akhir 

mendapatkan skor 3 dengan kualifikasi amat baik (B). 

 

Refleksi 

Berdasarkan  hasil  observasi  dari  pembelajaran    siklus  1  pertemuan  1, siklus 1 pertemuan 2 

dan siklus 2 maka terlihat peningkatan terhadap perencanaan dan proses pembelajaranya yaitu  

RPP, aspek guru dan aspek siswa. Kualifikasi pada siklus 2 adalah amat baik, maka dari   itu 

penelitian ini peneliti cukupkan sampai pada siklus II saja. 
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PEMBAHASAN 

Perencanaan 

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan model Discovery learning pada pembelajaran tematik 

pada kelas IV SDN  28 Rawang Timur Kota Padang. Sebelum melaksanakan pembelajaran guru 

membuat perencanaan yang diawali dengan membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).   Berdasarkan pengamatan terhadap RPP pada siklus I 

pertemuan 1 diperoleh 86,11%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran menggunakan model Discovery Learning mendapatkan kualifikasi baik (B). 

Sedangkan pada siklus I pertemuan 2 berdasarkan  pengamatan  terhadap  RPP  pada  siklus  I  

pertemuan 2 diperoleh 88,89%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning mendapatkan kualifikasi 

baik (B).  Adapun pada siklus  II berdasarkan pengamatan  terhadap RPP pada siklus  II adalah 

91,67%.  Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

menggunakan model Discovery Learning memiliki kualifikasi amat baik (AB). 

 

Pembahasan Siklus 1 

Pada kegiatan Problem statemen guru belum menyuruh siswa untuk mengomentari jawaban dari 

temannya, sehingga siswa belum dapat mengomentari jawaban dari temannya, dampaknya yaitu: di 

dalam pembelajaran belum terjadi komunikasi yang lancar. Guru seharusnya membuat siswa aktif 

dalam pembelajaran dengan memancing siswa untuk bertanya. Dalam kegiatan Verification 

(pembuktian), Guru belum memberikan kesempatan untuk siswa memberikan pendapat 

kandungan yang ada pada jeruk. Sehingga pendapat siswa tidak didengar siswa lainnya. Upaya 

yang dilakukan  yaitu  memberikan  kesempatan  kesempatan  kepada siswa untuk bertanya 

kepada kelompok yang tampil dan membimbing kelompok yang tampil untuk menjawab 

pertanyaan atau menganalisa pertanyaan yang diberikan temannya, agar di dalam pembuktian 

berhasil. 

 

Kekurangan pada pelaksanaan siklus I pertemuan I dan 2 ini harus diperbaiki pada siklus 

berikutnya. Guru diharapkan pada siklus II untuk dapat membimbing siswa dengan baik dan 

membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran, agar siswa bisa memecahkan masalah sesuai 

dengan yang diharapkan dan menemukan konsep-konsep dan prinsip-prisnip bagi dirinya sendiri. 

 

Pembahasan Siklus II 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang mana 

pada siklus II dilaksanakan selama 6 × 35 menit. Adapun kekurangan-kekurangan yang terdapat 

pada siklus II ini sebagai berikut: a) Pada tahap problem statemen, guru belum menjelaskan 

petunjuk mengerjakan LDK, sehingga siswa kurang memahami cara mengerjakan LDK. masih ada 

deskriptor yang belum muncul, walaupun petunjuk LDK sudah dijelaskan pada lembar LDK tetapi 

guru seharusya memperjelas apa saja yang akan dilakukan siswa. b) Pada   penutup   pelajaran   

guru   belum   malakukan   tindak   lanjut   dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan 

tugas pengayaan, sehingga siswa kurang mengetahui apa yang akan dilakukan setelah pembelajaran 

ini, seharusnya guru memberikan pengayaan dan tugas dirumah agar siswa lebih paham tentang 

pembelajaran 

 

Berdasarkan analisis data pengamatan aktivitas guru dan siswa pada siklus II diperoleh skor 33  

dengan persentase 91,67 % dan kualifikasi amat baik pada aktivitas   guru   dan   perolehan   skor  

33   dengan   persentase  91,67%   dengan kualifikasi  amat  baik  pada  aktivitas  siswa.  Penelitian  

pada  siklus  II ini  telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah Discovery Learning menurut 
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Imas (2014:68) dalam mengaplikasikan Discovery Learning di kelas, ada beberapa langkah yang 

harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar yaitu “Stimulation (stimulasi/pemberian 

rangsangan), Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah), Data Collection (pengumpulan 

data),   Data Processing (pengolahan data), Verification (pembuktian), Generalitation (menarik 

kesimpulan/generalisasi)”. Pelaksanaan pada siklus II ini telah membuat siswa aktif  dalam  

belajar,  siswa  mampu  menemukan  masalah  dan  memecahkan masalah, dan mampu memahami 

materi yang diajarkan dengan baik. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model Discovery Learning terdiri dari kegiatan 

awal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan akhir pembelajaran. Pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning menggunakan langkah-langkah 

Discovery Learning menurut Syah dalam Kemendikbud sebagai berikut: stimulation (stimulasi/ 

pemberian rangsangan), problem statement (pertanyaan/ identifikasi masalah), data collection 

(pengumpulan data), data processing (pengolaha data), verification (pembuktian), generalization 

(menarik kesimpulan/ generalisasi). 

 

Pelaksanaan pembelajaran dengan model Discovery Learning ini dapat meningkatkan proses 

pembelajaran tematik terpadu dikelas IV SD Negeri  28 Rawang Timur. Berdasarkan pengamatan 

terhadap RPP pada siklus I pertemuan 1 diperoleh 86,11%  (B)  sedangkan siklus I pertemuan  2 

diperoleh 88,89% (B) menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

menggunakan model Discovery Learning mendapatkan kualifikasi baik (B). Adapun pada siklus II 

berdasarkan pengamatan terhadap RPP pada siklus II adalah 91,67% Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran dari aspek guru siklus I pertemuan I yaitu 75% (C), 

meningkat menjadi 81,25% (B) pada siklus I pertemuan 2, kemudian meningkat lagi menjadi 

93,75% (AB) pada siklus II. Sedangkan dari aspek siswa terlihat peningkatan dari siklus I 

pertemuan 1 yaitu 75% (C) meningkat menjadi 81,25% (B) pada siklus I pertemuan 2, dan 

meningkat lagi menajdi 93,75%(AB) pada siklus II. Dengan demikian model Discovery Learning  

telah dapat meningkatkan  proses pembelajaran  tematik terpadu pada siswa kelas IV SD Negeri  

28 Rawang Timur . 

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini yaitu: 1. Diharapkan guru dapat merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan  model Discovery Learning yang dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam perumusan rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning 

yang nantinya dalam pembelajaran siswa akan membangun pemahamannya secara mandiri. 2. 

Model Discovery Learning dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dijadikan sebagai model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berfikir kritis dalam 

menyelesaikan masalah sehingga guru atau sekolah dapat mempertimbangkan model ini untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan proses pembelajaran tematik  terpadu,  

model Discovery Learning cocok digunakan karena melalui model ini dalam   proses  pembelajaran 

siswa dilatih untuk   memecahkan berbagai masalah dilingkungan mereka dan menemukan sendiri 

pemahamannya berdasarkan masalah-masalah tersebut. Dengan demikian jika proses pembelajaran  

sudah  dilaksanakan  dengan sebaik mungkin maka akan berdampak terhadap hasil belajar siswa 

juga meningkat. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to describe the improvement of student learning outcomes in science learning 

using the Recitation method. This research is a classroom action research (CAR), using qualitative and 

quantitative approaches. The research phase includes planning, implementation, observation, and reflection. 

Consists of two cycles with research instruments observation sheets and test sheets. The research subjects were 

teachers and students of class VI SD Negeri 03 Alai. The results showed an increase in: (a) Planning in the first 

cycle the value was 83% (B) increased in the second cycle to 93% (SB), (b) The implementation of the first 

cycle of the teacher aspect was 82% (B) increased in the second cycle to 92 (B). From the results of the study, it 

can be concluded that the Recitation method can improve science learning outcomes for sixth grade students of 

SD Negeri 03 Alai. 

Key Word: Science Learning Outcomes, Recitation Method. 

 

ABSTRAK  

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

menggunakan metode Resitasi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK), menggunakan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tahap penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Terdiri dari dua siklus dengan instrument penelitian lembar observasi dan lembar tes. Subjek penelitian 

adalah guru dan siswa kelas VI SD Negeri 03 Alai. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada: (a) 

Perencanaan pada siklus I nilainya 83% (B) meningkat pada siklus II menjadi 93% (SB), (b) Pelaksanaan siklus 

I aspek guru nilainya 82% (B) meningkat pada siklus II menjadi 92% (SB) dan pelaksanaan siklus I aspek siswa 

nilainya 82% (B) meningkat pada siklus II menjadi 92% (SB), (c) Hasil belajar siswa siklus I rata-rata nilainya 

75 (C) meningkat pada siklus II menjadi 85 (B). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode Resitasi 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VI SD Negeri 03 Alai. 

Kata Kunci : Hasil Belajar IPA, Metode Resitasi. 

 

 

PEDAHULUAN 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan dan 

dipelajari di Sekolah Dasar (SD), mulai dari kelas I sampai kelas VI. Pembelajaran IPA menjadi suatu 

pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman sikap dan nilai bagi siswa, jika guru mampu 

menentukan cara terbaik dalam menyampaikan materi yang terdapat dalam mata pelajaran IPA 

tersebut. Winataputra (dalam Usman, 2006:3) mengemukakan“IPA tidak hanya merupakan kumpulan 

pengetahuan tentang benda atau makhluk hidup, tetapi merupakan cara kerja, cara berpikir, dan cara 

memecahkan masalah”. 

 

Bidang studi IPA memiliki tujuan yang sangat nyata didalam kehidupan siswa. Tujuan pembelajaran 

IPA dalam Depdiknas (2006:575) adalah (1) Memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
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berdasarkan keindahan, keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) Mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

(3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, (4) Mengembangkan keterampilan 

proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) 

Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam, (6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keterangannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan, (7) memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan ke SMP/MTS. 

 

Untuk menunjang tercapainya tujuan dan keberhasilan pemberian materi IPA tersebut harus didukung 

oleh iklim pembelajaran yang kondusif. Keberhasilan, kegairahan belajar dan kualitas pembelajaran 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan berbagai 

metode pembelajaran. Rusman (2009:194) mengatakan bahwa “Guru dituntut dapat memilih metode 

pembelajaran yang dapat memacu semangat siswa untuk aktif ikut terlibat dalam pengalaman 

belajarnya”. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa guru harus mempunyai kemampuan 

dalam menciptakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, afektif, dan menyenangkan (PAIKEM). 

 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan adanya permasalahan yang timbul 

dalam pembelajaran IPA, diantaranya : Dari segi guru, yaitu: (1) Dalam proses pembelajaran guru 

kurang menggunakan metode , model maupun pendekatan yang bervariasi, (2) Guru lebih dominan 

menerapkan pola pembelajaran IPA dalam bentuk hafalan (metode konvensional), (3) Guru kurang 

memberi tugas kepada siswa baik berupa tugas mencobakan atau eksperimen sehingga guru 

cenderung mengabaikan penilaian pada proses pembelajaran. Sedangkan dari segi siswa 

permasalahan yang tampak adalah : (1) pembelajaran kurang menarik bagi siswa, (2) Siswa menjadi 

pasif dalam kegiatan pembelajaran karena siswa tidak mendapatkan penugasan yang dapat mereka 

kerjakan. Gejala tersebut berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA. 

 

Melihat rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas VI SD Negeri 03 Alai Kec. Padang Utara , maka 

peneliti berupaya untuk menerapkan sebuah metode yang dapat membantu dalam peningkatan hasil 

belajar IPA siswa nantinya. Terkait dengan motode pembelajaran Menururt Sanjaya (2006:145) 

“Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal”. Dari begitu banyak metode 

pembelajaran yang ada, salah satu metode  yang dirasa dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan 

dalam pembelajaran IPA nantinya adalah metode resitasi. Metode Resitasi yang dijelaskan oleh 

Mulyasa (2007:113) “Metode penugasan merupakan cara penyajian bahan pelajaran, dimana guru 

memberikan seperangkat tugas yang harus dikerjakan siswa, baik secara individual maupun secara 

kelompok”. 

 

Tujuan metode resitasi juga dikemukakan oleh Surachmad (1979:91) : (1) Merangsang agar siswa 

berusaha lebih baik memupuk inisiatif, bertanggung jawab dan berdiri sendiri. (2) Membawa 

kegiatan- kegiatan sekolah yang berharga kepada minat siswa yang masih terbuang waktu terluang 

siswa agar dapat digunakan lebih konstruktif. (3) Memperkaya pengalaman sekolah dengan memulai 

kegiatan diluar kelas. (4) Memperkaya hasil belajar disekolah dengan menyelenggarakan latihan yang 

perlu integrasi dan penggunaanya. 

 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, secara umum rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran peningkatan hasil belajar IPA 
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siswa dengan menggunakan metode resitasi di kelas VI SD Negeri 03 Alai Kec. Padang Utara ? 2) 

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran peningkatan hasil belajar IPA siswa dengan menggunakan 

metode resitasi di kelas VI SD Negeri 03 Alai Kec. Padang Utara ? 3) Bagaimana peningkatan hasil 

belajar IPA siswa dengan menggunakan metode resitasi di kelas VI SD Negeri 03 Alai Kec. Padang 

Utara ? 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA dengan metode Resitasi di kelasVI SD Negeri 03 Alai Kec. Padang Utara Secara teoritis, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi teori pembelajaran IPA di Sekolah 

Dasar. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, siswa, guru, dan 

sekolah. 

 

METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Alur pada PTK pada hakekatnya terdiri 

dari empat komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif.  Sumber data penelitian 

ini adalah proses kegiatan pembelajaran IPA dengan menggunakan metode Resitasi di kelas VI SD 

Negeri 03 Alai Kec. Padang Utara  

 

Agar tujuan penelitian tercapai digunakan instrumen penelitan yaitu berupa format observasi dan 

dokumentasi. Aspek yang diamati melalui pedoman observasi adalah yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran IPA. Dokumentasi dilakukan untuk memotret kegiatan siswa ketika pembelajaran 

sedang berlangsung. Mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung dari awal sampai akhir 

pembelajaran menggunakan kamera. 

 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, penugasan, dan 

dokumentasi. Instrumen penelitian ini berupa lembar pengamatan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode Resitasi dari aspek guru dan aspek siswa, dan hasil tes belajar siswa.  

 

HASIL 

Siklus I 

Penerapan Metode Resitasi dalam perencanaan pembelajaran IPA disusun dan diwujudkan dalam 

bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Perencanaan pembelajaran pada siklus I disajikan 

dalam waktu 2 kali pertemuan, 2x35 menit setiap pertemuannya. RPP yang akan dilaksanakan terdiri 

dari Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator, Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, 

Metode dan Model Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Sumber dan alat Pembelajaran, dan 

Penilaian.  

 

Standar Kompetensi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah “5. Benda dan 

sifatnya (memahami saling hubungan antara suhu sifat, hantaran dan kegunaan benda)”. Sedangkan 

Kompetensi Dasar adalah “5.1 Membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai  

benda”. Indikator pada silkus I pertemuan I dari aspek Kognitif adalah 1) Mengidentifikasi sifat 

hantaran panas pada benda. Indikator dari aspek Psikomotor adalah 1) Membuat kesimpulan 

pengertian dari benda konduktor. 2) Membuat kesimpulan pengertian dari benda isolator.  

 

Indikator pada silkus I pertemuan kedua dari aspek Kognitif adalah 1) Mendaftar  contoh benda 

disekitar yang termasuk benda konduktor. 2) Mendaftar contoh benda disekitar yang termasuk benda 
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isolator. Indikator dari aspek psikomotor adalah 1) Mengoreksi daftar contoh benda sekitar yang 

termasuk benda konduktor 2) Mengoreksi daftar contoh benda sekitar yang termasuk benda isolator. 

 

Tujuan pembelajaran pada siklus 1 pertemuan 1 adalah siswa dapat: 1) Mengidentifikasi sifat 

hantaran panas pada benda dengan benar. 2) Menyimpulkan pengertian benda konduktor dengan 

benar. 3) Menyimpulkan pengertian benda isolator dengan benar. Sedangkan pada pertemuan kedua  

tujuannya adalah siswa dapat: 1) Mendaftar 3 contoh benda disekitar yang termasuk konduktor. 2) 

Mendaftar 3 contoh benda disekitar yang termasuk isolator. 3) Mengoreksi daftar contoh benda yang 

termasuk benda konduktor dengan tepat. 4) Mengoreksi daftar contoh benda yang termasuk benda 

isolator dengan tepat. 5) Menyebutkan 3 contoh benda yang termasuk benda konduktor. 6) 

Menyebutkan 3 contoh benda yang termasuk benda isolator. 

 

Materi pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I pertemuan pertama adalah Sifat hantaran panas 

benda dan pengertian benda konduktor dan isolator. Materi pembelajaran yang dilaksanakan pada 

siklus I pertemuan kedua adalah benda-benda konduktor dan isolator. 

 

Kegiatan proses pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, inti dan akhir. Kegiatan awal dilakukan 

mulai dari menyiapkan kondisi kelas hingga kelas siap untuk belajar, melakukan appersepsi dan 

menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti terdiri dari 3 tahap sesuai dengan 

langkah pembelajaran metode Resitasi. Kegiatan akhir yaitu merangkum butir-butir pembelajaran dan 

memberikan tugas sebagai langkah pertama dalam metode Resitasi pada pertemuan selanjutnya. 

 

Komponen akhir perencanaan pembelajaran ini adalah penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian 

proses melalui aspek psikomotor (penilaian pada kesimpulan penugasan, runtut dalam langkah lembar 

penugasan, kebersihan dan kerapian kerja dalam penugasan) dan afektif (penilaian pada keseriusan, 

ketelitian dalam bekerja, saling menghargai antar siswa) yang diambil melalui pengamatan aktivitas 

siswa secara individu dan kelompok dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Penilaian hasil 

meliputi aspek kognitif yang diperoleh siswa dalam menjawab pertanyaan secara individual.  

 

Pada siklus I pertemuan pertama siswa akan mengerjakan tugas tentang Mengidentifikasi sifat 

hantaran panas pada benda dan membuat kesimpulan pengertian dari benda konduktor dan  isolator. 

Pada siklus I pertemuan kedua siswa akan mengerjakan tugas tentang mengoreksi daftar contoh benda 

sekitar yang termasuk benda konduktor dan  isolator. 

 

Kegiatan refleksi dilaksanakan pada setiap akhir tahapan pembelajaran yang dilaksanakan secara 

kolaboratif antara peneliti dengan observer.Setelah pembelajaran berakhir, hasil pengamatan terhadap 

kegiatan guru, siswa, dan hasil belajar siswa didiskusikan dari segi perencanaan, pelaksanaan dan 

hasil pelaksanaannya.  

 

Terdapat peningkatan dari siklus I pertemuan pertama dengan siklus I pertemuan kedua pada segi 

perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Peningkatan ini terjadi dikarenakan pemberian penugasan lebih 

divariasikan dengan pekerjaan rumah, sehingga siswa lebih memahami materi. 

 

Peneliti berkeinginan pada langkah-langkah metode Resitasi siswa lebih aktif lagi dalam 

pembelajaran dan mengalami kenaikan hasil belajar terutama pada aspek afektif dan psikomotor. 

Berdasarkan kolaborasi peneliti dengan guru kelas, pembelajaran perlu dilanjutkan ke siklus II 

dengan rencana perbaikan semua kendala yang ditemui pada siklus I akan diperbaiki pada siklus II. 
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Siklus II 

Perencanaan pembelajaran pada pertemuan ini dilakukan dalam waktu 2x35 menit. Dengan Standar 

Kompetensi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah “5. Benda dan sifatnya 

(memahami saling hubungan antara suhu sifat, hantaran dan kegunaan benda)”. Sedangkan 

Kompetensi Dasar adalah “5.1 Membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai  

benda”. Indikator pada silkus II dari aspek Kognitif adalah 1) Membandingkan sifat kemampuan 

menghantar panas antara benda konduktor besi, baja, alumunium, dan stainlestell. 2) Menyebutkan 

urutan tingkat kecepatan kemampuan menghantar panas benda besi, baja, alumunium, dan stainlestell.  

 

Tujuan pembelajaran yang diperoleh pada pembelajaran ini adalah siswa dapat: 1) Membandingkan 

kemampuan mengahantar panas antara benda konduktor besi dengan alumunium dengan tepat. 2) 

Membandingkan kemampuan menghantar panas antara benda konduktor besi, baja, alumunium, 

dengan stainlestell dengan tepat. 3) Menyebutkan urutan tingkat kecepatan kemampuan menghantar 

panas benda besi, baja, alumunium, stainlestell dengan tepat. 

 

Materi pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II adalah kecepatan kemampuan mengahantar 

panas benda konduktor. Peneliti juga menyiapkan lembar penugasan serta kunci jawaban, soal 

evaluasi, penskoran soal, yang akan digunakan dalam pembelajaran dan menyiapkan lembar 

pengamatan dan diberikan pada observer untuk mengamati jalannya proses pembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode resitasi baik dari segi kegiatan guru dan siswa.  

 

Kegiatan proses pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, inti dan akhir. Kegiatan awal dilakukan 

mulai dari menyiapkan kondisi kelas hingga kelas siap untuk belajar, melakukan appersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti terdiri dari 3 tahap sesuai dengan langkah 

pembelajaran metode resitasi. Kegiatan akhir yaitu merangkum butir-butir pembelajaran dan evaluasi. 

 

Komponen akhir perencanaan pembelajaran ini adalah penilaian proses dan hasil. Penilaian proses 

melalui aspek psikomotor (runtut dalam langkah kerja kelompok, kebersihan dan kerapian kerja 

kelompok, hasil kerja kelompok) dan afektif (penilaian pada keseriusan, ketelitian dalam bekerja, 

saling menghargai antar kelompok) diambil melalui pengamatan aktivitas siswa secara individu dan 

kelompok dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

 

Penilaian hasil meliputi aspek kognitif yang diperoleh siswa dalam tugas pekerjaan rumah, hasil 

eksperimen dan evaluasi. Pada siklus II siswa akan mengerjakan tugas pekerjaan rumah tentang 

kecepatan menghantar panas antara besi, aluminium dengan stainlestell dan tugas di sekolah berupa 

eksperimen. 

 

Terdapat peningkatan dari siklus I ke siklus II pada segi perencanaan, pelaksanaan dan hasil. 

Keinginan peneliti terhadap meningkatnya keaktifan siswa dalam pembelajaran dan untuk 

pengingkatan hasil belajar terutama pada aspek afekti dan psikomotor siswa sudah dapat terlihat 

dengan  jelas. Hal ini menandakan bahwa dengan menggunakan metode resitasi hasil belajar siswa 

meningkat. Peningkatan tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Berdasarkan hasil penilaian proses dan hasil pengamatan dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa 

sudah mencapai ketuntasan yang telah ditentukan dalam KKM kelas. Dengan demikian peningkatan 

hasil belajar siswa dengan metode Resitasi sudah berhasil. 
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PEMBAHASAN 

Siklus I 

Pelaksanaan pembelajaran siklus I dilaksanakan 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu masing-

masing 2 x 35 menit. Dari hasil penelitian dan analisis data pada siklus I pertemuan pertama diketahui 

bahwa persentase perencanaan (RPP) adalah 82% dengan kriteria baik dan meningkat pada 

pertemuan dua 83% dengan kriteria baik. Pelaksanaan aktivitas guru siklus I pertemuan pertama 75% 

dengan kriteria cukup dan meningkat pada pertemuan dua 88% dengan kriteria baik. Hasil 

pengamatan aktivitas siswa pada siklus I pertemuan pertama 75% dengan kriteria cukup dan 

meningkat pada pertemuan kedua 88% dengan kriteria baik. Hasil belajar yang diperoleh siswa pada 

siklus I, aspek kognitif 83 (baik), penilain afektif 72 (cukup), dan penilaian psikomotor 70 (cukup). 

Rata-rata kelas pada siklus I ini adalah 75 (cukup). 

 

Berdasarkan kolaborasi peneliti dengan guru kelas sebagai observer disimpulkan pembelajaran pada 

siklus I belum tuntas karena belum mencapai target yang peneliti dan observer tetapkan yaitu 75% di 

setiap ranah hasil belajarnya. Untuk itu memperbaiki kekurangan yang terjadi pada siklus I peneliti 

melanjutkan ke siklus II. 

 

Siklus II 

Pada siklus II diketahui bahwa persentase perencanaan (RPP) adalah 93% dengan kriteria sangat baik. 

Pelaksanaan aktivitas guru 92% dengan kriteria sangat baik. Hasil pengamatan aktivitas siswa 92% 

dengan kriteria sangat baik. Hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus II, aspek kognitif 95 

(sangat baik), penilaian afektif 80 (baik), dan penilaian psikomotor 80 (baik). Rata-rata kelas pada 

siklus II ini adalah 85 (baik). 

 

Berdasarkan kolaborasi peneliti dengan guru kelas sebagai observer disimpulkan pembelajaran pada 

siklus II sebagian besar siswa sudah mencapai syarat ketuntasan belajar ideal yaitu 75%. Semua siswa 

sudah mencapai nilai ketuntasan 100%. Melalui penelitian tindakan kelas ini peneliti berhasil 

membuktikan bahwa penggunaan metode Resitasi dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, siklus I dan II dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: (1) Perencanaan yakni Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 

metode Resitasi dalam pembelajaran IPA di kelas VI SD Negeri 03 Alai Kec. Padang Utara dapat 

dibuat dengan mengikuti langkah-langkah Metode Resitasi. Pada siklus I kemampun guru dalam 

merencanakan pembelajaran mencapai persentase 83 (B) dan meningkat pada Siklus II menjadi 93 

(SB). (2) Pelaksanaan pembelajaran IPA siklus I dan II dengan menggunakan Metode Resitasi di 

kelas VI SD Negeri 03 Alai Kec. Padang Utara telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pada 

siklus I mencapai persentase 82 (B) dan meningkat pada Siklus II menjadi 92 (SB) dan pelaksanaan 

pembelajaran dari aspek siswa pada siklus I mencapai persentase 82 (B) dan meningkat pada Siklus II 

menjadi 92 (SB). (3) Hasil belajar siswa setelah penerapan Metode Resitasi selalu mengalami 

peningkatan. Hasil belajar siswa pada Siklus I mencapai 75 (C), dan meningkat pada Siklus II 

menjadi 85 (B). 

 

Dari uraian pembahasan dan pelaksanaan penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut: (1) Disarankan kepada guru kelas VI SD Negeri 03 Alai Kec. Padang Utara  agar dapat 

membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah Metode Resitasi dalam 

pembelajaran IPA karena dengan menggunakan Metode Resitasi dapat meningkatkan hasil belajar 
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IPA siswa. (2) Disarankan kepada guru kelas VI SD Negeri 03 Alai Kec. Padang Utara  agar dapat 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap Metode Resitasi dalam pembelajaran IPA 

karena dengan menggunakan Metode Resitasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa. (3) Hasil 

belajar siswa dengan menggunakan Metode Resitasi meningkat. Hal ini dapat menjadi penyegaran 

bagi siswa terhadap variasi dalam pelaksanaan pembelajaran serta menambah wawasan guru dalam 

penggunaan Metode Resitasi. 
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ABSTRACT 

The objectives of this development research are: To produce a product in the form of high-order thinking 

ability test questions with the type of reasoned plural choice questions, choosing multiple responses, and valid 

and reliable true and false questions on Redox and Electrochemical Reaction material in Class Xll IPA1 SMA 

N 9 Bandar Lampung. Knowing the level of difficulty of the items on the high-order thinking ability test on 

Redox Reaction and Electrochemistry in Class Xll IPA1 SMA N 9 Bandar Lampung. Knowing the high-order 

thinking skills of SMA N 9 Bandar Lampung students. the results of research and discussion obtained the 

following conclusions. The test instrument for high-order thinking skills on the material of Redox Reaction and 

Electrochemistry developed has met the instrument's eligibility standards, which are valid and reliable. The 

results of data analysis using Ministep 4.5.1 software that all questions have met the criteria for item suitability 

according to Boone, Staver, & Yale (2014). The questions on the test instrument were also declared reliable 

with Cronbach's alpha value for the type of reasoned multiple choice questions, choosing multiple responses, 

and true and false questions respectively 0.87; 0.92; and 0.95 with very good reliability category. Thus the test 

instrument for higher order thinking skills on Redox Reaction and Electrochemistry materials can be used as 

an alternative to measure students' higher order thinking skills. 

Key Word: Test Instrument, Higher Order Thinking Ability 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah: Menghasilkan produk berupa soal tes kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah yang valid dan 

reliabel pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia di Kelas Xll IPA1  SMA N 9 Bandar Lampung. 

Mengetahui tingkat kesukaran butir soal tes kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi Reaksi Redoks dan 

Elektrokimia di Kelas Xll IPA1 SMA N 9 Bandar Lampung. Mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa SMA N 9 Bandar Lampung. hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut. 

Instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia yang 

dikembangkan telah memenuhi standar kelayakan instrumen, yaitu valid dan reliabel. Hasil analisis data 

menggunakan software Ministep 4.5.1 bahwa semua soal telah memenuhi kriteria kesesuaian butir soal menurut 

Boone, Staver, & Yale (2014). Soal-soal pada instrumen tes juga dinyatakan reliabel dengan nilai alpha 

Cronbach’s untuk tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah secara 

berturut-turut sebesar 0,87; 0,92; dan 0,95 dengan kategori reliabilitas bagus sekali. Dengan demikian 

instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 

Kata Kunci: Instrumen Tes, Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi 
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Latar Belakang 

Kemajuan teknologi pada Abad ke-21 lebih dikenal dengan era globalisasi atau masa pengetahuan 

(knowledge age), dimana semua alternatif upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai 

konteks lebih berbasis pengetahuan (Wijaya, Sudjimat, & Nyoto, 2016). Menurut Mukhadis (2013) 

saat ini upaya pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan berbasis pengetahuan, pengembangan 

ekonomi berbasis pengetahuan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan, 

dan pengembangan dalam bidang industri pun berbasis pengetahuan. Upaya untuk menghadapi 

pembelajaran di abad 21 menurut Frydenberg & Andone (2011), yaitu setiap orang harus memiliki 

keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi 

media dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kualitas pendidikan dimulai 

dari peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dimulai dengan 

menyusun tujuan pembelajaran yang tepat.  

 

Berdasarkan hal tersebut, semakin penting untuk menjamin sumber daya manusia memiliki 

keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta 

dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup (life skills). Kondisi 

pendidikan di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) menggunakan tes Programme Internationale for Student 

Assessment (PISA) tahun 2016 pendidikan di Indonesia berada pada urutan 62 dari 70 negara. Hasil 

ini menunjukkan bahwa rata-rata siswa Indonesia masih memiliki kemampuan yang rendah jika 

dilihat dari aspek kognitif (knowing, applying, reasoning). Lebih lanjut diterangkan bahwa 

kelemahan siswa di Indonesia adalah ketidakmampuan siswa ketika dihadapkan pada permasalahan 

yang memerlukan keterampilan berpikir kritis, kreatif serta keterampilan berpikir tingkat tinggi atau 

Higher Order Thinking Skills (Erfan & Ratu, 2018). 

 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang peneliti lakukan di SMA N 9  Bandar Lampung menunjukkan 

bahwa guru jarang memberikan soal-soal yang dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Siswa dan guru jarang memberikan soal dengan tipe pilihan jamak beralasan, memilih banyak 

respon, serta soal benar salah. Selain itu instrumen penilaian kognitif yang digunakan di sekolah 

tersebut berupa soal- soal yang cenderung lebih banyak menguji aspek ingatan, sedangkan soal-soal 

yang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa belum banyak tersedia. 

 

Pada kegiatan pembelajaran, salah satu hal yang dapat menyebabkan rendahnya penguasaan konsep 

yaitu siswa mengalami kesulitan belajar sains khususnya pelajaran Kimia. Siswa menganggap 

pelajaran Kimia sebagai  pelajaran yang sulit dan rumit karena terdapat banyak konsep-konsep. 

 

Beberapa nilai PAT (Penilaian Akhir Tahun) siswa belum tuntas. Siswa mengalami kesulitan dalam 

mempelajari dan memahami konsep Kimia. Siswa mengalami kesulitan dalam penyelesaian soal tipe 

pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah dalam bentuk soal Hots. 

 

Salah satu cara untuk mengetahui bahwa siswa sudah memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi 

yaitu dengan cara melakukan penilaian (Liana, Suana, Sesunan, & Abdurrahman, 2018). Instrumen 

penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus memuat domain-

domain yang mempresentasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, yaitu kemampuan 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Artinya soal-soal tes yang digunakan merupakan suatu 

instrumen penilaian yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Pratiwi & Fasha 

(2015) menyatakan bahwa siswa harus terus dilatih untuk memiliki kemampuan berpikir tingkat 

tinggi, sehingga siswa dapat memahami materi yang dipelajari dengan baik. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, untuk dapat mensiasati agar siswa memiliki keterampilan berpikir 

tingkat tinggi maka dilakukan pengembangan soal tes HOTS (Higher Order Thingking Skill) atau 

kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia yang dianalisis 

menggunakan model Rasch. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah: Bagaimana validitas dan reliabilitas 

soal tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak 

respon, dan soal benar salah materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia di kelas Xll IPA1  SMA N 9 

Bandar lampung. Bagaimana tingkat kesukaran butir soal tes kemampuan berpikir tingkat tinggi pada 

materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia di Kelas Xll IPA1 SMA N 9 Bandar Lampun. Bagaimana 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa Kelas Xll IPA1 SMA N 9 Bandar Lampung? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian pengembangan ini adalah: Menghasilkan produk 

berupa soal tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih 

banyak respon, dan soal benar salah yang valid dan reliabel pada materi Reaksi Redoks dan 

Elektrokimia di Kelas Xll IPA1  SMA N 9 Bandar Lampung. Mengetahui tingkat kesukaran butir 

soal tes kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia di Kelas Xll 

IPA1  SMA N 9 Bandar Lampung. Mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMA N 9 

Bandar Lampung 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teori 

Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau dalam bahasa inggrisnya Higher Order Thinking Skilsl 

(HOTS) dijelaskan oleh Conklin (2012: 14), yaitu characteristics of higher order thinking skills: 

higher order thinking skills encompass both critical thinking and creative thinking. Kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut Zaini (2015) 

berpikir tingkat tinggi adalah keterampilan berpikir yang mengkombinasikan antara berpikir kritis 

dan berpikir kreatif. 

 

Selanjutnya, Heong et al (2011) mengungkapkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu 

cara menemukan tantangan yang baru dengan menggunakan pemikiran. Individu harus menerapkan 

informasi yang baru atau pengetahuan yang sudah dimilikinya untuk menjangkau jawaban yang akan 

muncul di situasi yang baru. Hal tersebut diperkuat oleh Rofiah, Aminah, & Ekawati (2013) yang 

menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah suatu kemampuan dalam 

menghubungkan, memanipulasi, dan mentransformasi pengetahuan serta pengalaman yang sudah 

dimiliki untuk berpikir kritis dan kreatif dalam upaya menentukan keputusan dan memecahkan 

masalah pada situasi baru. 

 

Pada penelitian ini dikembangkan suatu instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada 

materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia yang mengacu pada tingkat kognitif menganalisis (C4), 

mengevaluasi (C5), dan menciptakan (C6) yang valid dan reliabel, serta dianalisis tingkat kesukaran 

soalnya. Instrumen ini disinyalir dapat mengukur tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode Research & Development (R&D) dengan prosedur 

pengembangan Borg & Gall yang berisi 10 tahap yang dibatasi hanya sampai pada tahap ke-7, yaitu: 

(1) penelitian dan pengumpulan data, (2) perencanaan, (3) pengembangan produk, (4) uji coba 

lapangan awal, (5) revisi hasil uji coba, (6) uji coba lapangan, dan (7) penyempurnaan produk akhir. 

Penyederhanaan dan pembatasan terhadap sepuluh langkah menjadi tujuh langkah dikarenakan faktor 

keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Pada penelitian ini dikembangkan instrumen tes berupa soal 

pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah yang dapat mengukur 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Instrumen tes tersebut juga digunakan untuk menguji 

validitas dan reliabilitas dari soal-soal yang dikembangkan. Pengembangan dilaksanakan pada materi 

kimia dengan tema Reaksi Redoks dan Elektrokimia. 

 

Subjek Penelitian 

Penelitian pengembangan instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dilakukan di SMAN 9 

Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah  siswa kelas Xll IPA1  SMAN 9 Bandar 

Lampung pada tahun pelajaran 2021/2022. Penelitian pengembangan instrument dengan materi 

Reaksi Redoks dan Elektrokimia diajarkan pada siswa SMA kls Xll IPA1. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Produk yang dikembangkan pada penelitian dan pengembangan ini berupa instrumen tes kemampuan 

berpikir tingkat tinggi pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia di Kelas Xll IPA1. Hasil 

pengembangan produk dengan tahapan model pengembangan Borg & Gall yang dilakukan peneliti 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan, studi literatur dan hasil penelitian yang relevan. 

Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan diperoleh data yang berhubungan dengan kondisi di 

lapangan yang mendukung dalam penelitian pengembangan instrumen tes kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa Kelas Xll IPA1 SMA N 9 Bandar Lampung pada materi Reaksi Redoks dan 

Elektrokimia. Angket yang digunakan untuk memperoleh data penelitian pendahuluan memuat 3 

aspek, yaitu (1) pengalaman siswa dalam mempelajari kimia terutama pada materi Reaksi Redoks 

dan Elektrokimia; (2) pengalaman siswa dalam mengerjakan soal latihan yang diberikan guru dengan 

tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah; (3) kemampuan 

siswa dalam mengerjakan soal untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

 

Pembahasan 

Telah dikembangkan instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi Reaksi Redoks 

dan Elektrokimia untuk siswa Kelas Xll IPA1 SMA N 9 Bandar Lampung. Instrumen tes yang 

dikembangkan memiliki karakteristik berpikir tingkat tinggi, dimana instrumen tes tersebut 

menggunakan informasi, gambar, grafik, ataupun data untuk memecahkan masalah, menguraikan 

informasi secara rinci, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain, dan mencari kaitan dari 

informasi yang berbeda. Soal-soal yang termuat dalam instrumen tes yang dikembangkan 

menampilkan stimulus yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, namun tetap mengaitkan 

dengan konsep yang dipelajari. Hal ini sejalan dengan pendapat Fanani (2018) yang mengatakan 

bahwa dalam konteks berpikir tingkat tinggi stimulus yang disajikan hendaknya bersifat kontekstual 

dan menarik. Stimulus yang kontekstual dan menarik berguna untuk menarik perhatian siswa untuk 

membaca stimulus sampai selesai. 
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Indikator soal pada instrumen tes ini dikembangkan dari KD 3.4, 3.5 dan 3.6 pada kurikulum 2013 

revisi berdasarkan permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang mengacu pada indikator-indikator 

berpikir tingkat tinggi taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson & Krathwohl. 

Berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi kemampuan berpikir tingkat tinggi melibatkan 

aspek menganalisis (C4), mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6) (Anderson & Krathwohl, 2001). 

Indikator soal pada instrumen tes yang dikembangkan menggunakan tiga level kognitif, yaitu 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta; serta empat kategori dimensi pengetahuan, yaitu faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognisi. 

 

Adapun spesifikasi instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa Kelas Xll IPA1 SMA N 9 

Bandar Lampung  pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia, yaitu: (1) instrumen tes yang 

dikembangkan mengacu pada indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi menurut Anderson & 

Krathwohl (2001) meliputi soal dengan keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta; (2) 

tujuan mengembangkan instrumen tes berpikir tingkat tinggi pada materi Reaksi Redoks dan 

Elektrokimia adalah menghasilkan produk yang dapat mengukur dan melatih kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran kimia, serta dapat digunakan guru sebagai alat evaluasi 

siswa pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia; (3) kata kerja operasional dalam indikator soal 

yang dikembangkan antara lain C4 (menganalisis, membedakan, dan menemukan), C5 

(menghubungkan, mengkaji, dan menilai), dan C6 (membuat); (4) instrumen tes terdiri dari 45 butir 

soal yang terbagi menjadi 15 butir tipe soal pilihan jamak beralasan, 15 butir tipe soal memilih 

banyak respon, dan 15 butir soal benar salah; (5) waktu pengerjaan 45 butir soal instrumen tes 

kemampuan berpikir tingkat tinggi ini 120 menit. 

 

Instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa  Kelas Xll IPA1 SMA N 9 Bandar Lampung  

pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia terdiri dari 45 butir soal yang terbagi atas 15 butir soal 

pilihan jamak beralasan, 15 butir soal memilih banyak respon, dan 15 butir soal benar salah. Soal-

soal tersebut disusun berdasarkan kisi-kisi soal yang memuat indikator-indikator soal berpikir tingkat 

tinggi yang secara rinci butir soal yang dikembangkan terbagi menjadi tiga level kognitif, yaitu 32 

butir soal menganalisis (C4), 12 butir soal mengevaluasi (C5), dan 1 butir soal mencipta (C6). Selain 

itu, soal- soal pada instrumen tes yang dikembangkan terbagi menjadi empat dimensi pengetahuan, 

yaitu 1 butir soal pengetahuan faktual, 32 butir soal pengetahuan konseptual, 1 butir soal pengetahuan 

prosedural, dan 11 butir soal pengetahuan metakognisi. 

 

Butir soal yang telah dikembangkan selanjutnya diuji kevalidannya oleh tiga dosen ahli kimia. Tiga 

dosen yang menjadi validator akan diberi kisi- kisi soal, soal berpikir tingkat tinggi, pedoman 

penskoran, dan angket penilaian uji validitas ahli untuk menilai apakah soal yang dikembangkan, 

valid dan layak digunakan sebagai instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa Kelas Xll 

IPA1 SMA N 9 Bandar Lampung  pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia yang dilihat dari 

aspek materi, bahasa, dan konstruk. Hasil uji validitas dari tiga dosen ahli pada instrumen tes berpikir 

tingkat tinggi untuk aspek materi, bahasa, dan konstruk diperoleh nilai kurang dari 86% . 

 

Setelah instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dinyatakan valid dan layak digunakan, 

selanjutnya instrumen tes tersebut diujicobakan kepada 36 siswa kelas Xll IPA1 di SMAN 9 Bandar 

Lampung. Uji coba lapangan tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2021. Hasil uji coba yang 

dilakukan oleh 36 siswa selanjutnya dianalisis menggunakan model Rasch dengan berbantuan 

software Ministep 4.5.1 untuk mendapatkan informasi mengenai validitas, reliabilitas, dan tingkat 

kesukaran soal pada instrumen tes yang dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

informasi bahwa 45 soal dengan tipe pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar 
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salah dinyatakan valid karena telah memenuhi kriteria kevalidan soal dalam pemodelan Rasch 

menurut Boone, Staver, & Yale (2014). Instrumen tes yang valid akan mengukur kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dengan hasil yang valid pula, serta mendorong siswa untuk berpikir secara 

mendalam tentang materi kimia (Istiyono, Mardapi, & Suparno, 2014). Hal ini selaras dengan 

pernyataan Barnett & Francis (2012:209) yang menyatakan sbahwa instrumen tes yang berisi 

pertanyaan berpikir tingkat tinggi yang valid mendorong siswa untuk berpikir secara mendalam 

tentang materi pelajaran. 

 

Instrumen tes yang diujikan memiliki nilai person reliability, Kriteria person reliability untuk tipe 

soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah berada pada rentang 

cukup bagus hingga bagus (Sumintono & Wudhiarso, 2015: 85) yang menunjukkan bahwa siswa 

mengerjakan keseluruhan soal dengan sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. Selain itu, 

menunjukkan nilai item reliability untuk tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, 

dan soal benar salah berada pada rentang cukup bagus hingga bagus sekali (Sumintono & Wudhiarso, 

2015: 85) yang menunjukkan bahwa butir soal pada instrumen tes telah dapat mengukur apa yang 

hendak diukur. Soal-soal pada instrumen tes juga dinyatakan reliabel dengan nilai alpha Cronbach’s 

untuk tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah lebih dari 0,8 

sehingga termasuk dalam kategori instrumen tes dengan reliabilitas bagus sekali (Sumintono & 

Wudhiarso, 2015: 85). 

 

Nilai alpha Cronbach’s yang besar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Istiyono, 

Mardapi, & Suparno (2014) faktor-faktor tersebut antara lain butir soal yang dikembangkan sesuai 

dengan prosedur pengembangan soal yang benar, butir soal dikembangkan dari indikator yang 

diturunkan dari aspek kemampuan berpikir tingkat tinggi, siswa yang diuji sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan soal. Berdasarkan analisis tersebut, instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi 

untuk siswa Kelas Xll IPA1 SMA N 9 Bandar Lampung  pada materi Reaksi Redoks dan 

Elektrokimia dinyatakan valid dan reliabel. 

 

Instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk siswa Kelas Xll IPA1  SMA N 9 Bandar 

Lampung  pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia telah memenuhi standar untuk penilaian, 

karena instrumen tes tersebut memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Arikunto (2009: 92); Nuswowati, dkk (2010); dan Sudijono (2011) bahwa sebuah tes dapat 

dikatakan baik sebagai alat pengukur bila memenuhi persyaratan tes yang baik, antara lain valid dan 

reliabel. Jika suatu instrumen tes telah valid dan reliabel maka instrumen tes tersebut hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Hasil analisis uji coba lapangan didapatkan informasi, yaitu sebanyak 45 butir soal yang 

dikembangkan memiliki tingkat kesukaran yang berbeda- beda yang secara rinci dapat dilihat pada. 

Soal yang sangat sukar menandakan bahwa soal berpikir tingkat tinggi tersebut kurang bisa dijawab 

oleh siswa dengan benar. Jika soal berpikir tingkat tinggi yang  sangat sukar dapat dijawab dengan 

benar oleh siswa maka siswa tersebut memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang baik. Hal ini 

terbukti dari analisis pada peta wright menunjukan sebaran tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa dan sebelah kanan menunjukkan tingkat kesukaran butir soal. Pada peta wright tersebut terlihat 

bahwa siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat baik mampu menjawab 

soal kategori sangat sukar dengan benar. Terkait hal tersebut dapat dikatakan bahwa soal yang sukar 

akan membuat siswa berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan soal tersebut (Rofiah, Aminah, & 

Ekawati, 2013), sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa akan terlatih semakin baik. 
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Pada instrumen tes berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan, tujuh soal yang berada pada kategori 

sangat sukar terdiri dari enam soal yang mempunyai dimensi kognitif menganalisis dan satu soal 

mencipta. Soal- soal yang sangat sukar tersebut didominasi oleh soal dengan dimensi kognitif 

menganalisis. Hal ini dapat disebabkan instrumen tes yang dikembangkan lebih banyak memuat soal 

yang memiliki dimensi kognitif menganalisis, yaitu sebesar 71%, sehingga terdapat beberapa soal 

dengan dimensi kognitif menganalisis yang termasuk soal yang sangat sukar. 

 

Selain itu, tujuh soal yang termasuk kedalam kategori sangat sukar tersebut dua soal mempunyai 

dimensi pengetahuan konseptual dan lima soal pengetahuan metakognisi. Soal-soal yang sangat sukar 

tersebut didominasi oleh soal dengan dimensi pengetahuan metakognisi. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa soal-soal pada instrumen tes berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan yang memiliki 

dimensi kognitif menganalisis dan dengan dimensi pengetahuan metakognisi lebih efektif untuk 

melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Yunanti 

(2016) yang menyatakan bahwa dengan meningkatkan pengetahuan metakognitif akan menyebabkan 

peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 

 

Analisis juga dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kemampuan berpikir tingkat 

tinggi siswa Kelas Xll IPA1 SMA N 9 Bandar Lampung yang mengikuti uji coba yang tertera pada 

sebanyak 36 siswa yang diuji memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang berbeda-beda. 

Perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik 

faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa, 

antara lain guru yang jarang melatih siswa untuk mengerjakan soal berpikir tingkat tinggi sehingga 

ketika dihadapkan dengan soal berpikir tingkat tinggi, siswa merasa kesulitan untuk mengerjakan 

soal tersebut.  

 

Selain itu, faktor eksternal lainnya adalah guru jarang memberikan soal dengan tipe yang berbeda-

beda sehingga ketika siswa dihadapkan dengan soal dengan tipe pilihan jamak beralasan, memilih 

banyak respon, dan soal benar salah siswa merasa tidak terbiasa, bahkan bingung untuk 

menjawabnya. Hal ini terbukti berdasarkan data analisis kebutuhan pada penelitian pendahuluan yang 

tertera aspek 2 siswa menyatakan jarang diberikan latihan soal dengan tipe pilihan jamak beralasan, 

memilih banyak respon, dan soal benar salah. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut. Instrumen tes 

kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia yang dikembangkan 

telah memenuhi standar kelayakan instrumen, yaitu valid dan reliabel. Hasil analisis data 

menggunakan software Ministep 4.5.1 bahwa semua soal telah memenuhi kriteria kesesuaian butir 

soal menurut Boone, Staver, & Yale (2014). Soal-soal pada instrumen tes juga dinyatakan reliabel 

dengan nilai alpha Cronbach’s untuk tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan 

soal benar salah secara berturut-turut sebesar 0,87; 0,92; dan 0,95 dengan kategori reliabilitas bagus 

sekali. Dengan demikian instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi Reaksi 

Redoks dan Elektrokimia dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengukur kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa. Butir soal pada instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi yang 

dikembangkan memiliki tingkat kesukaran yang berbeda-beda diantaranya, yaitu 7 soal sangat sukar, 

18 soal sukar, 16 soal mudah, dan 4 soal sangat mudah. Siswa  Kelas Xll IPA 1 SMAN 9 Bandar 

Lampung yang mengikuti uji coba lapangan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang baik 

dengan rata-rata nilai yang dicapai sebesar 60. 
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Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian disarankan sebagai berikut. Bagi guru, diharapkan guru dapat 

mengembangkan instrumen tes berpikir tingkat tinggi berdasarkan indikator berpikir tingkat tinggi 

pada setiap materi kimia. Sehingga, guru dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 

Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar untuk mengetahui tingkat 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang ada di sekolah. Sehingga, pihak sekolah dapat 

memfasilitasi guru untuk mengembangkan instrumen tes berpikir tingkat tinggi. Bagi peneliti, 

diharapkan peneliti berikutnya dapat melakukan pengembangan instrumen tes kemampuan berpikir 

tinggi dengan konstruksi soal tiap level kognitif berpikir tingkat tinggi yang lebih merata dan pada 

materi kimia lainnya. 
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ABSTRACT 

The low learning outcomes of class IX students in social studies subjects are seen from the daily assessment of 

learning activities, especially in the aspect of knowledge, students are less active and tend to be passive in 

learning. This study aims to improve learning outcomes on the material "International Trade", by using the 

Student Facilitator and Explaining Learning Model. This research was conducted from May to October 2019, 

in class IX of SMP Negeri 6 Bitung. The results showed that with the Student Facilitator and Explaining 

Learning Model there was a pleasant learning atmosphere, teacher activities increased from 66% in cycle 1 to 

increase in cycle 2 to 85%, and student activity 72% in cycle 1 increased to 82% in cycle 2, with increasing 

teacher and student activities so that student learning outcomes increase, namely from the results of cycle 1 to 

cycle 2 there is an increase, in cycle 1 the number of students who get a complete score is 20 students out of 29 

students or 69%, while in cycle 2 there is an increase in complete value, namely to 26 students from 29 students 

or 89.7% there was an increase of 20.7%. 

Key Word: SFAE, Learning Outcomes, International Trade, Social Sciences 

 

ABSTRAK 

Rendahnya hasil belajar siswa kelas IX  pada mata pelajaran IPS yang dilihat dari penilaian harian pada 

Kegiatan Belajar, khususnya pada aspek pengetahuan, siswa kurang aktif dan cenderung pasif dalam 

pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pada materi “Perdagangan 

Internasional”, dengan menggunakan Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Mei sampai Oktober 2019, pada kelas IX  SMP Negeri 6 Bitung . Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining terjadi suasana 

pembelajaran yang menyenangkan aktivitas guru meningkat dari 66% pada siklus 1 meningkat pada siklus 2 

menjadi 85%, dan aktivitas siswa 72% pada siklus 1 meningkat menjadi 82% pada siklus 2, dengan 

meningkatnya aktivitas guru dan siswa sehingga hasil belajar siswa meningkat, yaitu dari hasil siklus 1 ke 

Siklus 2 terdapat peningkatan, pada siklus 1 jumlah siswa yang mendapat nilai tuntas adalah 20 siswa dari 29 

siswa atau 69%, sedangkan pada siklus 2 terjadi peningkatan nilai tuntas yaitu menjadi 26 siswa dari 29 

siswa atau 89,7% terjadi peningkatan 20,7%. 

Kata Kunci: SFAE, Hasil Belajar, Perdagangan Internasional, Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa perubahan pada banyak aspek 

kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut kita perlu menyiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas serta berdaya saing untuk mencapai kesejahteraan. Suatu pendidikan 

dikatakan berkualitas apabila pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Namun selama ini 

banyak sekali anggapan bahwa pengetahuan yang diperoleh hanyalah seperangkat fakta-fakta yang 

dihafal oleh siswa karena pembelajaran di kelas kebanyakan masih berfokus pada guru sebagai 
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sumber utama pengetahuan atau dengan kata lain suasana kelas cenderung bersifat Teacher 

Centered dimana peran guru bersifat aktif. Sementara itu, peran siswa pada proses pembelajaran 

bersifat pasif. 

 

Masalah belajar adalah masalah bagi setiap manusia, dengan belajar manusia memperoleh 

keterampilan, kemampuan sehingga terbentuklah sikap dan bertambahlah ilmu pengetahuan. Jadi 

hasil belajar itu adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan 

jasmani dan rohani di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk raport pada setiap semester. 

 

Untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam 

belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai maka harus ada 

kriteria (patokan) yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui 

seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. Hasil belajar 

siswa menurut W. Winkel (1989) adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar 

siswa di sekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka. 

 

Menurut Winarno Surakhmad (1980) hasil belajar siswa bagi kebanyakan orang berarti ulangan, 

ujian atau tes. Maksud ulangan tersebut ialah untuk memperoleh suatu indek dalam menentukan 

keberhasilan siswa. Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar adalah 

prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu 

perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar 

dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. 

Namun untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat 

ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan 

pembelajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan dari Kompetensi Dasar mata pelajaran dapat 

dicapai. 

 

Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran khusus, guru perlu mengadakan tes 

formatif pada setiap menyajikan suatu bahasan kepada siswa. Penilaian formatif ini untuk 

mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai tujuan Kompetensi Dasar yang ingin dicapai dan 

memenuhi KKM yang telah ditetapkan Untuk dapat mengetahui keberhasilan proses kegiatan 

belajar mengajar, seluruh faktor-faktor yang berhubungan dengan guru dan siswa harus dapat 

diperhatikan. Mulai dari perilaku guru dalam mengajar sampai dengan tingkah laku siswa sebagai 

timbal balik dari hasil sebuah pengajaran. Tingkah laku siswa ketika mengikuti proses belajar 

mengajar dapat menimbulkan akan ketertarikan siswa terhadap pelajaran itu, atau sebaliknya siswa 

merasa tidak tertarik dengan pelajaran tersebut. Ketertarikan siswa inilah yang perlu dimunculkan 

dengan penerapan berbagai model pembelajaran. 

 

Berdasarkan silabus yang diterbitkan Balitbang Kemendikbud tahun 2018 Mata Pelajaran IPS 

merupakan salah satu mata pelajaran wajib di SMP/MTs yang memadukan (integrated) konsep 

geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Mata Pelajaran IPS menggunakan geografi sebagai titik 

tolak (platform) kajian dengan pertimbangan semua tempat, benda, sumber daya dan peristiwa 

terikat dengan lokasi. Tujuannya adalah untuk menekankan pentingnya ruang sebagai tempat hidup 

dan sumber daya bagi manusia, mengenal potensi dan keterbatasan ruang, karena itulah ruang selalu 

saling berhubungan (konektivitas antarruang) untuk saling melengkapi. Akibat dari interaksi antara 

alam dan manusia, serta konektivitas antarruang, kondisi ruang senantiasa berubah menurut waktu 

dan perkembangan teknologi yang digunakan oleh manusia. 
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Namun, mata pelajaran yang digunakan untuk mengenal dan memahami konsep- konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya ini seakan hilang maknanya saat banyak 

siswa yang tidak menyukai mata pelajaran ini. Mengapa banyak siswa yang tidak menyukai mata 

pelajaran ini? Padahal mata pelajaran ini sangat penting untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. 

Selanjutnya diharapkan mereka kelak mampu bertindak secara rasional dalam memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi.  

 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 6 Bitung, minat siswa terhadap pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas IX masih kurang sehingga berdampak pada hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam pembelajaran sering dijumpai hal- hal yang tidak mendukung 

dalam rangka pencapaian hasil belajar seperti minat atau keinginan siswa dalam belajar yang relatif 

masih rendah apalagi jadwal pelajarannya penyajian di waktu siang hari atau pada jam terakhir, 

beberapa kompetensi dasar sebagai tujuan pembelajaran yang belum mampu tercapai sesuai dengan 

standar kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan upaya atau 

langkah konkret untuk meningkatkan minat atau motivasi belajar pada siswa. Minat belajar 

merupakan hal sangat penting untuk membangkitkan bentuk ketertarikan, keinginan siswa untuk 

melakukan hal, tugas, latihan, yang berkaitan dengan pembelajaran. Dengan meningkatnya minat 

siswa dalam belajar maka secara signifikan prestasi hasil belajar pun secara otomatis akan baik. 

 

Selain faktor di atas, yang makin membuat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tidak diminati adalah dari 

sang pembawa materi itu sendiri, yaitu guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), atau 

penggunaan model pembelajaran yang tidak tepat sehingga membuat siswa tidak memperhatikan 

dan lebih asyik sendiri dengan teman-temannya 

 

Model pembelajaran menjadi sebuah bagian yang penting dalam upaya mencapai kesuksesan dalam 

pelaksanaan pembelajaran, oleh karena itu seorang guru hendaknya menentukan jenis model 

pembelajaran yang tepat. Sebagai Salah satu model pembelajaran yang dapat menjadi salah satu 

pilihan peneliti adalah Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining (SFAE). 

 

Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining (SFAE)) merupakan salah satu dari sekian 

banyak strategi pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran 

kooperatif memerlukan pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok siswa untuk bekerja 

sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dan mencapai tujuan belajar. Oleh sebab itu 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining (SFAE) 

menuntut adanya pengelompokan siswa. 

 

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di 

SMP Negeri 6 Bitung , untuk memecahkan masalah yang didapatkan dari beberapa faktor tersebut, 

tim kolaborasi antara peneliti dan guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menetapkan 

alternatif tindakan yang dapat melibatkan siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu 

model yang dipandang paling kondusif yaitu dengan menggunakan Model Pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining (SFAE) terutama pada materi pokok Perdagangan Internasional. 

 

Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan model pembelajaran dimana 

siswa/peserta didik belajar mempresentasikan ide/ pendapat pada rekan peserta didik lainnya. Model 

pembelajaran ini efektif untuk melatih siswa berbicara untuk menyampaikan ide/gagasan atau 

pendapatnya sendiri. 
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Model pembelajaran ini akan relevan apabila siswa secara aktif ikut serta dalam merancang materi 

pembelajaran yang akan dipresentasikan. Untuk itu pembelajaran IPS akan lebih sesuai dikarenakan 

siswa secara aktif ikut serta baik itu dalam kegiatan apresiasi maupun bisa berupa ekspresi sastra 

sebagai pelakunya, melalui model ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Keunggulan 

dari model pembelajaran ini adalah di dalam langkah pembelajarannya terdapat pengaplikasian 

konsep, pengaplikasian tersebut digali dari pengalaman siswa yang sudah ada dan guru sebagai 

fasilitator membenarkan atau memantapkan konsep yang sudah ada pada siswa. 

 

Penelitian Rusminawati (2017), dilakukan bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 

SDN Kadirejo 02 dengan ketuntasan 90% dari jumlah siswa mencapai nilai KKM ≥ 60 melalui 

penggunaan model Student Facilitator and Explaining. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan melalui dua siklus. Teknik pengumpulan data 

mengunakan observasi dan tes yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data 

menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: pada siklus I, 

diperoleh 7 siswa tidak tuntas (29%) dan 17 siswa tuntas (71%), dan pada siklus II diperoleh 

sebanyak 22 siswa tuntas (92%) dan 2 siswa tidak tuntas (8%). Jadi penggunaan model Student 

Facilitator and Explaining dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SDN Kadirejo 02 

semester II tahun ajaran 2016/ 2017. 

 

Abdullah. (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil belajar siswa dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Facilitator and Explaining. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. (PTK). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan catatan lapangan. Pelaksanaan 

pembelajaran mengalami peningkatan pada siklus I 72,2% dan pada siklus II meningkat menjadi 

88,8%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari siklus I 62,5% dan pada siklus II 

meningkat menjadi 93,75%. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu 

menentukan apakah model Student Facilitator and Explaining (SFAE) dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS   siswa kelas IX  SMP Negeri 6 Bitung  pada materi pokok Perdagangan Internasional. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom actionresearch). Penelitian tindakan 

dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, 

karena menggambarkan bagaimana suatu strategi pembelajaran digunakan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus atau lebih . 

Waktu yang digunakan untuk setiap siklus adalah 3 kali pertemuan pada pertemuan ketiga diadakan 

evaluasi siklus. Setiap siklus ada 4 tahap yakni perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6 Bitung. SMP Negeri 6 Bitung  dengan jumlah rombongan 

belajar 30 Rombel terdiri dari kelas VII sebanyak 10 rombel, kelas VIII sebanyak 10 rombel dan 

kelas IX sebanyak 10 rombel.  

 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IX  SMP Negeri 6 Bitung  tahun 

pelajaran 2018/2019 berjumlah 30 orang siswa terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 15 siswa 

perempuan dan peneliti sendiri sebagai guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 
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Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan pada tahun pelajaran 2018/2019 pada 

semester genap, yaitu mulai perencanaan hingga terselesaikannya laporan dari bulan Desember 2019 

sampai Januari 2020. 

 

Rancangan penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan terdiri atas dua siklus, yakni siklus 

pertama dan siklus kedua. Jika belum berhasil maka akan di lanjutkan ke siklus berikutnya. Namun 

penelitian ini dilakukan dua siklus, setiap siklus empat kali pertemuan. Gambaran umum yang 

dilakukan pada setiap siklus adalah: Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Alur dan 

tahapan pelaksanaan tindakan kelas seperti Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Skema penelitian tindakan kelas (Arikunto, 2010) 

 

Pembelajaran sebelum tindakan dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan selama 2 kali tatap 

muka (4× 40 menit) dengan materi pokok “Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa 

Reformasi”. Pelaksanaannya direncanakan pada tanggal 19 November 2019 dan 21 November 2020. 

 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran langsung yang disertai metode ceramah, 

tanya jawab, dan latihan. Pembelajaran pratindakan mengikuti langkah- langkah kegiatan yang 

terdapat di dalam RPP, sebagai berikut: Guru membuka pelajaran dengan menyampaikan salam. 

Guru memotivasi siswa dengan cara memberikan contoh yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari. Guru menjelaskan materi. Guru 

memberikan beberapa soal dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru 

membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran dan kemudian memberitahukan 

kepada siswa untuk mempelajari kembali materi di rumah. Mengadakan tes evaluasi pemahaman 

pada 15 menit pada akhir pelajaran dan guru memberikan tugas rumah 

 

Dalam sebuah penelitian diperlukan data agar pembaca dapat melihat perubahan yang di dapatkan 

dari sebuah penelitian. Selain itu data yang diperoleh harus dapat dipahami oleh pembaca dan agar 

data yang diperoleh dapat mudah ditafsirkan dengan kesimpulan. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan observasi, tes hasil belajar dan dokumentasi. 

 

Untuk indikator keaktifan belajar digunakan lembar aktivitas belajar siswa untuk memantau 

aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran. Didalam lembar aktivitas belajar siswa terdapat dua 
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jenis aktivitas yang dinilai yakni aktivitas belajar siswa yang positif dan aktivitas belajar siswa yang 

negatif. Lembar aktivitas belajar siswa diisi oleh dua orang observer yang memantau pelaksanaan 

penelitian. 

 

Berdasarkan indikator dan aspek diatas observer memberikan skor kepada masing- masing aspek 

yang akan diamati dengan menggunakan skala Likert, yaitu dengan memberikan empat jawaban 

alternatif sebagai penilaian yaitu 4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Tidak Baik, dan 1 = Sangat Tidak 

Baik. 

 

Dalam pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan (kualitatif), yaitu menentukan kriteria 

penilaian tentang keaktifan siswa, maka data kualitatif ini diubah menjadi data kuantitatif dengan 

mengelompokkan atas 4 kriteria yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah, hal ini mengacu 

pada pendapat Arikunto (2010). Adapun kriteria persentase tersebut yaitu : Persentase antara 75% - 

100% dikatakan sangat tinggi; Persentase antara 56% - 75% dikatakan tinggi; Persentase antara 40% 

- 55 % dikatakan sedang; Persentase antara 0 – 39 % dikatakan rendah 

 

Metode tes adalah seperangkat rangsangan yang jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan 

skor angka. Metode tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

penerapan problem based learnng pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) materi 

Perdagangan Internasional di kelas  IX 2 SMP Negeri 6 Bitung . 

 

KKM mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 75. Maka nilai C (cukup) dimulai dari 75. 

Predikat di atas Cukup adalah Baik dan Sangat Baik, maka panjang interval nilai untuk mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat ditentukan dengan cara: (Nilai maksimum – Nilai 

KKM) : 3 = (100 – 75) : 3 = 8. Sehingga panjang interval untuk setiap predikat 8 atau 9. Karena 

panjang interval nilainya peneliti ambil 8, dan terdapat 4 macam predikat, yaitu A (Sangat Baik), B 

(Baik), C (Cukup), dan D (Kurang), maka untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

interval nilai dan predikatnya sebagai berikut. 

 

  Tabel 1. Pengkatogorian nilai berdasarkan KKM sekolah  

 

No Rentang Nilai Predikat Kategori 

1 92 – 100 A Sangat Tinggi 

2 84 – 91 B Tinggi 

3 75 – 83 C Cukup 

4 Kurang dari 75 D Kurang 

 

Selanjutnya pembelajaran dikatakan tuntas secara klasikal, jika ≥85% siswa mencapai ketuntasan 

minimal(KKM) Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 

hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada materi pokok “Perdagangan Internasional” melalui 

Strategi pembelajaran dengan penerapan Student Facilitator and Explaining (SFAE). 

 

Indikator keberhasilan dari penelitian yang dilakukan dilihat dari: Bila terjadi peningkatan skor rata-

rata, dan terjadi peningkatan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar. Berdasarkan 

ketuntusan minimal yaitu 75, secara klasikal jika ≥85% dari jumlah siswa yang yang mencapai 

ketuntasan belajar. Bila terjadi perubahan positif siswa dari siklus 1 ke siklus 2(≥ 56% penilaian 
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aktivitas siswa) setelah dilaksanakannya proses belajar mengajar dengan Strategi pembelajaran 

dengan penerapan Student Facilitator and Explaining (SFAE). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil belajar pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan penerapan Student Facilitator 

and Explaining mulai dari siklus 1 sampai dengan siklus 2 diperoleh ada peningkatan dalam hasil 

belajar siswa pada materi pokok “Perdagangan Internasional” di kelas IX  SMP Negeri 6 Bitung 

Gambaran hasil kemampuan siswa selama berlangsungnya pembelajaran dengan penerapan Student 

Facilitator and Explaining, dapat dilihat data tes evaluasi siswa yang sudah di lakukan pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel: 

  Tabel . Perbandingan Nilai Prasiklus, Siklus 1 dan Siklus 2  

 

Kriteria Prasiklus Siklus 1 Siklus 2 

Nilai Rata-rata 68 76 81 

 

Jadi, dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan dari setiap siklusnya karena 

ketuntasan belajar minimal (KBM) sekolah 75 dan siswa yang sudah mendapatkan nilai diatas KKM 

sekolah sudah mencapai lebih dari 85%, maka target sudah tercapai dan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) siswa juga meningkat dilihat dari rata-rata kelas seperti terlihat pada grafik 

berikut. 

 

 

Gambar 2. Perbandingan rata-rata nilai pada setiap siklus 

 

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukan bahwa melalui penerapan Student Facilitator and 

Explaining pada mata pelajara Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) materi pokok “Perdagangan 

Internasional” di kelas IX  SMP Negeri 6 Bitung  dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jika 

dilihat dari ketuntasan siswa mulai dari prasiklus sampai siklus 2 dengan penerapan Student 

Facilitator and Explaining, dapat semakin meningkat seperti pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Perbandingan ketuntasan siswa prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 

Ketuntasan KD. Pengetahuan 

Prasiklus Siklus 1 Siklus 2 

Jumlah Siswa 14 20 26 

Persentase 48,3% 69,0% 89,7% 

100% 

90% 
Siklus 1; 76 

Siklus 2; 81 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Prasiklus; 68 

Nilai Rata-rata 

Prasiklus Siklus 1 Siklus 2 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.6 │   JUNI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         32 

  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan data tentang hasil belajar melalui Penerapan penerapan 

Student Facilitator and Explaining di kelas IX  SMP Negeri 6 Bitung tahun pelajaran 2019/2020 

sudah berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa bservasi aktivitas guru dan siswa sudah dikategorikan 

sangat baik. Hasil belajar pada siklus 1 belum mencapai nilai ketuntasan klasikal yaitu 69,0%, 

kondisi pada siklus 2 meningkat menjadi 89,7%, dengan demikian hasil belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) siswa pada materi pokok “Perdagangan Internasional” sudah mencapai ketuntasan 

klasikal lebih dari 85%. 

 

Keberhasilan ini disebabkan oleh penerapan penerapan Student Facilitator and Explaining yang 

dilakukan oleh guru telah sesuai dengan langkah-langkah penerapan Student Facilitator and 

Explaining yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang disusun 

sebelumnya, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan cenderung lebih positif dalam menerima 

pelajaran yang diberikan oleh guru, dengan demikian tingkat perolehan hasil belajar siswa akan 

meningkat dan tercapai kentuntasan belajar klasikal 
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ABSTRACT 

The activity of asking questions in social studies subjects is an important part of learning, where the activity of 

asking questions serves to dig up information from students, confirm what is already known, and direct 

attention to aspects that are not yet known. Based on the results of observations of conditions in class VIII C of 

SMP Negeri 5 Bitung who were less enthusiastic in asking questions, so that an appropriate learning model was 

used, one of the learning models was the Snowball Throwing learning model. In this study, there are 4 research 

objectives, namely, to find out: 1) Application of the Snowball Throwing learning model, 2) Student activities 3) 

Student learning outcomes, 4) Obstacles faced and solutions. This research is included in Classroom Action 

Research with a qualitative approach which was carried out in class VIII C of SMP Negeri 5 Bitung, totaling 29 

students. Data analysis used data reduction, data observation, and drawing conclusions. The results of this 

study indicate that: 1) The application of the Snowball Throwing learning model increases student activity, 2) 

The completeness of student learning outcomes in the first cycle test is 68.42%, for the second cycle the 

completeness increases to 100%, the criteria for completeness in the second cycle are included. in the Very 

Good category, 3) The obstacle experienced by researchers is the lack of seriousness of students in KBM, and 

the solution is that students must obey the rules of the learning model. 

Key Word: Improving Learning Outcomes, Snowball Throwing. 

 

ABSTRAK 

Kegiatan bertanya pada mata pelajaran IPS merupakan bagian penting dalam pembelajaran, dimana kegiatan 

bertanya berfungsi untuk menggali informasi dari siswa, mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui, dan 

mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Berdasarkan hasil pengamatan kondisi dalam 

kelas VIII C SMP Negeri 5 Bitung yang kurang antusias dalam mengajukan pertanyaan, sehingga digunakan 

model pembelajaran yang sesuai, salah satu model pembelajarannya adalah model pembelajaran Snowball 

Throwing. Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Tindakan Kelas dengan pendekatan kualitatif yang 

dilakukan di kelas VIII C SMP Negeri 5 Bitung yang berjumlah 29 siswa. Analisis data menggunakan reduksi 

data, observasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan model 

pembelajaran Snowball Throwing meningkatkan keaktifan siswa, 2) Ketuntasan hasil belajar siswa pada tes 

siklus I adalah 68,42%, untuk tes Siklus II ketuntasan meningkat menjadi 100%, kriteria ketuntasan pada 

siklus II ini masuk dalam kategori Sangat Baik, 3) Kendala yang dialami peneliti adalah kurangnya keseriusan 

siswa dalam KBM, dan solusinya siswa harus mentaati aturan model pembelajaran tersebut. 

Kata Kunci: Meningkatkan Hasil Belajar, Snowball Throwing. 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran IPS di SMP sekarang menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal  ini  sejalan dengan 

perkembangan zaman yang begitu cepat. Era global telah mengubah pola pikir manusia dengan 

datangnya informasi global. IPS merupakan salah satu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi 

kelangsungan hidup manusia, sehingga diperlukan pengembangan dan pemanfaatan IPS untuk 

kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, siswa telah  diperkenalkan sejak  di bangku sekolah. 

 

Upaya pelaksanaan pendidikan terus ditingkatkan yaitu dengan pemerataan pendidikan ke seluruh 

pelosok tanah air Indonesia, membangun sarana prasarana fisik maupun mental peningkatan mutu 

pendidikan dengan perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas guru dan sebagainya, 

 

Jika memperhatikan proses perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia, sering sekali 

mengalami perubahan dalam hal materi maupun perangkatnya. Pencapaian tujuan materi yang 

berkualitas meliputi strategi belajar mengajar dan metode pengajaran, dimana metode pengajaran 

sangat menentukan akan keberhasilan siswa dalam rangka pencapaian prestasi belajar siswa secara 

optimal. Metode mengajar adalah suatu cara yang dipergunakan oleh guru untuk menyampaikan 

pengajaran dalam bidang-bidang studi di sekolah, selain mengajar guru juga memberikan latihan- 

latihan yang sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Metode pengajaran dapat bersifat subyektif 

artinya suatu metode yang sesuai bagi seorang guru, belum tentu sesuai bagi guru yang lain. Hal ini 

disebabkan karena pribadi guru turut menentukan pemilihan metode yang dipakai. 

 

Menyadari bahwa masih banyak guru- guru yang belum berhasil meningkatkan prestasi belajar 

terhadap siswa, maka pihak Departemen Pendidikan Nasional mengadakan upaya bagi perbaikan 

untuk guru-guru berbagai usaha. Usaha perbaikan guru dapat berupa penataran bidang studi dan 

perubahan pada kurikulum. 

 

Perubahan kurikulum maupun isinya kadang-kadang sering terjadi kesulitan khusus. Dan akibatnya 

prestasi anak akan menurun. Dalam hal tersebut di atas maka guru bidang studi IPS mempunyai 

tanggung jawab terhadap perkembangan prestasi belajar siswa untuk menyiapkan mereka hingga 

memecahkan masalahnya  

 

Keberhasilan mengajar guru  tidak  hanya ditentukan penguasaan pengetahuan guru tentang ilmu 

yang diajarkan tetapi ditentukan faktor-faktor antara lain: tujuan, metode dan cara menerapkan dalam 

proses belajar mengajar, karena masing-masing metode mengajar mempunyai kelemahan dan 

kelebihan maka untuk mencapai hasil yang memuaskan antara metode yang satu dengan metode yang 

lain perlu panduan mengajar yang tepat, sehingga diharapkan kelemahan metode mengajar yang satu 

akan tertutup oleh metode yang lain. Pendidikan harus dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

bakat potensi, kreatifitas yang dimiliki siswa  secara penuh menuju pembentukan manusia seutuhnya.  

 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan perlu adanya upaya-upaya dalam penyelenggaraan pendidikan, 

disamping itu perlu adanya kesadaran anak didik yaitu bagaimana menempatkan diri di lingkungan 

pendidikan yang dialaminya. Hal ini tidak terlepas dari guru bagaimana menyampaikan materi 

pelajaran yaitu dengan menggunakan metode yang tepat. Karena metode pengajaran seorang guru 

merupakan salah satu dari aspek  yang menentukan keberhasilan prestasi belajar siswa, maka seorang 

guru harus mau dan mampu meningkatkan profesionalismenya. 

 

Umumnya pembelajaran IPS di sekolah masih menggunakan sistem konvensional, disamakan 

dengan mata pelajaran lain pada umumnya, dimana guru menerangkan, siswa mendengarkan dan  
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mencatat,  sehingga keterlibatan siswa di sini adalah keterlibatan pasif. Apalagi pelajaran IPS salah 

satu mata pelajaran yang kurang diminati siswa ditambah dengan banyak istilah-istilah IPS yang 

asing.  

 

Melihat kenyataan tersebut, pada dasarnya proses pembelajaran IPS di SMP harus mampu 

menumbuhkan minat siswa melalui media-media yang sudah ada atau dirancang sendiri. Rangsangan 

tersebut meliputi fungsi psikomotor, kognitif dan afektif siswa sehingga belajar IPS jadi 

menyenangkan dan terbebas dari rasa membosankan. 

 

Siti Nur' Azizah (2000:42) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan keterampilan proses memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap 

prestasi belajar IPS dibandingkan dengan pembelajaran IPS yang menggunakan metode ceramah. Hal 

tersebut baik dilihat dan memperhatikan atau tanpa memperhatikan IQ dan kemampuan penalaran 

IPS Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dengan pendekatan tersebut, siswa merasa tertarik dan 

memperoleh tantangan untuk aktif dan terampil agar dapat menemukan konsep, prinsip dan IPS 

sendiri dalam pengarahan guru. Dengan demikian pembelajaran IPS di SMP menjadi mata pelajaran 

yang menarik minat siswa untuk lebih mempelajari dan mendalaminya. 

 

Bertitik tolak dari hal di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti "Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 5 Bitung Pada Mata Pelajaran IPS Materi Pranata Sosial Dengan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing" 

 

Berdasarkan hal-hal yang  telah diuraikan di atas, secara rinci masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : Apakah penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dapat 

meningkatkan kemampuan siswa VIIIA SMP Negeri 5 Bitung?  Bagaimana hasil belajar mata 

pelajaran IPS siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 Bitung dengan menggunakan model pembelajaran 

Snowball Throwing? Apakah kendala yang dihadapi guru dalam penerapan model pembelajaran 

Snowball Throwing terhadap siswa VIIIA SMP Negeri 5 Bitung dan bagaimana solusinya? 

 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yaitu : Bagi siswa, model pembelajaran Snowball Throwing untuk mata pelajaran IPS 

ini dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas VIIIA  di SMP Negeri 5 Bitung dalam memahami 

materi mata pelajaran IPS. Penggunaan model pembelajaran Snowball Throwing untuk mata pelajaran 

IPS dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas VIIIA di SMP Negeri 5 Bitung dalam mengikuti proses 

KBM di kelas. Hasil belajar siswa kelas VIIIA di SMP Negeri 5 Bitung menjadi lebih meningkat 

dengan diterapkannya model pembelajaran Snowball Throwing. Kendala yang dihadapi peneliti yaitu 

terdapat siswa kurang serius dalam mengikuti KBM. 

 

Penelitian ini berguna bagi guru, sebagai masukan terutama dalam memilih bahan ajar yang tepat dan 

efektif sehingga dapat mengoptimalkan prestasi belajar siswa, dan dapat digunakan sebagai acuan 

yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar, serta membuka kesempatan 

bagi penelitian lebih lanjut tentang Penelitian Tindakan Kelas. 

 

Dalam penelitian ini penulis berusaha agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan efisien, 

maka diperlukan pembatasan masalah. Pembatasan ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian 

mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan pembatasan ini bukan berarti mengurangi sifat ilmiah 

suatu pembahasan, melainkan hanya mempersempit dan menyederhanakan ruang lingkup 

permasalahan. 
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METODE 

Menurut Suwarsih Madya (1994:2) yang mengutip dari pendapat Kemmis dan Taggart, dikemukakan 

bahwa: Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh 

peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik 

pendidikan dan praktik sosial mereka, serta pemahaman mereka terhadap praktik-praktik itu terhadap 

situasi tempat dilakukan praktik-praktik tersebut. 

 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan praktik, pemahaman praktik 

oleh praktisinya dan situasi tempat pelaksanaan praktik. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan 

adalah untuk mengetahui pendekatan keterampilan proses dengan metode Snowball Throwing yang 

sesuai untuk diterapkan dalam proses pembelajaran IPS sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

aktvitas dan motivasi belajar IPS siswa. 

 

Untuk model pada penelitian tindakan kelas digunakan desain tindakan eksperimental yang prosesnya 

berlangsung secara terus-menerus menyerupai siklus sampai sasaran yang diinginkan melalui 

tindakan eksperimen itu dapat dicapai dan diperoleh pendekatan yang tepat untuk diterapkan.  

 

Hipotesis Tindakan 

Ho : Penggunaan Model Pembelajaran Snowball Throwing dalam Pembelajaran IPS materi Pranata 

Sosial di kelas VIII C SMP Negeri 5 Bitung tidak berpengaruh  pada peningkatan kualitas 

belajar siswa. 

 

Ha : Penggunaan Model Pembelajaran Snowball Throwing dalam Pembelajaran IPS materi Pranata 

Sosial di kelas VIII C SMP Negeri 5 Bitung  tidak berpengaruh  pada peningkatan kualitas 

belajar siswa. 

 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII C SMP Negeri 5 Bitung sebanyak 29 siswa 

dengan jumlah laki- laki 14 anak dan jumlah perempuan 15 anak. Pemilihan ini berdasarkan nilai 

rata-rata ulangan semester 2 tahun pelajaran  siswa yang tuntas sebesar 61,11% lebih rendah dari 

kelas yang lainnya, dengan materi Pranata Sosial dimana pada tahun pelajaran sebelumnya masih 

banyak siswa yang nilainya belum mencapai KKM (kurang dari 75). 

 

Instrumen Penelitian 

Penelitian ini dapat diperoleh data kuantitatif yaitu dengan mengukur tingkat keberhasilaan belajar 

siswa. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan angka-angka, tetapi 

dapat dilihat dampaknya setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam penelitian ini fokus data 

kualitatif adalah dengan mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa aspek afektif dan aspek 

psikomotor, selama mengikuti proses  pembelajaran. Dalam hal ini peneliti endapat bantuan dari para 

kolaborator. Instrumen penelitian ini meliputi a) Lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa 

aspek afektif dan aspek psikomotor pada saat proses pembelajaran. b) Tes hasil belajar siswa sesudah 

tindakan berupa kuis evaluasi. 

 

Teknik Analisis Data 

Data hasil observasi pembelajaran dianalisis bersama-sama, kemudian ditafsirkan berdasarkan kajian 

pustaka dan pengalaman guru. Hasil belajar siswa dianalisis berdasarkan ketuntasan belajar siswa, 

yaitu 80% siswa sudah mencapai 75% taraf pengusaan konsep-konsep yang diberikan. Uji hipotesa 

terhadap hipotesa yang dikemukakan pada awal penelitian ini akan diuji dengan menggunakan 

software SPSS. Data diuji dengan menggunakan statistik non parametrik. 
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Deskripsi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan dalam 2 siklus, masing masing siklus dikemukakan hasil 

penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS siswa kelas VIII C SMP Negeri 5 Bitung. 

 

Pembahasan 

Tujuan pembelajaran IPS pada materi Pranata Sosial ini adalah siswa mampu untuk menganalisis tipe 

– tipe pranata sosial, menjelaskan klasifikasi pranata sosial dan menganalisis peran dan fungsi 

pranata social Ditinjau dari hasil belajar yang ditunjukkan oleh nilai test pada siklus 1 dan siklus 2, 

maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran ini sudah berhasil. Kekurangan yang terdapat 

Siklus l, sudah diperbaiki pada siklus 2. Sehingga pada saat observasi dan refleksi pada siklus 2, 

sudah diperoleh gambaran yang menunjukkan peningkatan kualitas belajar siswa. 

 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dengan 

diberikan perlakuan-perlakuan tertentu yang sesuai dengan materi materi yang harus dipelajari oleh 

siswa. Hal ini juga nampaknya dipengaruhi oleh gairah belajar yang dimiliki, karena model 

pembelajaran yang monoton saja akan membuat siswa bosan dan menganggap proses pembelajaran 

bukanlah suatu hal yang menarik. 

 

Kegairahan belajar siswa juga ditunjukkan dengan partisispasi mereka yang meningkat selama 

diskusi berlangsung, ataupun juga kesiapan tim ahli pada saat mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok mereka. 

 

Siswa yang memiliki kekurangan juga dapat belajar pada temannya, ini adalah suatu hal yang 

menguntungkan, karena dengan belajar melalui temannya resistensi seperti rasa segan, malu untuk 

bertanya jika tidak mengerti akan dapat dikurangi jika dibandingkan mereka harus bertanya langsung 

kepada pada guru. Belajar bersama teman sebaya memang lebih efektif jika potensi intelektual siswa 

tinggi, namun demikian dengan dibiasakan siswa melakukan diskusi akan meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

 

Indikator yang jelas terbaca dari  penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatnya nilai rata-rata 

kelas, tingkat pemahaman siswa, serta nilai tertinggi dan terendah yang berhasil dicapai oleh siswa 

selama dalam penelitian. 

 

Pengujian Terhadap Hipotesa 

Hipotesa yang dikemukakan pada bagian awal penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ho   : Pembelajaran IPS di kelas VIIIA SMP Negeri 5 Bitung Kota Bitung tidak akan 

berpengaruh pada peningkatan  kualitas belajar siswa. 

 

Ha : Pembelajaran IPS di kelas VIIIA SMP Negeri 5 Bitung Kota Bitung akan berpengaruh pada 

peningkatan kualitas belajar siswa. Kasus di atas terdiri atas dua sampel yang berhubungan satu sama 

lain, karena setiap subjek  (dalam hal ini para siswa) mendapat pengukuran yang sama yaitu diukur 

pada siklus 1 dan siklus 2. Data hanya sedikit dan dianggap tidak diketahui distribusi (berdistribusi 

bebas). Maka digunakan uji nonparametrik dengan dua yang sampel yang berhubungan (dependent). 

 

Dalam analisa ini, digunakan SPSS, dengan pilihan menu adalah statistik non parametrik (Non 

Parametric Test), menggunakan Related samples, untuk uji dua sampel yang berhubungan. Model 

yang  digunakan  adalah  Uji Peringkat-Bertanda Wilcogon Test.  Hasil yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 
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N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

POSTEST - 

Negative 

PRETEST Ranks 

0a ,00 ,00 

Positive 

Ranks 

18b 9,50 171,00 

Ties 14c   

Total 32   

 

 

Dari output SPSS di atas tampak bahwa nilai siswa yang turun pada siklus 2 adalah NIHIL, nilai 

siswa yang naik pada siklus 2 sebanyak 18 orang, sedangkan nilai siswa yang tetap adalah sebanyak 

14 orang. 

 

 POSTE 

ST - 

PRETEST 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

-3,862a 

,000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 

Syarat untuk Keputusan uji hipotesa adalah : Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima Probabilitas < 

0,05 maka Ho ditolak. Karena nilai Exact Sign. (2-tailed) adalah sebesar 0.035 < 0.05, maka Ho 

ditolak. Dengan demikian Ha diterima, berarti bahwa Pembelajaran IPS materi Pranata Sosial untuk 

siswa kelas VIII C SMP Negeri 5 Bitung, Kota Bitung mampu menarik dan meningkatkan prestasi 

belajar IPS. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian dan pemba-hasan ini adalah: Bagi siswa, 

model pembelajaran Snowball Throwing untuk mata pelajaran IPS ini dapat meningkatkan 

kemampuan siswa kelas VIIIA  di  SMP Negeri 5 Bitung dalam memahami materi mata pelajaran 

IPS, karena nilai Exact Sign. (2- tailed) adalah sebesar 0.000 < 0.05, maka Ho ditolak. Dengan 

demikian Ha diterima, berarti bahwa Pembelajaran IPS untuk siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 

Bitung, Kota Bitung mampu menarik dan meningkatkan prestasi belajar IPS. Penggunaan model 

pembelajaran Snowball Throwing untuk mata pelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas 

VIIIA di SMP Negeri 5 Bitung dalam mengikuti proses KBM di kelas. Dan hasil nilai rata – rata 

yang diperoleh mengalami peningkatan yang semula 83,89 menjadi 87,08. Hasil belajar siswa kelas 

VIIIA di SMP N SMP Negeri 5 Bitung menjadi lebih meningkat dengan diterapkannya model 

pembelajaran Snowball Throwing, yaitu dari nilai rata-rata kelas yang semula 73,14 menjadi 78,37. 

Kendala yang dihadapi peneliti yaitu terdapat siswa yang kurang serius dalam mengikuti KBM, dan 

situasi kelas lebih tidak teratur karena ada beberapa siswa yang tidak mentaati perintah guru serta 
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adanya beberapa siswa yang pasif. 

 

Saran-saran yang dapat disampaikan dalam laporan penelitian ini adalah : Penelitian lebih lanjut 

tentang metode ini dapat dilakukan untuk kelas-kelas  lain dengan materi yang berbeda. Diharapkan 

guru mengenalkan dan melatihkan keterampilan proses dan keterampilan kooperatif sebelum atau 

selama pembelajaran agar siswa mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep 

serta dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. Guru perlu menambah 

wawasannya tentang teori belajar dan model-model pembelajaran yang inovatif. Oleh karena 

perangkat yang dikembangkan dalam penelitian ini efektif digunakan dalam mengajarkan IPS, maka 

disarankan agar juga dikembangkan bagi sekolah-sekolah lainnya. Agar pembelajaran dengan 

pendekatan keterampilan proses berorientasi pembelajaran kooperatif dapat berjalan, sebaiknya guru 

membuat perencanaan mengajar materi pelajaran, dan menentukan semua konsep-konsep yang akan 

dikembangkan. 
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ABSTRACT 

This study aims to overcome the problem of low motivation and student learning outcomes in the subject of 

makeup characters in class XII Skin Beauty Management at SMK Negeri 3 Bandar Lampung in the even 

semester of 2019 by using the Explicit Instruction learning model. This research is expected to be useful for 

improving the quality of student learning in particular and improving teacher performance in schools in 

general. The results showed a significant increase in motivation and learning outcomes. Student learning 

motivation has increased. As for student learning outcomes in makeup character after direct guidance step by 

step and the opportunity for further practice, the results of the study indicate an increase in learning outcomes. 

Based on the results of guided interviews with students there are 23.85% who strongly agree and 74.62% agree 

if learning to make up characters use the Explicit Instruction learning model and only about 1.54% who 

disagree. 

Key Word: Motivation, Character Makeup, Explicit Instruction 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengatasi permasalahan rendahnya motivasi serta hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran merias wajah karakter di kelas XII Tata Kecantikan Kulit  SMK Negeri  3 Bandar Lampung  semester 

genap tahun 2019 dengan menggunakan model  pembelajaran  Explicit Instruction. Penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi peningkatan mutu / kwalitas belajar siswa secara khusus serta peningkatan kinerja guru 

di sekolah pada umumnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar yang 

signifikan. Motivasi belajar siswa mengalami peningkatan. Sedangkan untuk hasil belajar siswa dalam merias 

wajah karakter setelah dilakukan bimbingan secara langsung selangkah demi selangkah serta adanya 

kesempatan latihan lanjutan maka hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar. Berdasarkan 

hasil wawancara terpimpin dengan siswa terdapat 23,85% yang menyatakan sangat setuju dan 74,62% 

menyatakan setuju jika pembelajaran merias wajah karakter menggunakan model pembelajaran Explicit 

Instruction dan hanya sekitar 1,54% yang menyatakan tidak setuju. 

Kata Kunci : Motivasi, Merias Wajah Karakter , Explicit Instruction 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pengetahuan dan tekhnologi bias  membawa dampak positif dan negative pada 

pergaulan siswa, hal ini dapat pula mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Untuk meningkatkan 

keberhasilan dalam belajar, siswa perlu memeliki motovasi yang kuat. 

 

Motivasi belajar bagi siswa berguna untuk menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan 

hasil akhir memacu semangat belajar, serta mengarahakan kegiatan belajar, Namun pada 

kenyataannnya. Motivasi belajar itu sering timbul tenggelam, yang disebabkan oleh berbagai macam 

faktor. Disinilah peran guru untuk membangkitkan, meningkatkan dan memelihara motivasi belajar 

siswa agar berhasil. 

 

Kegiatan belajar mengajar di kelas XII tata kecantikan kulit semester ganjil,  baru dimulai pada bulan 

juli  tahun pelajaran 2019/2020, dimana mereka baru saja melakukan pembelajaran  praktik  kerja 

industri (PRAKERIN)  di dunia usaha/dunia industri selama tiga bulan. 

 

Kenyataan bahwa pada awal pembelajaran banyak siswa yang sering tidak masuk sekolah dengan 

berbagai macam alasan. Kondisi tersebut jika dibiarkan dapat menyebabkan proses pembelajaran 

kurang efektif. Oleh sebab itu perlu diupayakan agar pembelajaran normal kembali. 

 

Materi pembelajaran produktif di kelas XII tata kecantikan kulit semester ganjil  tahun pelajaran 

2019/2020 salah satunya adalah “Merias Wajah Karakter. Rias wajah karakter merupakan 

pembelajaran praktik (keterampilan) sekaligus “seni  merias”. ,Dalam hal ini guru perlu memahami 

bahwa tidak semua siswa memiliki bakat seni yang sama. Bagi siswa yang memiliki bakat  seni, 

khususnya seni merias tentu tidak mengalami kesulitan yang berarti, bahkan bias  mencapai nilai yang 

lebih tinggi, Namun bagi siswa yang tidak memiliki bakat, harus melalui jalan yang panjang untuk 

bias mencapai batas minimal nilai yang ditetapkan atau kriteria ketuntasan minimal (KKM). Guru 

harus lebih banyak memberikan latihan dan bimbingan serta dorongan atau motivasi yang kuat agar 

mereka berhasil. 

 

Dari latar belakang tersebut diatas peneliti yang juga sekaligus sebagai guru mata pelajaran merias 

wajah karakter dikelas XII Tata Kecantikan Kulit semester ganjil, merasa perlu untuk membangkitkan 

kembali dan meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran Explicit  

Instruction. 

 

Model pembelajaran Explicit Instruction adalah model pembelajaran langsung (Rosenshina & Steven, 

1986). Pembelajaran langsung khusus dirancang untuk mengembangkan cara belajar peserta didik 

tentang pengetahuan procedural dan pengetahuan deklaratif  yang dapat diajarkan dengan pola 

selangkah demi selangkah. 

 

Keunggulan model pembelajaran Explicit Instruction adalah: Karena pola pembelajarannya selangkah 

demi selangkah sehingga siswa lebih mudah untul memahaminya. Siswa dapat latihan langsung serta 

mendapat bimbingan. Siswa mendapat kesempatan untuk latihan lanjutan 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat mengemukakan beberapa masalah sebagai berikut : Guru 

belum mengimplementasikan pembelajaran secara tegas. Aktifitas belajar siswa masih rendah 
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Motivasi belajar siswa rendah. Hasil belajar siswa rendah. Fasilitas dan sarana prasarana 

pembelajaran kurang 

 

Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan effisien dari segi waktu pelaksanaan, maka 

peneliti membatasi masalah yaitu: Motivasi belajar siswa yang rendah terhadap mata pelajaran merias 

wajah karakter 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah tersebut diatas, dapat diambil rumusan sebagai berikut : Bagaimana cara 

meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran merias wajah karakter ? Apakah model 

pembelajaran Explicit Instruction dapat meningkatkan motivasi belajar siswa ? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah, untuk : Meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap mata 

pelajaran merias wajah karakter. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa tentang rias wajah 

karakter. Meningkatkan ketrampilan siswa dalam praktik merias wajah karakter. Meningkatkan nilai 

kompetensi siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Subyek penelitian, siswa kelas XII tahun pelajaran 2019/2020 `yang berjumlah 26 peserta didik, 

semua berjenis kelamin perempuan. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 3 Bandar Lampung  yang 

beralamat di JL. Cut Mutia No. 21  sumur batu kelurahan gulak galik teluk betung utara Bandar 

Lampung Propinsi Lampung kode pos 352114. Penellitian dilakukan pada semester 1 (ganjil ) tahun 

pelajaran 2019/2020 selama kurang lebih 3 bulan antara bulan  Agustus  sampai dengan bulan  

November  2019 

 

Rencana Penelitian   

Penelitian ini berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Rencana pelaksanaan tindakan selama tiga 

bulan, yaitu bulan  Agustus  s/d bulan  November tahun 2019. Pengolahan dan Pembahasan hasil 

penelitian dilaksanakan pada bulan November 2019. Karena penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas, sehingga pelaksanaannya mengacu pada pendapat Kemmis dan MC. Taggart meliputi: 

Perencanaan, Tindakan, Observasi, refleksi 

 

Adapun diagram alur digambarkan dalam bentuk diagram alur  berdasarkan siklus sebagai berikut: 

Siklus 1   meliputi :  (Perencanaan, Tindakan, Observasi, Refleksi), Siklus II meliputi:  (Perencanaan, 

Tindakan, Observasi, Refleksi dan Kesimpulan) 

 

Metode Pengumpulan Data 

Untuk menjaring data dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan beberapa cara yaitu sebagai 

berikut: Wawancara, metode ini digunakan untuk menjaring data tentang motivasi siswa terhadap 

proses belajar mengajar “Merias Wajah Karakter ” sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. 

Observasi / pengamatan, bertujuan untuk menjaring data tentang motivasi dan aktivitas siswa dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran merias wajah karakter di kelas. Tes Digunakan untuk menjaring 

data tentang hasil belajar sebelum dan sesudah dilakukan sebuah tindakan sekaligus untuk 

mengetahui perkembangan motivasi dalam belajar merias wajah  karakter. 
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Instrumen Penelitian 

Instrument-instrumen  yang digunakan untuk menjaring data  tersebut diatas adalah menggunakan : 

Kuisioner Tertutup, berisi butir-butir pertanyaan untuk mengetahui sejauah mana motivasi siswa dan 

tanggapannya terhadap protes belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Explisit 

Instruction dimana responden tinggal memilih dan memberi tanda pada jawaban yang sudah tersedia. 

 

Indikator Kinerja 

Indikator kinerja, yaitu siswa yang tergolong aktif dan sangat aktif minimal 70% siswa Siswa dengan 

hasil belajar lebih 7.9 atau kategori baik dan sangat baik minimal 75% siswa. 

 

Teknik Analisa data 

Untuk menganalisa data penulis menggunakan tehnik diskriptip kwalitatif dengan bentuk table 

frekwensi Tehnik ini bertujuan menggali data dari berbagai sumber data yang berbeda sehingga akan 

lebih teruji kebenarannya untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan  pembahasan  yang sudah peneliti  kemukakan dalam bab sebelumnya bahwa penelitian 

ini dilaksanakan dalam dua siklus dan tiap-tiap siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. 

 

Siklus I 

Pada siklus I, pertemuan pertama yang diteliti adalah masih rendahnya motivasi siswa dalam belajar 

dilihat dari data kehadiran siswa, bahwa masih ada siswa yang sering tidak hadir. Oleh karena itu 

disamping peneliti menerapkan model pembelajaran di dalam proses belajar mengajar di kelas, 

peneliti juga melakukan pendekatan dan pemantauan lewat komunikasi langusng baik melalui telepon 

atau SMS kepada siswa maupun orang tua siswa sebagai upaya dalam memberikan motivasi belajar, 

khususnya bagi siswa yang sering tidak hadir. 

 

Dari data dalam table tersebut diatas diketahui bahwa sebagian siswa motivasi belajarnya masih 

rendah, terbukti dari 30 siswa ada tiga  siswa yang kurang aktif atau sebesar 11,54%, yang cukup 

aktif sebanyak 6 siswa atau 23,08%, yang aktif sebanyak 16 siswa atau 46,15%, sedangkan yang 

sangat aktif  sebanyak 5 siswa atau 19,23 %. 

 

Dari hasil analisa data tersebut di atas dapat diketahui bahwa siswa yang tergolong aktif dan sangat 

aktif baru 17 siswa atau 63,38%, jadi belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 70%. 

Sedangkan untuk hasil perolehan nilai kompetensi siswa dalam praktek merias wajah  karakter pada 

siklus I dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, yang merupakan penggabungan dari nilai teori 30% 

dan 70% dari nilai praktek. 

           Tabel Nilai kompetensi siswa pada siklus  I 

No. Aspek 
Siklus I 

Keterangan 
∑ % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Amat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

- 

19 

5 

6 

- 

65,4 

15,4 

19,2 

 

Jumlah 30 100  
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Dari data pada tabel di atas dapat dilaporkan bahwa nilai kompetensi siswa pada siklus I juga belum 

dapat memenuhi kriteria, karena masih ada 6 siswa yang nilainya masih kurang baik, dan yang 

memperoleh nilai baik baru 19 siswa atau baru 65,4% dan belum ada siswa yang mencapai nilai amat 

baik. Dari hasil analisa data pada siklus I ditemukan adanya beberapa siswa yang motivasi belajarnya 

masih kurang atau masih rendah. 

 

Siklus II 

Penelitian tindakan pada siklus II dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan siklus I. Adapun bahan 

atau materi pelajaran adalah merias wajah karakter dengan beberapa kategori yaitu: rias wajah 

karakter  orang tua , karakter laki laki , karakter  cacat  Pada prinsipnya pelaksanaan tindakan pada 

siklus II sama dengan pelaksanaan siklus I, hanya saja diadakan sedikit perubahan seperti pada 

perencanaan, yaitu dengan mengganti pasangan paktek dan materi sesuai dengan hasil perolehan 

undian masing-maisng, misalnya  

 

Karakter orang tua,  karakter dewasa  laki laki  pemasangan jambang atau jenggot  karakter cacat  

atau  karakter  luka. Karena pengambilan undian ini dilakukan jauh sebelum pelaksanaan praktek 

sehingga siswa dapat membuat job sheet dan langkah kerja serta membuat desainnya dirumah. 

 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai berikut dalam betuk tabel. 

      Tabel   Kegiatan Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus II, Pertemuan ke-3 dan ke-4 

No. KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 

1. Menjelaskan KD yang akan dipelajari 

berdasarkan undian yang sudah dibagi 

 

 Mendengarkan penjelasan guru tentang 

pelaksanaan rias wajah karakter sesuai 

undian masing-masing 

2. Membagikan pre tes  Mengerjakan pre tes 

3. Menugaskan siswa untuk melakukan 

persiapan kerja 

 Melakukan persiapan: 

- Area kerja, alat, bahan, lenan dan 

kosmetik 

- Menyiapkan pribadi dan model 

4. Memperhatikan dan membimbing siswa 

dalam paktek merias wajah 

 Melakukan rias wajah karakter pada 

model secara individu sesuai hasil 

undian 

5. Mengamati, mengkoreksi, dan menilai 

hasil praktek siswa 

 Menunjukkan dan menilaikan hasil 

paktek pada guru 

6. Refleksi  Bersama-sama guru menganalisa dan 

merefleksi hasil praktek 

7. Membagikan post test  Mengerjakan post test 

 

Observasi dan Evaluasi Hasil Pengamatan Siklus II 

Berdasarkan analisis data hasil pengamatan penelitian tentang motivasi belajar siswa terhadap mata 

pelajaran merias karakter dapat dilaporkan sebagai berikut: 

 

           Tabel  Data hasil observasi tentang  motivasi belajar siswa pada siklus II 

No. Aspek/Tindakan 
Siklus II 

Keterangan 
∑ % 

1. 

2. 

Sangat Aktif 

Aktif 

 9 

        19 

34,62 

57,69 
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3. 

4. 

Cukup Aktif 

Kurang Aktif 

2 

- 

7,69 

- 

Jumlah 30 100  

 

Tabel di atas menunjukan adanya peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran merias 

wajah karakter , secara keseluruhan dari awal siklus pertama sampai akhir siklus ke-2. Pada siklus 

pertama tingkatan sangat aktif sebanyak 5 siswa atau 19,23% menjadi 9 siswa atau 34,62%. 

Tingkatan aktif dari siklus pertama 12 siswa atau 46,15% menjadi 15 siswa atau 57,69%. Tingkatan 

cukup aktif pada siklus pertama 6 siswa atau 23,08% berkurang menjadi 2 siswa atau 7,69%, 

sedangkat tingkatan kurang aktif pada siklus pertama sebanyak 3 siswa atau 11,54% pada siklus 

kedua menjadi tidak ada. 

 

Untuk mencapai nilai kompetensi siswa pada pelaksanaan praktek merias wajah karakter siklus ke-2, 

dapat dilihat pada tabel berikut, dimana hasil pencapaian nilai tersebut merupakan penggabungan dari 

nilai teori sebesar 30% dan nilai paktek sebesar 70%. 

Tabel   Nilai Kompetensi Siswa pada Siklus  II 

No. Aspek 
Siklus II 

Keterangan 
∑ % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

1 

       24 

5 

- 

3,85 

76,92 

19,23 

- 

 

Jumlah         30 100  

 

Dari data pada tabel di atas, nilai kompetensi siswa pada pelaksanaan paktek merias wajah karakter 

juga menunjukan adanya peningkatan. Tingkat sangat baik pada siklus pertama belum ada siswa yang 

mencapai nilai sangat baik, pada siklus kedua ada 1 siswa mencapai nilai sangat baik atau 3,85%. 

Tingkat baik pada siklus pertama ada 17 siswa atau 65,4%, pada siklus kedua menjadi 20 siswa atau 

76,92%. Pada tingkat cukup baik siklus pertama sebanyak 4 siswa atau 15,2%, pada siklus kedua 

mejadi 5 siswa atau 19,23%. Sedangkan tingkat kurang baik pada siklus pertama da 5 siswa yaitu 

19,2% pada siklus kedua menjadi tidak ada. 

 

Dilihat dari hasil anaisis data pada tabel diatas, baik motivasi belajar siswa maupun pencapaian nilai 

kompetensi siswa semua mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, hal tersebut 

dikarenakan: Rasa percaya diri siswa mulai tumbuh sehingga siswa dapat memahami materi dan 

dapat menerapkan ide-ide dan kreatifitas dalam praktek. Motivasi siswa untuk mendapatkan nilai 

yang lebih bagus juga meningkat sehingga pencapaian nilai juga meningkat. Suasana belajar menjadi 

lebih dinamis dan menyenangkan. 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil uraian penelitian pada siklus I dan II diatas kiranya dapat ditarik benang merah sejauh 

mana keberhasilan penelitian dengan membandingkan hasil maisng-masing siklus beserta 

peningkatannya. Adapun hasil dari masing-masing siklus dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel. Perbandingan Rata-Rata  Motivasi Belajar Siswa pada Siklus I dan II 

No. Aspek/Tindakan 
Siklus I Siklus II Keterangan 

% ∑ % ∑ % 

1. Sangat Aktif 5 19,23 9 34,62 Naik 15,39 
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2. 

3. 

4. 

Aktif 

Cukup Aktif 

Kurang Aktif 

   16 

6 

3 

46,15 

23,08 

11,54 

   19 

2 

- 

57,69 

7,69 

- 

Naik 11,54 

Turun 15,39 

Turun 11,54 

Jumlah 30 100 30 100  

 

Berdasarkan tabel di atas, motivasi belajar siswa terhadap mata pelajara merias wajah  karakter dapat 

diuraikan sebagai berikut: Untuk kategori sangat aktif pada siklus pertama baru 5 siswa yang motivasi 

belajarnya sangat baik/sangat aktif, atau 19,23%. Pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 9 

siswa atau 34,62%. Peningkatannya sebanyak 4 siswa atau 15,39%. Yang tergolong aktif pada siklus 

pertama sebanyak 16 siswa atau 46,15% . Pada siklus kedua naik menjadi 19 siswa atau 57,69%. 

Kenaikannya sebanyak 3 siswa atau  11,54%. Untuk kategori cukup aktif pada siklus I sebanyak 6 

siswa atau 23,08%. Pada siklus II terjadi penurunan menjadi 2 siswa atau 7,69%. Turun sebanyak 4 

siswa atau 15,39%. Sedangkan untuk kategori kurang aktif pada siklus I ada tiga siswa yang motivasi 

belajarnya rendah atau sebesar 11,54%. Pada siklus II, 3 siswa yang kurang aktif tersebut, sudah 

menjadi aktif kembali. Mereka sudah termotivasi sehingga terjadi penurunan siswa yang kurang aktif 

sebesar 11,54% . 

 

Hal tersebut sesuai dengan teori pada BAB II yang dikemukakan oleh Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd. 

dalam teori Motivasi dan Pengukurannya, bahwa “Motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

intrinsik berupa hasrat dan keinginan berhasil, dorongan kebutuhan belajar, harapan, dan cita-cita. 

Sedangkan faktor ekstrinsiknya adanya pengharapan, lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan 

belajar yang menarik. 

 

Adapun pencapaian nilai kompetensi siswa terhadap mata pelajaran merias wajah karakter pada 

pelaksanaan penelitian siklus I dan siklus II juga mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

 

Tabel  Perbandingan Pencapaian Nilai Kompetensi Merias Wajah Karakter pada  Siklus I dan II 

No. Aspek/Tindakan 
Siklus I Siklus II Keterangan 

% ∑ % ∑ % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

- 

19 

6 

5 

- 

65,4 

15,4 

19,2 

1 

24 

5 

- 

3,85 

76,92 

19,23 

- 

Naik 3,85 

Naik 11,52 

  Naik  3,85 

Turun 19,23 

Jumlah 30 100 30 100  

 

Dari tabel, pencapaian nilai kompetensi siswa pada materi pelajaran merias wajah karakter dapat 

diuraikan sebagai berikut: Untuk kategori siswa yang memperoleh nilai sangat baik pada siklus I 

belum ada, pada siklus II ada satu siswa memperoleh nilai sangat baik sehingga terjadi kenaikan 

3,85%. Siswa dengan nilai baik pada siklus I sebanyak 19 siswa (65,4%), pada siklus kedua menjadi 

24 siswa (76,92%) jadi mengalami kenaikan 11,52%. Siswa dengan nilai cukup baik pada siklus I 

sebanyak 6 siswa (15,4%). Pada siklus kedua menjadi 5 siswa (19,23%), terjadi kenaikan sebesar 

3,85%. Sedangkan siswa nilai kurang baik pada siklus I sebanyak 5 siswa (19,23%). Pada siklus II 

tidak ada siswa yang mendapatkan nilai kurang baik. Sehingga terjadi penurunan sebesar 19,23% 

 

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sardiman AM (2011) dalam bukunya 

Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar: Motivation is an essential Conditional of learning. Hasil 
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belajar akan menjadi optimal kalau ada motivasi, makin tepat motivasi yang diberikan akan makin 

berhasil pula pelajaran itu. Sedangkan prestasi belajar merupakan hasil belajar yang biasanya 

dinyatakan dengan nilai. 

 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan para siswa penerapan model pembelajaran Explicit 

Instruction pada pembelajaran merias wajah karakter rata-rata siswa merasa senang karena siswa 

mendapat bimbingan secara langsung dan bertahap, serta pelaksanaan pembelajarannya 

menyenangkan. Hal tersebut berpengaruh pada peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa, terbukti 

pada pelaksanaan penelitian siklus I masih terdapat 3 siswa yang kurang aktif, pada pelaksanaan 

penelitian siklus II menjadi aktif semua. Dan nilai kompetensi siswa dalam merias wajah karakter 

juga meningkat dimana pada pelaksanaan penelitian siklus II kelima siswa tersebut memperoleh nilai 

cukup baik yaitu 2 siswa memperoleh nilai 7,8 dan 3 siswa memperoleh nilai 7,9. 

 

Berdasarkan hasil data dari siswa dalam pengisian pedoman wawancara tentang pelaksanaan 

pembeljaran merias wajah karakter dengan teknik Explicit Instruction. Adalah sebagai berikut : 

            Tabel   Daftar  Hasil  Wawancara  untuk  Siswa 

No. PERNYATAAN SS S R TS STS 

Menurut saya pembelajran 

dengan teknik Explicit 

Instruction: 

     

1. Lebih mudah memahami 

pelajaran 

10 16  -  

2. Dapat meningkatkan rasa 

percaya diri dan kemandirian 

4 21  1  

3. Dapat meningkatkan 

ketrampilan dan kreatifitas 

2 23  1  

4. Suasana pembelajaran lebih 

menyenangkan 

7 19  -  

5. Kesempatan latihan lebih 

banyak 

8 18  -  

Jumlah 31 97  2  

Rata-rata 23,85% 74,62%  1,54%  

 

Berdasarkan data dari tabel hasil wawancara untuk siswa dapat diketahui bahwa sebesar 23,85% 

siswa menyatakan sangat setuju menggunakan teknik Explicit Instruction dalam proses pembelajaran 

merias wajah karakter 74,62% siswa menyatakan setuju dan 1,54%  menyatakan tidak setuju. 

 

Dari hasil analisis dan pengamatan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 98,46% siswa 

menyatakan setuju dan sangat setuju apabila pada pelaksanaan pembelajaran merias wajah karakter , 

menggunakan model pembelajaran Explicit Instruction. Dan hanya 2 siswa yang menyatakn tidak 

setuju atau 1,54%. 

 

PENUTUP  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa: Motivasi 

belajar siswa terhadap mata pelajaran merias wajahkarakter, sesuai dengan kriteria keberhasilan 

penelitian apabila siswa yang tergolong aktif dan sangat aktif mencapai 70%. Hasil penelitian 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.6 │   JUNI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         48 

  

menunjukkan bahwa pada siklus I siswa yang tergolong aktif dan sangat aktif sebanyak 63,38% Pada 

siklus ke II menunjukkan peningkatan siswa yang tergolong aktif dan sangat aktif menjadi 92,31 %, 

jadi mengalami peningkatan sebesar 28,93% dan telah melampaui batas ketentuan yang ditetapkan. 

Untuk hasil menilai kompetensi siswa terhadap mata pelajaran merias wajahkarakter, kriteria 

ketentuan keberhasilan penelitian apabila siswa yang mendapat nilai baik dan amat baik sebesar 75%. 

 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut : Pada penelitian siklus I siswa yang mendapat nilai baik dan 

sangat baik sebesar 65,4% pada siklus ke II terjadi peningkatan sebesar 14,37%  menjadi 80,77%. 

Jadi nilai kompetensi siswa juga telah melampaui batas ketentuan yang  ditetapkan. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Explicit Instruction 

dapat meningkatkan motivasi belajar dan nilai  kompetensi siswa pada mata pelajaran merias wajah 

karakter  

 

SARAN 

Berdasarkan temuan-temuan selama penelitian dapat disampaikan saran-saran: Guru harus bisa 

memilih atau menerapkan metode pembelajaran yang tepat agar materi pembelajaran mudah 

diterima/dipahami oleh siswa.  Guru harus bisa membangkitkan motivasi belajar siswa serta membuat 

suasana belajar yang menyenangkan agar suasana kelas tidak tegang sehingga siswa lebih aktif dan 

kreatifitas siswa bisa maksimal akan berdampak pada hasil belajar siswa. Bagi sekolah penyelenggara 

hendaknya senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada para guru untuk melakukan 

kegiatan penelitian sebagai upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru sesuai 

bidangnya. Bagi sekolah penyelenggara jika mengadakan kegiatan yang bersifat umum hendaknya 

memperhatikan kalender pendidikan, supaya hari-hari  tidak efektif bisa merata. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Benny A. Pribadi. 2010. Model Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta. PT Dian Rakyat 

Depdiknas 2009. Model – model Pembelajaran. Materi Diklat KTSP 

Hamzah B. Uno 2006. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta. PT Bumi Aksara. 

Martha Tilaar. 1987. Indonesia Bersolek. Jakarta. PT Gramedia  

Mulyasa. 2010 Praktik Penelitian Tindakan Kelas. Bandung PT Remaja Rosdakarya. 

Rochiati Wiriaatmaja. 2010. Methode Penelitian Tindakan Kelas. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 

Sardiman A.M. 2011. Interaksi & Motifasi Belajar Mengajar. Jakarta. PT Gafinda Persada. 

Suharsimi Arikunto. 2008. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta. PT  Bumi Aksara. 

Tim Penyusun Kamus. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 

W.J.S. Purwodarminto. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 

 

 

Dr. Hj. Efa, S.Pd, M.Pd 

SMK Negeri 3 Bandar Lampung Provinsi Lampung 

 

 

********** 

 
 

 

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.6 │   JUNI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         49 

  

USING THE PROBLEM BASED LEARNING (PBL) MODEL TO 
IMPROVE THE LEARNING PROCESS 

INTEGRATED THEMES IN CLASS IV SD NEGERI 03 ALAI 
PADANG UTARA DISTRICT, PADANG CITY 

 
MENGGUNAKAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

UNTUK MENINGKATKAN PROSES PEMBELAJARAN  
TEMATIK TERPADU DI KELAS IV SD NEGERI  03 ALAI  

KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG 
 

Sumiati, S.Pd 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to describe the improvement of the integrated thematic learning process using a 

problem based learning (PBL) model in class IV SDN 03 Alai Kec. Padang Utara. This study uses a qualitative 

and quantitative approach. The type of research is Classroom Action Research (CAR). Subjects are teachers and 

fourth grade students at SDN 03 Alai Kec. North Field. The research was carried out in collaboration between 

researchers and class IV teachers (observers). The research consisted of two cycles, each cycle had 2 meetings. 

The research data is in the form of observations of the integrated thematic learning process using the Problem 

Based Learning (PBL) model for students and teachers. The research procedure includes, (1) planning, (2) 

implementation, (3) observation, and (4) reflection. The results of the study increased: a) RPP in the first cycle 

91.66% (SB) increased in the second cycle to 94.44% (SB). b) the implementation of the teacher aspect in the 

first cycle was 75.00% (C), increased in the second cycle to 90.00% (B), c) the implementation in the student 

aspect of the first cycle was an average of 70.00% (C), increased in cycle II an average of 87.5% (B). Thus, the 

Problem Based Learning (PBL) model is able to improve the integrated thematic learning process in the class 

IV of SD 03 Alai Kec.Padang Utara. 

Key Word: Problem Based Learning (PBL), 

 

ABSTRACT 

Tujuan penelitian mendeskripsikan peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan model 

problem based learning (PBL) di kelas IV SDN  03 Alai Kec. Padang Utara. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek adalah 

guru dan siswa kelas IV SDN 03 Alai Kec. Padang Utara. Penelitian dilaksanakan secara kolaborasi antara 

peneliti dan guru kelas IV (observer). Penelitian terdiri dari dua siklus, masing-masing siklus 2 kali 

pertemuan. Data penelitian berupa hasil pengamatan proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan 

model Problem Based Learning (PBL) pada siswa dan guru. Prosedur penelitian meliputi, (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan/ observasi, dan (4) refleksi. Hasil dari penelitian meningkatkan:  a) RPP siklus I 

91,66% (SB) meningkat pada siklus II menjadi 94,44% (SB). b) pelaksanaan pada aspek guru siklus I 75,00% 

(C), meningkat pada siklus II menjadi 90,00% (B), c) pelaksanaan pada aspek siswa siklus I rata-rata 70,00% 

(C), meningkat pada siklus II rata-rata 87,5% (B). Dengan demikian, model Problem Based Learning (PBL) 

mampu meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu di kelas IV SD  03 Alai  Kec. Padang Utara . 

Kata Kunci: Problem Based Learning (PBL), Integrated Thematic 

 

 

PENDAHULUAN 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menggunakan pembelajaran tematik terpadu dalam proses 

pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa. 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.6 │   JUNI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         50 

  

Pembelajaran tematik terpadu merupakan penggabungan beberapa mata pelajaran menggunakan 

sebuah tema untuk memberikan pengalaman yang sesuai dengan kehidupan siswa, sebab dalam 

pembelajaran tematik terpadu   siswa   akan   memahami   konsep-konsep   yang   mereka   pelajari   

melalui pengalaman langsung. 

 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan penggabungan beberapa mata pelajaran menggunakan 

sebuah tema untuk memberikan pengalaman yang sesuai dengan kehidupan siswa, sebab dalam 

pembelajaran tematik terpadu siswa akan  memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui 

pengalaman langsung. Menurut Kemendikbud  (2014:16-17)  “pembelajaran  tematik  terpadu  

berfungsi  untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memahami dan mendalami 

konsep yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang 

dipelajari merupakan materi yang nyata (kontekstual) dan bermakna bagi peserta didik. 

 

Selain itu proses pembelajaran kurikulum 2013 yang ideal menurut Ahmadi (2014:80) yaitu 

“berpusat pada peserta didik, sifat pembelajaran yang kontekstual, buku teks memuat materi dan 

proses pembelajaran, sistem penilaian, serta kompetensi yang diharapkan”. Tidak hanya guru yang 

berperan penting dalam proses pembelajaran tematik terpadu, namun siswa juga ikut serta 

mensukseskan pembelajaran. 

 

Menurut Majid (2014:189) “siswa sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran tematik  terpadu  

harus  dikondisikan  dengan  baik  sehingga  :  1)  siswa  harus  siap mengikuti pembelajaran yang 

dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok 

kecil ataupun klasikal, 2) siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara 

aktif misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan 

masalah”. 

 

Peneliti menemukan beberapa fenomena dalam proses pembelajaran guru masih banyak 

menerangkan pelajaran kepada siswa, tidak memberikan suatu permasalahan  kepada  siswa  berupa  

pertanyaan-pertanyaan  yang melatih siswa untuk berfikir. Guru belum melaksanakan pembelajaran 

tematik terpadu berdasarkan lingkungan yang terdekat dengan siswa, guru belum mengaitkan   

antar materi pelajaran dengan lingkungan sehari-hari siswa, guru belum membentuk siswa dalam 

kelompok kecil. 

 

Tindakan dan cara mengajar yang dilakukan oleh guru berakibatkan terhambatnya proses belajar  

akibatnya  siswa  menjadi  kurang aktif  dalam  belajar,  ,  siswa  kurang memahami konsep materi 

yang dipelajari, siswa  kurang semangat dalam belajar, siswa kurang menemukan konsep dalam 

kegiatan pembelajaran. Hal ini  menunjukan  bahwa kualitas proses pembelajaran di kelas IV SDN 

03 Alai masih rendah. 

 

Mengatasi permasalahan seperti yang disebutkan di atas, maka peneliti berinisiatif melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan model pembelajaran yaitu model Problem 

Based Learning (PBL). Model Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang 

membuat siswa berfikir kritis, mampu menyelesaikan suatu masalah, siswa dituntut untuk dapat 

mandiri, bahkan dalam pembelajaran dituntut dalam kelompok agar siswa saling berinteraksi. 

Riyanto (2009:284) “Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model pembelajaran yang 

menuntut  peserta  didik  untuk  berfikir  kritis,memecahkan  masalah,  belajar  secara mandiri, dan 

menuntut keterampilan berpartisipasi dalam tim”. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik 

untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu penelitian tindakan kelas dengan judul 
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“Peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model problem based 

learning (PBL) di kelas IV SD Negeri 03 Alai  Kota Padang ”. 

 

Tujuan dari penelitian ini secara umum untuk mendeskripsikan penggunaan model PBL dalam 

peningkatan proses pembelajaran di Kelas IV SD negeri 03 Alai Kota Padang. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 03 Alai  Kota Padang .  Sumber 

data penelitian adalah proses pembelajaran tematik terpadu di kelas IV SDN 03 Alai Kota Padang  

yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 

teknik observasi. Agar tujuan penelitian ini tercapai digunakan instrumen penelitian yaitu 

berupa lembaran observasi. Aspek yang diamati melalui observasi adalah yang berkaitan dengan 

RPP, pelaksanaan pembelajaran pada aspek guru dan aspek siswa. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

 

HASIL 

Siklus I  

Pembelajaran  pada  siklus I diamati  oleh  guru  kelas  IV SD Negeri  03 Alai Kec. Padang Utara 

Kota Padang. Sedangkan proses pembelajarannya dilaksanakan oleh peneliti sendiri sebagai   

praktisi (guru). Guru kelas mengamati jalannya pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PBL. 

 

Pengamatan ini dilakukan secara berkelanjutan, hasil pengamatan ini kemudian direfleksi untuk 

perencanaan pada siklus II. Berdasarkan hasil observasi pada siklus I pertemuan I ini, maka   

observer   melaporkan   kegiatan   siswa   dan   guru   dalam pembelajaran 

 

Hasil pengamatan penilaian RPP pada siklus I pertemuan  1 ini, menunjukkan jumlah  skor  

yang  peneliti  peroleh  33  dari  skor  maksimal  36.  Dengan  demikian persentase skor yang 

didapat yaitu 91,66%. Berarti tingkat keberhasilan peneliti dari aspek RPP siklus I pertemuan I  

yaitu kategori sangat baik. Pada aspek guru jumlah skor yang diperoleh 14 dari skor maksimal 20. 

Dengan demikian, persentase skor rata- rata 70,00% dan termasuk kategori baik. aktivitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran siklus I pertemuan I, jumlah skor   yang diperoleh 13 dari skor 

maksimal 20. Dengan demikian, persentase skor rata-rata aktivitas siswa adalah 65,00%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kriteria keberhasilan aktivitas siswa termasuk dalam kategori cukup. 

 

Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan secara kolaboratif antara praktisi dan guru kelas (observer) pada setiap 

pembelajaran berakhir. Pada kesempatan ini temuan dan hasil pengamatan peneliti dibahas bersama. 

Refleksi tindakan siklus I pertemuan I ini mencakup refleksi terhadap perencanaan dan  pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan  hasil  observasi  dan  hasil  tes  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran yang diharapkan pada siklus I pertemuan 1 belum tercapai dengan baik karena masih 

ada siswa yang belum aktif dalam belajar dan masih banyak yang maribut saat proses pembelajaran 

berlansung, serta dalam membentuk kelompok kecil siswa masih belum tertib. Dengan demikian, 

peningkatan pembelajaran tematik terpadu  dengan model Problem Based Learning peneliti 
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lanjutkan pada siklus I pertemuan 2 dengan memperhatikan kendala-kendala yang ditemui pada 

siklus I pertemuan 1. Kendala-kendala yang ditemui pada siklus I pertemuan 1 akan diperbaiki pada 

siklus I pertemuan 2. 

 

Pada kegiatan pendahuluan guru membuka skemata siswa melalui tanya jawab tentang pelajaran 

yang telah lalu berhubungan dengan makanan sehat dan bergizi. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran secara umum dengan bahasa yang dapat dimengerti siswa. Pada kegiatan inti 

dilakukan sesuai dengan langkah PBL, langkah pertama guru memajang media gambar tentang 

kekayaan alam Indonesia yaitu buah-buahan didepan kelas, kemudian siswa mengamati dan 

bertanya jawab tentang gambar yang telah dipajang. Langkah kedua guru membentuk kelompok 

untuk menjawab permasalahan yaitu tentang kehidupan penduduk berbagai daerah tempat tinggal  

misalnya  pantai, dataran tinggi dan dataran rendah, menuliskan jenis sumber daya alam dan manfaat 

bagi masyarakat serta membuat laporan pembuatan teh lemon. Langkah ketika siswa membaca 

informasi tentang buah-buahan sebagai sumber daya alam Indonesia, siswa membaca informasi 

tentang kehidupan penduduk berbagai daerah tempat tinggal misalnya  pantai,  dataran  tinggi  dan  

dataran  rendah,  kemudian  siswa  mencocokkan antara  tempat  tinggal  penduduk  dengan  bentuk  

kehidupan  penduduk  setempat,  dan siswa menuliskan jenis sumber daya alam serta manfaatnya  

bagi masyarakat dan pada kegiatan selanjutnya siswa membuat teh lemon dan membuat  laporan 

pembuatan  teh lemon secara berkelompok. Langkah keempat siswa melaporkan tentang bentuk 

kehidupan penduduk berdasarkan daerah tempat tinggalnya, menyebutkan jenis sumber daya alam 

dan manfaatnya, serta melaporkan hasil membuat teh lemon. Pada langkah kelima kegiatan yang 

dilakukan guru meminta setiap siswa untuk menyebutkan menyebutkan satu sumber daya alam dan 

manfaatnya. Siswa diberikan soal latihan berupa soal-soal tentang manfaat sumber daya alam, 

bentuk kehidupan penduduk pada setiap geografis yang berbeda untuk menguji sejauh mana 

pemahaman siswa. Pada kegiatan penutup Kegiatan yang dilakukan adalah siswa bersama guru 

menyimpulkan pembelajaran, yaitu setiap daerah akan menghasilkan sumber daya alam, tergantung 

bagaiman geografis daerah tersebut misalnya pantai akan menghasilkan sumberdaya alam   

berupa ikan yang dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup  

 

Kegiatan refleksi dilakukan secara kolaboratif antara praktisi dan guru kelas (observer) pada setiap 

pembelajaran berakhir. Pada kesempatan ini temuan dan hasil pengamatan peneliti dibahas bersama. 

Refleksi tindakan siklus I pertemuan II ini mencakup refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan 

proses pembelajaran. 

 

Pembelajaran siklus I pertemuan II difokuskan pada tema tema 9 makananku sehat dan bergizi, sub 

tema 1 makananku sehat dan bergizi, pembelajaran 5 menggunakan model Problem Based Learning 

(PBL). Berdasarkan  hasil  observasi  dan  hasil  tes  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan bahwa  

tujuan  pembelajaran  yang  diharapkan  pada  siklus  I  pertemuan  2  kurang terlaksana dengan 

maksimal. Dengan demikian, peningkatan pembelajaran tematik terpadu dengan model Problem 

Based Learning peneliti lanjutkan pada siklus II dengan memperhatikan  kendala-kendala  yang  

ditemui  pada  siklus  sebelumnya.  Kendala- kendala yang ditemui pada siklus I pertemuan 2 akan 

diperbaiki pada siklus II. 

 

Siklus II  

Sebelum pelaksanaan terlebih dahulu disusun rancangan pembelajaran (RPP). Sebelum RPP disusun, 

peneliti dan guru kelas terlebih dahulu menganalisis kompetensi–kompetensi dasar yang 

dikembangkan dalam buku guru dan buku siswa berdasarkan Kurikulum 2013 kelas IV semester 

II. Dari kompetensi-kompetensi dasar yang terdapat dalam 1 pembelajaran pada subtema tersebut, 
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peneliti menguasai materi - materi yang terdapat pada pembelajaran tersebut. Perencanaan 

pembelajaran pada siklus disajikan dalam waktu 6 x 35 menit Sesuai dengan tema 9 makananku 

sehat dan bergizi, sub tema 2 manfaat makanan sehat dan bergizi, pembelajaran 4. 

 

Pembelajarannya berlangsung selama 210 menit. Tema  yang diajarkan pada siklus II 

pertemuan I adalah  tema 9 makananku sehat dan bergizi, sub tema 2 manfaat makanan sehat dan 

bergizi, pembelajaran 4 dengan mata pelajaran yang terkait yaitu IPS, IPA dan PPKN. Kegiatan 

pendahuluan  yang  dilaksanakan  yaitu  guru  membuka  skemata  siswa  melalui  tanya jawab 

tentang pelajaran yang telah lalu berhubungan dengan sumber daya alam di daerah sekitar. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menyebutkan nilai gizi makanan 

kemasan dan hubungannya dengan kehidupan, dan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut 

serta dapat menceritakan cara mengolah sumber daya alam tersebut, serta dapat mengemukakan 

pendapat tentang kewajiban warga dalam memilih makanan sehat di lingkungan rumah, sekolah, dan 

masyarakat. 

 

Langkah pertama kegiatan ini diawali dengan  guru memajang  sebuah  gambar tentang 

makanan kemasan  didepan kelas, kemudian siswa mengamati  dan bertanya jawab tentang  

gambar  yang  telah  dipajang. Kemudian guru bertanya kepada siswa, apa saja makanan kemasan 

yang anak ibuk sukai. Langkah kedua siswa diberi lembar kerja yaitu tentang manfaat makanan 

kemasan dan pengaruh makanan kemasan bagi tubuh, sikap terhadap makan kemasan dan cara 

memilih makan kemasan serta mengisi tabel kandungan gizi dalam makan kemasan. Langkah ketiga 

siswa mencatat informasi yang diperoleh dari bungkus makanan tersebut, siswa berdiskusi dalam 

kelompok tentang pengaruh makanan kemasan bagi tubuh, dan siswa juga mendiskusikan 

bagaimana  seharusnya  sikap  dalam  mengkonsumsi  makanan  kemasan  guru membimbing siswa 

untuk mencari dan mencatat informasi yang berhubungan dengan permasalahan, siswa 

mendiskusikan informasi dan data yang telah diperoleh bersama anggota  kelompok  lainnya  

berdasarkan    tugas  yang  telah  diberikan  guru.langkah keempat   siswa   melaporkan   yaitu   

tentang   hubungan   makanan   kemasan   dengan kehidupan masyarakat, sikap dan cara memilih 

makanan kemasan serta laporan tentang gizi yang terdapat pada makanan kemasan. Langkah 

kelima siswa menyempurnakan hasil kerja  kelompok  berdasarkan  tanggapan  dan  masukan yang 

telah diberikan oleh kelompok lain. Siswa diberikan soal latihan berupa soal-soal yang berhubungan 

dengan makanan sehat dan tidak sehat serta zat yang dikandung dalam makaan kemasan, untuk 

menguji sejauh mana pemahaman siswa. 

 

Berdasarkan  hasil  observasi  dan  hasil  tes  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran yang diharapkan pada siklus II pertemuan 1 kurang terlaksana dengan maksimal. 

Dengan demikian, peningkatan pembelajaran tematik terpadu dengan model Problem Based 

Learning peneliti lanjutkan pada siklus II pertemuan 2 dengan memperhatikan kendala-kendala yang 

ditemui pada siklus II pertemuan 1. Kendala-kendala yang ditemui pada siklus II pertemuan 1 akan 

diperbaiki pada siklus II pertemuan 2. 

 

Siklus II Pertemuan 2 

Sebelum pelaksanaan siklus II pertemuan II dengan menggunakan model PBL terlebih dahulu 

disusun rancangan pembelajaran (RPP),   peneliti menganalisis kompetensi – kompetensi dasar yang 

terdapat dalam 1 pembelajaran pada subtema tersebut, peneliti menguasai materi-materi yang 

terdapat pada pembelajaran tersebut. Perencanaan pembelajaran pada siklus disajikan dalam waktu 

6 x 35 menit sesuai tema 9 makananku sehat dan bergizi, sub tema 3 kebiasaan makananku, 

pembelajaran  4. 
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Hasil pengamatan penilaian RPP pada siklus II pertemuan II ini, menunjukkan jumlah  skor  yang  

peneliti  peroleh  34  dari  skor  maksimal  36.  Dengan  demikian persentase skor yang didapat yaitu 

94,44%. Berarti tingkat keberhasilan peneliti selama kegiatan pembelajaran siklus II pertemuan II 

yaitu kategori sangat baik, ktivitas peneliti dalam kegiatan pembelajaran siklus II pertemuan II, 

jumlah skor yang diperoleh 19 dari skor maksimal 20. Dengan demikian, persentase skor rata-rata 

95,00% dan termasuk kategori sangat baik. aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran siklus II 

pertemuan II ini, jumlah skor yang diperoleh 18 dari skor maksimal 20. Dengan demikian, 

persentase skor rata-rata aktivitas siswa adalah 90,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria 

keberhasilan aktivitas siswa termasuk dalam kategori sangat baik. 

 

Refleksi 

Hasil pengamatan tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran siswa pada siklus  II  ini  

menunjukkan  bahwa  dengan  model  Problem  Based  Learning  pada pembelajaran tematik 

terpadu sudah terlaksana dengan maksimal. Dengan demikian, terjadi  peningkatan  

pembelajaran  tematik  terpadu  dengan  model  Problem  Based Learning di  kelas IV SD Negeri 

03 Alai  Kota Padang . 

 

PEMBAHASAN 

Perencanaan 

Guru membuat rancangan pembelajaran dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Menurut Majid (2014:125) menyatakan bahwa “rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana 

yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus”. Hasil 

penilaian RPP pada pertemuan pertama diperoleh persentase   skor rata  – rata 91,66 % dengan 

kategori sangat baik. Sedangkan pada pertemuan kedua diperoleh persentase skor rata – rata juga 

91,66% dan masuk dalam kriteria sangat baik, jadi rata – rata keberhasilan guru dalam merancang 

pembelajaran pada siklus I adalah 91,66% tergolong dalam kriteria sangat baik. Hasil penilaian 

RPP pada pertemuan pertama diperoleh persentase skor rata–rata 94,44% dengan kriteria sangat 

baik. Sedangkan pada pertemuan kedua diperoleh persentase skor rata – rata  94,44 % dengan 

kriteria sangat sangat baik, jadi rata – rata keberhasilan guru dalam merancang pembelajaran pada 

siklus II adalah 94,44% tergolong dalam kriteria sangat baik. 

 

Pelaksanaan   dalam   proses   pembelajaran   tematik   terpadu   terdiri   dari   kegitan pendahuluan,   

kegiatan   inti,   dan   kegiatan   penutup.   Kegiatan   pendahuluan   guru melakukan apersepsi . 

Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan menerapkan langkah-langkah model  Problem 

Based Leraning (PBL). Menurut Riyanto (2009:307) adalah: (1) Guru mempersiapkan dan 

melemparkan masalah kepada siswa, (2) membentuk kelompok kecil, (3) siswa mencari informasi 

dan data yang   berhubungan dengan masalah, siswa berkumpul dalam kelompoknya untuk 

melaporkan data yang sudah diperoleh, (5) kegiatan diskusi penutup  sebagai  kegiatan  akhir,  

apabila  proses sudah memperoleh solusi yang tepat. 

 

Pelaksanaan  pembelajaran  dengan  tahap  –  tahap  model     Problem  Based Leraning (PBL) 

dapat dilihat dari cara guru mengajar dan cara siswa belajar, dengan menggunakan penilaian 

pelaksanaan pembelajaran dari aspek guru siklus I pertemuan 1 memperoleh persentase skor rata –

rata yaitu 70,00%  dengan kriteria penilaian baik dan untuk siklus I pertemuan 2 memperoleh 

persentase skor rata –rata yaitu 80,00%  dengan kriterian penilaian baik. Dari kedua pertemuan tadi 

dapat dicari persentase skor rata – rata penilaian  guru siklus I adalah 75,00% dengan kriterian 

penilaian baik. Dari aspek siswa,  siklus  I  pertemuan  1  memperoleh  persentase  skor  rata  –rata  



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.6 │   JUNI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         55 

  

yaitu  65,00% dengan kriterian penilaian cukup dan untuk siklus I pertemuan 2 memperoleh 

persentase skor rata –rata yaitu 75,00%  dengan kriterian penilaian baik. Dari kedua pertemuan tadi 

dapat dicari persentase skor rata –rata penilaian guru siklus I adalah 70,00% dengan kriterian 

penilaian baik. 

 

Penilaian pelaksanaan pembelajaran dari aspek guru siklus II pertemuan I memperoleh persentase 

skor rata –rata yaitu 85,00%  dengan kriteria penilaian sangat baik dan untuk siklus II pertemuan 

II memperoleh persentase skor rata  –rata yaitu 95,00%  dengan kriteria penilaian sangat baik. 

Dari kedua pertemuan tadi dapat dicari persentase skor rata –rata penilaian guru siklus II adalah 

90,00% dengan kriteria penilaian sangat baik. Dari aspek siswa, siklus II pertemuan I memperoleh 

persentase skor rata –rata yaitu 85,00% dengan kriteria penilaian sangat baik dan untuk siklus II 

pertemuan II memperoleh persentase skor rata  –rata yaitu 90,00%   dengan kriteria penilaian 

sangat baik. Dari kedua pertemuan tadi dapat dicari persentase skor rata –rata penilaian siswa siklus 

II adalah 87,50% dengan kriteria penilaian sangat baik. Dari hasil setiap siklus peneliti melihat ada 

peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu, Dengan demikian dapat peneliti simpulkan 

bahwa penggunaan model PBL berhasil meningkatkan pembelajaran tematik terpadu tema 9 di kelas 

IV SDN 03 Alai Kec. Padang Utara Kota Padang . 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil paparan data perencanaan pembelajaran tematik terpadu di kelas IV SD dengan 

menggunakan  model Problem Based Learning (PBL) dituangkan dalam bentuk RPP yang 

komponen penyusunnya terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode dan pendekatan   

pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. RPP dirancang dengan  

tahapan  model Problem Based Learning (PBL). RPP siklus I diperoleh rata-rata 79,16%  kemudian 

meningkat pada siklus II dengan rata-rata 94,44% dengan kriteria keberhasilan sangat baik. 

Rekapitulasi  hasil penilaian aspek guru siklus II lebih tinggi jika dibandingkan dengan rekapitulasi 

hasil penilaian aspek  guru  siklus  I  dengan  rata-rata  75,00%  meningkat  menjadi  dengan  rata-

rata 90,00% atau meningkat sekitar 15,00% dan   rekapitulasi hasil penilaian proses pada siklus I 

juga sudah mengalami peningkatan pada siklus II dengan perolehan nilai SB (Sangat Baik). 

Sedangkan penilaian aspek siswa, rekapitulasi   hasil penilaian aspek siswa siklus II lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan rekapitulasi hasil penilaian aspek siswa   siklus I dengan rata-rata 70,00% 

meningkat menjadi rata-rata 87,50% atau meningkat sekitar 17,50% dan rekapitulasi hasil penilaian  

mengalami peningkatan  di mana siswa sudah banyak memperoleh nilai SB (Sangat Baik). Dari  hal  

ini,  terlihat bahwa  ada  peningkatan  dari  kegiatan mengajar guru dan aktivitas siswa belajar pada 

tahap pelaksanaan mulai dari siklus I sampai siklus II. 

 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  serta  simpulan  yang  diperoleh, dapat   

dikemukakan   saran   yang   sekiranya   dapat   memberikan   masukan   untuk peningkatan proses 

pembelajaran tematik terpadu sebagai berikut : Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran tematik 

terpadu dengan model Problem Based Learning (PBL), harus direncanakan dengan matang tentang 

bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Perencanaan yang matang perlu dilakukan setelah kita 

mengetahui masalah dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan untuk peningkatan proses 

pembelajaran tematik terpadu dengan model Problem Based Learning (PBL), sebaiknya terlebih 

dahulu memahami langkah-langkah  yang ada pada model  Problem Based Learning (PBL), 

selanjutnya harus adanya interaksi yang baik antara guru dan siswa, siswa dan guru agar 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. 
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ABSTRACT 
This research is motivated by the fact that learning activities are dominated by teachers, as a result the 

integrated thematic learning process has not run optimally. The purpose of this study is to describe the plan 
and implementation of integrated thematic learning using the Problem Based Learning model. The results of 

the study increased, the observations of RPP in the first cycle were 78.57% and in the second cycle 92.86%. 

The teacher aspect of the first cycle was 76.79% to 89.29% in the second cycle and the student aspect of the 

first cycle was 76.79% to the second cycle to 89.29% in the second cycle. So, the Problem Based Learning 

model can improve the integrated thematic learning process. 

Key Word: Integrated Thematic Learning, PBL Model 

 

ABSTRAK  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kegiatan pembelajaran didominasi oleh guru, akibatnya 

proses pembelajaran tematik terpadu belum berjalan secara maksimal. Tujuan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan rencana dan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model Problem 

Based Learning. Hasil penelitian mengalami peningkatan, pengamatan RPP siklus I adalah 78,57% dan pada 

siklus II 92,86%. Aspek guru siklus I adalah 76,79% menjadi 89,29% di siklus II dan pada aspek siswa siklus I 

adalah 76,79% menjadi siklus II menjadi 89,29% di siklus II. Jadi, model Problem Based Learning dapat 

meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu. 

Kata Kunci: Pembelajaran Tematik Terpadu, Model PBL 
 

 

Pendahuluan  
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti peneliti di kelas IV 

SD Negeri  10 Bandar Buat Kota Padang terlihat bahwa kegiatan pembelajaran didominasi oleh guru. 

selain itu masalah yang diberikan guru kurang relevan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga siswa 

kurang diberi kesempatan untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan pemecahan 
pemecahan masalah dalam proses berfikir yang mengakibatkan kurang efektinya proses pembelajaran 

tematik terpadu yang dilaksanakan. 

 
Tidak efektif proses pembelajaran tematik terpadu membuat siswa merasa bosan dan kurang 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Siswa juga sulit menerima materi pembelajaran sehingga 

menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 
Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dicarikan solusi pembelajaran yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu, yaitu guru dapat menggunakan model-model 

pembelajaran yang inovatif. 

 

Salah satu model pembelajaran yang inovatif yaitu model pembelajaran Problem Based Learning. 

Menurut Kemendiknas (2014:25), “Problem Based Learning merupakan pembelajaran yang 
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menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar”. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa, “Problem Based Learning dilakukan dengan adanya pemberian ransangan berupa 

masalah-masalah yang dilakukan pemecahan masalah oleh peserta didik yang diharapkan dapat 

menambah keterampilan peserta didik dalam pencapaian materi pembelajaran”. 

 

Menurut Kemendiknas (2014: 26) keunggulan Problem Based Learning antara lain:  1) melalui PBL 

akan terjadi pembelajaran bermakna, 2) peserta didik menginteragrasikan pengetahuan dan 

keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan, dan 3) PBL 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, 

motivasi internal untuk belajar, dan mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja 

kelompok”. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah umum penelitian ini 

adalah bagaimana peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan model Problem 

Based Learning di Kelas IV SD Negeri  10 Bandar Buat Kota Padang Kota Padang . Rumusan 
masalah secara khusus yaitu mendeskripsikan bagaimana rencana dan pelaksanaan pembelajaran 

tematik terpadu menggunakan model Problem Based Learning. 

 

METODOLOGI 

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Pendekatan kualitatif diuraikan dengan mendeskripsikan penelitian dengan kata-kata 
terhadap apa yang dialami oleh sebjek penelitian sedangkan pendekatan kuantatif dengan 

menggunakan angka-angka dalam mendeskripsikan subjek penelitian. Penelitian ini menguraikan 

peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan model Problem Based Learning di 

kelas IV SD Negeri  10 Bandar Buat Kota Padang Kota Padang . 
 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan model siklus dengan empat tahapan. Empat tahapan 

yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas sesuai dengan pendapat Kemmis dan M.C Taggart 
(dalam Uno, 2011:87) yaitu: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) pengamatan, dan (d) refleksi. 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester pada semeter ganjil ganjil pada bulan Januari-Juni tahun 
ajaran 2014/2015 di SD Negeri  10 Bandar Buat Kota Padang Kota Padang . Penelitian ini 

dilaksanakan 2 siklus, siklus 1 sebanyak 2 x pertemuan dan siklus II sebanyak 1 x pertemuan. 

Pertemuan 1 dilaksanakan 13 Maret 2015 dan pertemuan ke 2 tanggal 18 Maret 2015. Dalam siklus II 

sebanyak 1 x pertemuan yaitu tanggal 25 Maret sampai kepada penulisan laporan. Jumlah siswa yaitu 
27 orang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Penelitian dilakukan pada tema 

tempat tinggal ku. 

 
Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan berbagai cara yaitu observasi dan tes. Data tersebut 

berkaitan dengan: (1) rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru sebelum mengajar, (2) 

pengamatan terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa. Sedangkan sumber data penelitian ini adalah 

peneliti dan siswa kelas IV SD Negeri  10 Bandar Buat Kota Padang Kota Padang . 
 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I 

Perencanaan  

Penyusunan perencanaan dari siklus I terdiri dari 2 x pertemuan disusun berdasarkan model Problem 

Based Learning pada semester II dan berpedoman pada Kurikulum 2013 dituangkan dalam bentuk 
RPP. Peneliti berkolaboratif dengan guru kelas IV SDN  10 Bandar Buat Kota Padang terlebih dahulu 

untuk menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dikembangkan. Materi 

pembelajaran pada pertemuan I yaitu tema tempat tinggalku subtema lingkungan tempat tinggalku 

pembelajaran 2 sedangkan materi pembelajaran pada pertemuan II yaitu yaitu tema tempat tinggalku 
subtema lingkungan tempat tinggalku pembelajaran 4. Sebelum pelaksanaan pembelajaran 
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berlangsung terlebih dahulu peneliti mempersiapkan RPP, media pembelajaran, lembar diskusi 
kelompok, lembar evaluasi, kunci jawaban evaluasi serta lembar pengamatan yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 

 

Pelaksanaan 
Kegiatan diawali dengan mengucapkan salam dan memperhatikan kondisi kelas untuk memulai 

proses pembelajaran. Kemudian peneliti meminta siswa untuk berdo’a, selanjutnya menyampaikan 

appersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 

Langkah I pada kegiatan inti yaitu orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan siswa selama pembelajaran, guru memberikan 
orientasi masalah kepada siswa yaitu mengenai kondisi kepulauan seribu untuk pertemuan I dan 

mengenai sumber daya alam untuk pertemuan II. 

 

Langkah II yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
heterogen. Siswa disuruh duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Kemudian siswa 

dipersilahkan menentukan nama kelompok serta ketua kelompoknya. Guru membagikan lembar 

diskusi kelompok dan menjelaskan tugas yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok 
 

Langkah III yaitu membimbing penyelidikan individu/kelompok. Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai dengan masalah yang didapatkan dan melakukan eksperimen 
untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 

 

Langkah IV, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa untuk 

berbagi tugas dan merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai dengan hasil pemecahan 
masalah yaitu berupa laporan penyelidikan dan peta pikiran. 

 

Langkah V, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing 
siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang telah 

dilakukan. 

 

Kegiatan akhir, guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran, melakukan tanya jawab tentang 
materi yang belum dipahami siswa. Kemudian melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa dan ditutup dengan berdoa. 

 

Siklus II 

Perencanaan  

Penyusunan perencanaan dari siklus I terdiri dari 2 x pertemuan disusun berdasarkan model Problem 
Based Learning pada semester II dan berpedoman pada Kurikulum 2013 dituangkan dalam bentuk 

RPP. Peneliti berkolaboratif dengan guru kelas IV SDN  10 Bandar Buat Kota Padang terlebih dahulu 

untuk menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dikembangkan. Materi 

pembelajaran pada siklus II yaitu tema tempat tinggalku subtema keunikan tempat tinggalku 
pembelajaran 1. Sebelum pelaksanaan pembelajaran berlangsung terlebih dahulu peneliti 

mempersiapkan RPP, media pembelajaran, lembar diskusi kelompok, lembar evaluasi, kunci jawaban 

evaluasi serta lembar pengamatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

 

Pelaksanaan 

Kegiatan diawali dengan mengucapkan salam dan memperhatikan kondisi kelas untuk memulai 
proses pembelajaran. Kemudian peneliti meminta siswa untuk berdo’a, selanjutnya menyampaikan 

appersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Langkah I pada kegiatan inti yaitu orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan siswa selama pembelajaran, guru memberikan 
orientasi masalah kepada siswa yaitu mengenai keunikan daerah yang ada di Indonesia. 
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Langkah II yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
heterogen. Siswa disuruh duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Kemudian siswa 

dipersilahkan menentukan nama kelompok serta ketua kelompoknya. Guru membagikan lembar 

diskusi kelompok dan menjelaskan tugas yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok 

 
Langkah III yaitu membimbing penyelidikan individu/kelompok. Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai dengan masalah yang didapatkan dan melakukan eksperimen 

untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 
 

Langkah IV, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa untuk 

berbagi tugas dan merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai dengan hasil pemecahan 
masalah yaitu berupa laporan penyelidikan dan peta pikiran. 

 

Langkah V, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing 

siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang telah 
dilakukan. 

 

Kegiatan akhir, guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran, melakukan tanya jawab tentang 
materi yang belum dipahami siswa. Kemudian melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa dan ditutup dengan berdoa. 

 

PEMBAHASAN 

Siklus I 

Rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu menggunakan model Problem Based 

Learning 

Berhasilkan hasil penelitian pelaksanaan model Problem Based Learning pada pembelajaran tematik 

terpadu pada tema 8 tempat tinggalku subtema 2 lingkungan tempat tinggalku pembelajaran 2 dan 4 

pada siswa kelas IV E SD Negeri  10 Bandar Buat Kota Padang Kota Padang , terungkap bahwa guru 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimulai dengan membuat rancangan pembelajaran 

dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Menurut Mulyasa (2008:212) “RPP adalah 

rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus”. Sebelum RPP 

disusun, peneliti dan guru kelas sebagai observer terlebih dahulu menganalisis kompetensi dasar yang 

akan diajarkan. 

 

Berdasarkan rencanaan pelaksanaan pembelajaran  yang disusun pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus I disajikan dalam 2 x pertemuan. Masing-masing pertemuan dilaksanakan selama 7 x 35 menit. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dirancang peneliti pada siklus I dengan dua kali pertemuan 

sudah dikatakan pada kualifikasi baik, namun masih ada beberapa deskriptor yang belum terlaksana. 

Pada pertemuan I beberapa deskriptor yang belum terlaksana diantaranya: pada aspek merumuskan 

indikator pembelajaran, ada indikator yang belum menggunakan kata kerja operasional, untuk itu 

rencana perbaikan yang dilakukan pada siklus II yaitu menggunakan kata kerja operasional pada 

indikator. Hal ini dilakukan agar guru dapat melihat dan mengukur setiap kemampuan yang dimiliki 

oleh siswa. Menurut Haryati, Mimin (2007:8), “Indikator dikembangkan dan diuraikan dari 

kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja yang digunakan harus kata 

kerja iperasional dancakupan materinya lebih terfokus dan lebih sempit dari kompetensi dasar”. 

 

Kemudia pada bagian tujuan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang menimbulkan penafsiran 

ganda, untuk itu pada rencana perbaikan yang dilakukan pada siklus II yaitu membuat tujuan 

pembelajaran yang lebih terfokus sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Menurut Kunandar 

10 
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(2013:5), “Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan”. 

 

Kemudian pada pemilihan bahan ajar, bahan ajar belum sesuai dengan indikator, sehingga perbaikan 

yang dilakukan pada siklus II yaitu membuat bahan ajar  yang sesuai dengan tuntutan indikator. 

Menurut Haryati, Mimin (2007:9), “Sebelum melaksanakan proses pembelajaran maka seorang guru 

berkewajiban membuat dan menyediakan materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan 

salah satu komponen dalam sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu 

sisw  mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam kompetensi dasar”. 

 

Selanjutnya penilaian belum dibuat secara jelas dan terperinci sehingga pada siklus 2 penilaian dibuat 

dengan lebih jelas dan rinci. Menurut Kunandar (2013:10), “Kegiatan guru setelah melakukan proses 

pembelajaran adalah melakukan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar secara esensial 

bertujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan sekaligus 

mengukur keberhasilan peserta didik dalam penguasaan kompetensi yang telah ditentukan”. 

 

Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu menggunakan model Problem Based Learning 

Berdasarkan diskusi peniliti dengan guru  kelas IV SD Negeri  10 Bandar Buat Kota Padang Kota 

Padang , selama pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu terpadu menggunakan model Problem 

Based Learning ditemukan beberapa hal yang diperhatikan sebagai berikut: 

 

Pada kegiatan awal, di siklus I semua kegiatan telah terlaksana dengan baik, tetapi masih ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan seperti: Pada kegiatan menyiapkan kondisi kelas, siswa belum 

menyediakan alat dan bahan pembelajaran dengan baik dan suasana kelas belum kondusif untuk 

memulai pembelajaran karena kurangnya keseriusan siswa untuk memulai pelajaran dan masih ada 

siswa yang bermain-main, berbicara ketika pelajaran akan dimulai. Untuk itu pada siklus II guru 

harus mampu menyiapkan kondisi kelas dengan baik, sehingga siswa menyediakan alat dan bahan 

pembelajaran dengan baik dan menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk memulai 

pembelajaran. Menurut Sardiman (dalam Suryosubroto 2009:2) mengemukakan bahwa tugas dan 

peranan guru antara lain: menguasai dan mengembangkan materi pelajaran dan mengevaluasi 

kegiatan siswa. Sardiman pun juga berpendapat (dalam Suryosubroto 2009:41) menciptakan iklim 

belajar mengajar yang serasi, dalam arti guru harus mampu menangani dan mengarahkan tingkah 

laku anak didik agar tidak merusak suasana kelas. 

 

Pada kegiatan berdo’a, siswa belum berdo’a dengan khusyuk dan berdo’a dengan sikap yang kurang 

baik karena guru belum memberikan contoh sikap yang baik dalam berdo’a dan belum memberikan 

contoh menghargai cara berdo’a siswa yang berbeda agama. Untuk itu, guru harus mampu mengelola 

kelas dengan baik, sehingga siswa berdo’a dengan khusyuk dan berdo’a dengan sikap yang baik. 

Menurut Badawi (dalam Suryosubroto 2009:17) mengatakan bahwa mengajar guru dikatakan 

berkualitas apabila seorang guru dapat menampilkan kelakuan yang baik dalam usaha mengajarnya. 

Pada kegiatan menyampaikan appersepsi, guru belum menyampaikan sesuai dengan materi dan tidak 

memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa sehingga terlihat siswa kurang menyimak 

pertanyaan yang diberikan guru dan tidak memberikan tanggapan balik. Untuk itu guru harus 

memberikan umpan balik dari setiap jawaban siswa. 

 

Pada kegiatan menyampaikan tujuan pembelajaran, belum sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa. Hal tersebut terlihat dari sikap siswa yang kurang tertarik terhadap penyampaian guru. Untuk 

itu, dalam menyampaikan tujuan pembelajaran guru harus menyesesuaikan dengan tingkat 
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perkembangan siswa. Pada kegiatan permainan mencari kertas, guru kurang berhasil dalam 

mengendalikan situasi kelas. Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu guru menggunakan stategi 

tertentu agar situasi kelas tetap kondusif walaupun dalam kegiatan permainan. Pengelolaan kelas 

merupakan bagian penting yang harus mendapat perhatian dari guru. Menurut Djamarah, Syaiful 

(2010:47), “Kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima 

bahan pelajaran dari guru. kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi 

edukatif, sebaliknya kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan 

pembelajaran”. 

 

Siklus II 

Rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu menggunakan model Problem Based 

Learning 
Rencana pelaksanaan pembelajaran  pembelajaran pada siklus II tidak jauh berbeda dengan 

rencanaan pelaksanaan pembelajaran pembelajaran siklus I. Rencanaan pelaksanaan pembelajaran  

pembelajaran pada siklus II dengan kualifikasi dengan sangat baik. Pelaksanaan pembelajaran pada 
siklus II disajikan dalam 1 x pertemuan (7 x 35 menit) 

 

Rencana pelaksanaan pembelajaran  pembelajaran pada siklus II ini mengalami peningkatan yaitu: (a) 

indikator sudah menggunakan kata kerja operasional, (b) tujuan pembelajaran telah rinci dan jelas, 

(c) pemilihan media telah sesuai dengan karakteristik siswa, (d) penilaian jelas, rinci dan lengkap. 

 

Sementara ada dua aspek yang belum maksimal peneliti lakukan, yaitu masih memperoleh nilai 3. 

Aspek itu adalah dalam pemilihan materi ajar belum terlalu pas dengan karakteristik siswa. Hal ini 

karena peneliti belum sepenuhnya memahami bagaimana karakteristik setiap siswa. Menurut Haryati, 

mimin (2007:9), “Sebelum melaksanakan proses pembelajaran maka seorang guru berkewajiban 

membuat dan menyediakan materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan salah satu 

komponen dalam sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu sisw  

mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam kompetensi dasar.” 

Kemudian dalam aspek alokasi waktu, peneliti perlu berlatih lagi agar kegiatan pembelajaran yang 

dirancang dapat sesuai dengan alokasi waktu. Menurut Sri, dkk. (2007:11), perkiraan waktu yang 

dibutuhkan untuk mencapai satu KD, dengan mempertimbangkan :tingkat kesukaran materi, cakupan 

materi, frekuensi penggunaan materi, tingkat pentingnya materi yang dipelajari, serta cara 

penyampaian materi 

 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh observer pada lembaran pengamatan RPP siklus II 

diperoleh 26 dari 28 skor maksimal dengan persentase 92,86 %  dengan kualifikasi sangat baik 

menurut Purwanto. Menurut Sanjaya (2008:29) “Rencanaan pelaksanaan pembelajaran  pembelajaran 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan”. 

 

Hasil analisis data pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model Problem 

Based Learning pada siklus II diperoleh skor 25 dengan persentase 89,29 % dengan kriteria sangat 

baik pada aktivitas guru dan diperoleh skor 25 dengan persentase 89,29% dan kriteria sangat baik 

pada aktivitas siswa.  

 

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu 

dengan menggunakan model Problem Based Learnin dari aktivitas guru dan aktivitas siswa telah 

terlaksana dengan baik dan peneliti telah berhasil pembelajaran tematik terpadu dengan 

menggunakan model Problem Based Learning di SD Negeri  10 Bandar Buat Kota Padang Kota 
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Padang . Proses pembelajaran mengalami peningkatan karena peningkatan dalam segi perencanaan 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

Menurut Sagala (2012:64), “Proses pembelajaran secara metodologis berakar dari pihak pendidik 

yaitu guru, dan proses pembelajaran secara pedagogis terjadi pada diri peserta didik”. Lebih lanjut 

Sagala memaparkan bahwa, proses pembelajaran merupakan aktifitas dalam bentuk interaksi belajar 

mengajar dalam suasana edukatif, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan, artinya interaksi yang telah 

dicanangkan untuk suatu tujuan tertentu setidaknya adalah pencapaian tujuan instruksional atau 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan pada satuan pelajaran. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Rencana pelaksanaan 

pembelajaran  pembelajaran tematik terpadu di kelas IV SD Negeri  10 Bandar Buat Kota Padang 

dengan menggunakan model Problem Based Learning dituangkan dalam bentuk RPP. RPP dibuat 

sesuai dengan langkah-langkah model Problem Based Learning, antara lain: (1) orientasi siswa 

kepada masalah, (2) guru mengorganisasikan siswa, (3) guru membimbing penyelidikan individu 

atau kelompok, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan (5) menganalisa dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. Rencanaan pelaksanaan pembelajaran  pembelajaran 

dibuat secara kolaboratif oleh peneliti dan guru kelas IV E SD Negeri  10 Bandar Buat Kota Padang 

Kota Padang . Penilaian RPP pada siklus I memperoleh  nilai 78,57% dengan kualifikasi baik. 

Selanjutnya penilaian pada siklus II  adalah 92,86% dengan kualifikasi sangat baik. b) Pelaksanaan 

pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model Problem Based Learning dapat diamati 

dari aspek guru dan aspek siswa. Aspek guru pada siklus I dengan nilai 76,79%  dengan kualifikasi 

baik meningkat menjadi 89.29%  dengan kualifikasi sangat baik pada siklus II. Sedangkan aspek 

siswa pada siklus I memperoleh nilai 76,79% dengan kualifikasi baik meningkat menjadi 89,29% 

dengan kualifikasi sangat baik pada siklus II. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan 

menggunakan model Problem Based Learning sudah termasuk dalam kualifikasi sangat baik. 

 

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, peneliti mengajukan saran yaitu: a) pada perencanaan 

pembelajaran, diharapkan guru dapat merancang pelaksanaan pembelajaran secara maksimal  agar 

pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dapat terlaksana dengan baik, b) pada pelaksanaan 

pembelajaran tematik terpadu guru diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah dirancang agar memperoleh hasil yang memuaskan. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to describe learning planning, implementation of learning, to be able to improve 

student learning outcomes in reducing fractions with a denominator not the same as the NHT type cooperative 

learning model in class IV SD Negeri 03 Alai. The results showed that the RPP planning in the first cycle was 

69.64% with sufficient criteria being 92.85% with very good criteria in the second cycle. The results of the 

implementation of teacher learning in the first cycle were 68.75% with sufficient criteria to 90.62% with very 

good criteria in the second cycle. The results of the implementation of student learning in the first cycle were 

71.89% with good criteria to 87.50% with very good criteria in the second cycle. The student learning outcomes 

in the first cycle were 61.12 with sufficient criteria being 81.02 with very good criteria in the second cycle. It 

can be concluded that the NHT cooperative learning model of reducing fractions with unequal denominators 

can improve the learning outcomes of class IV students at SD Negeri 03 Alai 

Key Word: Learning Outcomes, Cooperative Learning Model Numbered Head Together 

 

ABSTRACT  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dengan 

model cooperative learning tipe NHT di kelas IV SD Negeri 03 Alai. Hasil penelitian menunjukkan 

perencanaan RPP pada siklus  I  adalah 69,64% dengan kriteria cukup menjadi 92,85% dengan kriteria sangat 

baik pada siklus II. Hasil pelaksanaan pembelajaran guru siklus I adalah 68,75% kriteria cukup menjadi 

90,62% dengan kriteria sangat baik pada siklus II. Hasil pelaksanaan pembelajaran siswa siklus I adalah 

71,89% dengan kriteria baik menjadi 87,50% dengan kriteria sangat baik pada siklus II. Hasil belajar siswa 

siklus I adalah 61,12 dengan kriteria cukup menjadi 81,02 dengan kriteria sangat baik pada siklus II. Dapat 

disimpulkan model cooperative learning tipe NHT pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 03 Alai 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Model Cooperative Learning Tipe Numbered Head Together 

 

 

LATAR BELAKANG 

Pembelajaran pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama adalah salah satu materi pembelajaran 

yang diberikan di kelas IV Sekolah Dasar (SD) semester 2 (Depdiknas, 2006:423). Siswa pada umur 

ini belum dapat memahami pembelajaran yang bersifat abstrak sehingga materi pembelajaran 

tersebut harus di konkretkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Piaget (dalam Murfiqah, 2007:1) bahwa 
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siswa usia 7-11 tahun berada pada tahap operasi konkret. 

 

Pusat   pengembangan   kurikulum   dan   sarana   pendidikan   badan penelitian  dan  pengembangan  

(Depdikbud,  2000  : 35)  menyatakan  bahwa pecahan merupakan salah satu topik yang sulit untuk 

diajarkan. Kesulitan ini terlihat dari kurang bermaknanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru 

dan  sulitnya   pengadaan  media  pembelajaran  akibatnya, Guru  biasanya langsung mengajarkan  

pengenalan angka  seperti  pada  pecahan, 1  disebut pembilang dan 2 disebut penyebut.Pecahan   

adalah   suatu   bilangan   cacah   yang   digunakan   untuk menyatakan banyaknya anggota suatu 

himpunan, Kini diperkenalkan lagi hal baru yaitu bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian 

– bagian benda, jika   benda   itu   dibagi   –   bagi   menjadi   beberapa   bagian   yang   sama 

(Sugiarto,2006:36). 

 

Pembelajaran yang dilakukan guru di kelas IV SD Negeri 03 Alai dalam pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama adalah dengan cara menyamakan  penyebut  kedua  pecahan  tersebut  tanpa  

melalui  proses  atau media peraga. Siswa dipaksa menerima penjelasan guru,tanpa membuktikan 

atau membangun sendiri dalam pikirannya. 

 

Berdasarkan pengalaman di SD Negeri 03 Alai ditemukan bahwa dalam pelajaran  pengurangan 

pecahan berpenyebut tidak sama guru belum membagi siswa secara heterogen, guru belum 

menggunakan bahasa yang jelas dalam memberikan pertanyaan ,dan siswa kurang komunikasi dalam 

kelompok, siswa kurang memahami pertanyaan yang diajukan guru, siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran, siswa kurang berani memberikan jawabannya.Sehingga siswa kurang mengerti apa 

yang digunakan  oleh guru pada pelajaran pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. 

 

Diperlukan sebuah model pembelajaran yang sesuai. Salah satunya model cooperative learning yang 

dapat digunakan yaitu tipe Numbered Head Together.Menurut Hamdani (2011:89) “NHT adalah 

model belajar dengan setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, Kemudian secara acak 

guru memanggil nomor dari siswa”. Pembelajaran dengan tipe NHT memiliki kelebihan seperti setiap 

siswa menjadi siap untuk belajar, adanya kerja sama antaranggota kelompok, dan kompetisi 

antarkelompok. Selain itu siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh- sungguh, dan siswa yang 

pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa 

(2006:190) “Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan memilih pendekatan 

pembelajaran, melakukan pendekatan pembelajaran, melakukan pembentukan kompetensi, 

menetapkan kriteria keberhasilan, serta mengembangkan organisasi dan manajemen pembelajaran”. 

 

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, siswa diharapkan tidak hanya dapat belajar dan 

menerima apa yang disajikan oleh guru dalam proses belajar  dan  pembelajaran,  melainkan  juga  

bisa  belajar  dari  siswa lainnya, dan sekaligus mempunyai kesempatan untuk membelajarkan 

siswa yang lain dalam bentuk   kerjasama dalam kelompok. Pengembangan model pembelajaran 

ini perlu diupayakan guna meningkatkan penguasaan konsep pengetahuan dan penumbuhan 

kreativitas untuk semua siswa, serta penciptaan iklim yang kondusif  dalam  perkembangan  daya  

nalar  dan  keterampilan berpikir tinggi. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan hasil belajar serta pembentukan kepribadian siswa. 
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Menurut Arikunto (2012:11) dikatakan bahwa “ Pendekatan kualitatif digunakan karena pelaksanaan 

penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi 

keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami dan menuntut keterlibatan peneliti 

secara lansung di lapangan”. 

 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I dan Siklus II 

Refleksi  hasil  belajar  siswa  (aspek  kognitif)  pada  siklus I pertemuan 2 ini terlihat meningkat 

dibandingkan dengan pertemuan 1. Pada pertemuan pertama memperoleh nilai rata-rata 60,20 

dengan 9 siswa mencapai KKM dan 15 orang yang belum mencapai KKM. Sedangkan pada 

pertemuan kedua memperoleh nilai rata-rata 67 dengan 14 siswa mencapai KKM dan 10 orang yang 

belum mencapai KKM. Jadi hasil belajar siswa pada (aspek kognitif) selama siklus 1 adalah 66,0%. 

Akan tetapi hasil belajar siswa masih berada pada kriteria belum tuntas dan masih perlu tindak lanjut 

untuk pertemuan berikutnya. 

 

Penilaian dari (aspek afektif) siswa masih belum jelas terlihat belum keseriusannya dan keaktifan 

dalam berdiskusi. Sedangkan dari (aspek  psikomotor)  yaitu  dalam  kemampuan  alat  peraga,  siswa 

kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam menggunakan alat peraga. Selain itu dalam presentasi 

kerja, siswa belum bisa menerima pendapat serta kritikan dari kelompok lain. 

 

Berdasarkan hasil refleksi diatas, maka guru perlu meningkatkan pemahaman anak dalam materi 

mengurangkan pecahan. Pada proses kerja kelompok, guru hendaknya lebih memperhatikan 

keseriusan siswa dalam bekerja kelompok serta meminta anak untuk aktif bekerjasama dalam 

kelompoknya. Selain itu  guru  juga  hendaknya  lebih  memberi pemahaman tentang rasa tanggung 

jawab dan mau menerima pendapat dan kritikan dari orang lain. 

 

Secara  keseluruhan  hasil  belajar  siswa  keseluruhan  pada siklus 1 ini adalah 61,71.Hal ini masih 

belum mencapai target yang diinginkan dengan KKM 70 dan persentase ketuntasan 27,28 % sehingga 

perlu diadakan tindakan perbaikan dan dilanjutkan pada siklus kedua.  

 

Berdasarkan lembar penilaian RPP, maka dapat dilihat deskriptor yang belum terlaksana dalam 

perencanaan pembelajaran yaitu aspek 1) perumusan permasalahan tujuan pembelajaran yaitu belum 

terlaksana adalah poin kelengkapan instrumen, yaitu poin (d) soal belum disertai pedoman 

pemeriksaan yang lengkap. 

 

Berdasarkan hasil  pengamatan  tersebut,  maka  untuk pertemuan selanjutnya guru hendaknya soal 

disertai pedoman pemeriksaan yang lengkap.  Secara   keseluruhan   RPP   yang   telah dirancang oleh 

guru pada siklus II ini sudah lebih baik dan tahapan pembelajaran dalam perencanaan sudah 

terlaksana dengan baik.  Hasil penilaian  (aspek  kogntitif)  pada  siklus II ini sudah mengalami 

peningkatan dibandingkan siklus I. Pada siklus II ini diperoleh nilai persentase 80,7%, yang sudah 

melebihi batas KKM 70%. Hasil penilaian aspek afektif sikap keseriusan, saling menghargai,  serta  

keaktifan  saat  diskusi  udah  mengalami peningkatan. Sedangkan dari aspek (psikomotor), siswa 

dalam menggunakan alat peraga dan presentasi kerja sudah mengalami peningkatan. Nilai rata-rata 

siswa pada ketiga aspek siklus I yaitu 69,7 persentase ketuntasan 42,9 % meningkat pada siklus II 

dengan nilai rata-rata 85 dengan persentase ketuntasan 100 %. Hasil ini sudah mencapai KKM 70 

dan target yang diharapkan persentase ketuntasan ≥75%, sehingga penelitian ini dapat dikatakan 

berhasil. 
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PEMBAHASAN 

Siklus I dan Siklus II 

Untuk memperoleh hasil belajar siswa dilaksanakan penilaian terlebih dahulu. Pelaksanaan penilaian 

dari siklus I dilakukan oleh guru. Penilaian yang dilakukan oleh guru meliputi tiga aspek, yaitu aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

dipelajari, guru menggunakan penilaian kognitif yang didapatkan dari hasil belajar siswa. 

 

Penilaian kognitif siswa pada siklus I pertemuan 1 diperoleh rata-rata 60,20. Nilai tertinggi 

adalah 90 dan nilai terendah adalah 20. Sedangkan pada pertemuan 2 diperoleh nilai rata-rata 67. 

Nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 40. Jadi nilai rata-rata pada siklus I ini adalah 

63,6 sehingga tergolong dalam kategori belum tuntas. 

 

Penilaian aspek afektif pertemuan 1 memperoleh persentase perolehan skor 54,86% dengan kategori 

kurang. Sedangkan pada pertemuan 2 diperoleh persentase perolehan skor 66,32% dengan kategori 

cukup. Jadi rata-rata penilaian aspek afektif pada siklus I ini adalah 60,59% memperoleh kriteria 

cukup. Pada siklus I ini ditemukan masih banyak siswa yang belum menunjukkan sikap keseriusan 

dalam berdiskusi dan keaktifan saat berdikusi. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk pertemuan 

berikutnya diharapkan guru lebih memberikan pemahaman kepada siswa untuk serius dan aktif dalam 

diskusi. Penilaian aspek psikomotor pada pertemuan 1 diperoleh persentase 51,38% dengan kategori 

kurang. Sedangkan pada pertemuan 2 diperoleh persentase 67,01% dengan kategori cukup. Jadi 

rata-rata penilaian psikomotor pada siklus I ini adalah 59,19% dan masuk cukup. 

 

Jika dilihat dari rekapitulasi keberhasilan siswa pada siklus I, diperoleh gambaran bahwa rata-rata 

keberhasilan siswa pada siklus I untuk ketiga aspek adalah 61,83 Ini menunjukkan siklus I belum 

mencapai batas KKM yang ditetapkan yaitu 70 dengan persentase ketuntasan yang diharapkan yaitu 

≥75%. 

 

Pembahasan hasil penelitian Siklus II meliputi: a) Rancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) mengurangkan pecahan b) pelaksanaan pembelajaran mengurangkan pecahan c) hasil 

pembelajaran dengan model coopeative learning tipe NHT. Pembahasan hasil penelitian tindakan 

peningkatan pembelajaran mengurangkan pecahan dengan model coopeative learning tipe NHT 

peneliti sajikan sebagai berikut: Untuk memperoleh hasil belajar siswa dilaksanakan penilaian 

terlebih dahulu, yang pelaksanaan penilaian dilakukan guru. penilaian merupakan serangkaian  

kegiatan  untuk memperoleh,  menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan  secara  sistematis dan  berkesinambungan,  sehingga menjadi 

informasi bermakna dalam pengambilan keputusan (dalam Kunandar, 2007:271). Penilaian kognitif 

siswa pada siklus II pertemuan 1 diperoleh rata-rata 73,75. Nilai tertinggi adalah 100 dan nilai 

terendah adalah 60. Hasil ketuntasan kelas terdapat 18 orang siswa telah tuntas dan 6 orang yang 

tidak tuntas. Sedangkan pada pertemuan 2 diperoleh nilai rata-rata 82,91 nilai tertinggi adalah 100dan 

nilai terendah adalah 60. Hasil ketuntasan kelas terdapat 22 orang siswa telah tuntas. Jadi nilai rata-

rata pada siklus II ini adalah 78,33% sehingga tergolong dalam kategori tuntas. 

 

Penilaian aspek afektif pertemuan 1 memperoleh persentase perolehan skor 78,8% dengan kategori 

baik. Sedangkan pada pertemuan 2 diperoleh persentase perolehan skor 89,3% dengan kategori sangat 

baik. Jadi rata-rata penilaian aspek afektif pada siklus I ini adalah 84,1% memperoleh kriteria baik. 

Pada siklus II ini siswa yang sudah menunjukkan sikap keseriusan dalam berdiskusi, saling 

menghargai antar anggota kelompok, dan keaktifan saat berdiskusi. 
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Penilaian aspek psikomotor pada pertemuan 1 diperoleh persentase 83,9% dengan kategori sangat 

baik. Sedangkan pada pertemuan 2 diperoleh persentase 91,1% dengan kategori sangat baik. Jadi 

rata-rata penilaian psikomotor pada siklus II ini adalah 87,5% dan masuk kriteria sangat baik. 

Pada tahap ini siswa siswa dalam keterampilan   menggunakan   alat   peraga   sudah   sesuai   dengan 

fungsinya dan bertanggung jawab dalam menggunakan alat peraga. Jika dilihat dari rekapitulasi 

keberhasilan siswa pada siklus I, diperoleh gambaran bahwa rata-rata keberhasilan siswa pada siklus 

II untuk ketiga aspek adalah 85,0 dengan persentase ketuntasan 100,0%. Ini   menunjukkan   siklus   

II   sudah   mencapai   batas   KKM   yang ditetapkan yaitu 70 dan persentase ketuntasan yang 

diharapkan yaitu ≥75%.sedangkan peningkatan hasil dari siklus I ke siklus II dapat dilihat pada 

lampiran 51 halaman 239.Berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwa penerapan model  

coopreative  learning  tipe  NHT  dalam  pembelajaran  dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta 

dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam Pengurangan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama 

dalam diskusi kelompok. Sesuai dengan pendapat Hamdani (2011:90)  bahwa  kelebihan  dari  NHT  

dalam  proses  pembelajaran dapat membuat siswa mempersiapkan dirinya untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru, serta siswa yang pandai dapat mengajari   siswa   yang   kurang   

pandai,   sehingga   hasil   belajar meningkat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil paparan pada data dan temuan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa pembelajaran 

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dengan model cooperative learning tipe NHT sebagai 

berikut: 1). Perencanaan pembelajaran pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dengan model 

cooperative learning tipe nht dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 03 Alai . 

Dari segi perencanaan, siklus I memperoleh persentase 69,64 % dengan kualifikasi baik (B). Pada 

siklus II mengalami peningkatan menjadi 92,85% dengan kualifikasi baik sekali (BS). 2).   

Pelaksanaan pembelajaran pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dengan model 

cooperative learning tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 03 Alai , 

dilihat dari segi aktivitas guru maupun aktivitas siswa. Dari segi pelaksanaan, pada siklus I aktivitas 

guru memperoleh persentase 68,75 % dengan kualifikasi cukup (C), siklus II memperoleh persentase 

90,62% dengan kualifikasi baik sekali (BS). Pada aktivitas siswa siklus I memperoleh persentase 

68,75 % dengan kualifikasi cukup (C), siklus II mengalami peningkatan menjadi 87,5% dengan 

kualifikasi baik sekali (BS). 3). Hasil belajar pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dengan 

model cooperative learning tipe NHT mengalami peningkatan secara bertahap dari siklus I hingga 

siklus II, pada siklus I dengan nilai rata-rata 61,95 dengan ketuntasan belajar 27,28 %. Pada siklus II 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 81,02 dengan ketuntasan belajar 

86,37 %. 

 

Saran 

Berdasarkan dari hasil dan temuan penelitian, maka dikemukakan saran sebagai berikut: 1). Bagi 

guru,  disarankan agar membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan komponen-komponen 

perencanaan yang baik. Hal ini dilakukan agar pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan 

karakteristik siswa. 2). Disarankan kepada guru, hendaknya dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

model Cooperative Learning tipe NHT memperhatikan 4 tahap tipe nht dalam pembelajaran di 

kelas. Hal ini dikarenakan keempat tahap ini akan memudahkan guru mencapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan dan dapat meningkatan hasil belajar siswa. 3). Kepada guru agar menciptakan 

suasana belajar yang membuat siswa aktif dan menyenangkan. Hal ini akan membuat siswa 

belajar dengan lebih semangat dengan menerapkan tahap-tahap model cooperative learning tipe 

NHT dan akan meningkatkan hasil belajar siswa. 
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ABSTRACT 

This study aims to improve student learning outcomes with the inquiry method in elementary school. 

The results of research in a) learning planning in the first cycle of the first meeting with an average 

of 63.26%, the first cycle of the second meeting is 76.17%, so the first cycle of the second meeting has 

increased and the second cycle is 83.33% very good increase. b) the observation of learning in the 

first cycle of the first meeting from the teacher aspect is 62.50%, the first cycle of the second meeting 

is 79.10% so that there is an increase in the second cycle of 95.23%, in the student aspect, namely the 

first cycle of the first meeting 62.50%, the first cycle of the second meeting was 79.16% so that the 

increase in the second cycle of 95.83% increased very well, and the learning outcomes of the first 

meeting of the first cycle with an average of 63.39 and the first cycle of the second meeting with an 

average of 73.26, and cycle II with an average of 84.20. 

Key Word: Learning Outcomes, Inquiry Method 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode inkuiri di SD. Hasil 

penelitian dalam a) perencanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan I dengan rata-rata 63,26%, 

siklus I pertemuan II yaitu 76,17%, jadi siklus I pertemuan II mengalami peningkatan dan siklus II 

adalah 83,33% peningkatan sangat baik. b) pengamatan pembelajaran siklus I pertemuan I dari aspek 

guru yaitu 62,50%, siklus I pertemuan II yaitu 79,10% sehingga mengalami peninggkatan pada siklus 

II 95,23%, pada aspek siswa yaitu siklus I pertemuan I 62,50%, siklus I pertemuan II 79,16% 

sehingga mengalami peningkatan pada siklus II 95,83% meningkat sangat baik, dan hasil belajar 

siklus 1 pertemuan 1 dengan rata-rata 63,39 dan siklus 1 pertemuan II dengan rata-rata 73,26, dan 

siklus II dengan rata-rata 84,20.  

Kata Kunci: Hasil Belajar, Metode Inkuiri 

 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pembelajaran yang diajarkan di SD. 

Melalui pembelajaran IPA, siswa diarahkan untuk dapat memperoleh keyakinan terhadap kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang ada baik keindahan maupun keteraturan alam ciptaannya. 

Dalam pembelajaran IPA siswa diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran IPA 

dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengembangkan rasa ingin tahu tentang adanya hubungan  

saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat 

 

Pembelajaran IPA mendidik siswa untuk dapat mengembangkan keterampilan proses untuk 

menyelidikai alam dan mampu memecahkan permasalahan serta membuat sebuah keputusan. Dengan 
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pembelajaran IPA siswa memiliki kesadaran untuk dapat menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai ciptaan Tuhan dan memperoleh bekal pengetahuan , konsep, serta keterrampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjuttkan pendididikan. 

 

Dalam meningkatkan kualitas pemebelajaran, menurut Purwanto (l990:45) “Guru dan siswa perlu 

berfikir kritis, dengan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat, guru tidak hanya mampu 

bertindak sebagai penyaji informasi tetapi harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator dan 

pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dari suatu 

masalah yang dihadapi”. Dengan demikian dalam meningkatkan kualitas pembelajaran guru harus 

mampu memberikan kesempatan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah. 

 

Upaya antara guru dan siswa dalam meningkatkan pembelajaran sangat berpengaruh terhadap tingkat 

keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

(Depdiknas, 2006:484) menyatakan proses pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD) menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

mamahami alam sekitar secara ilmiah. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut siswa dituntut 

dapat mengambil pengalaman langsung dari pembelajaran yang diperoleh. 

 

Siswa sebagai subjek pendidikan, dituntut supaya aktif dalam belajar, mencari informasi dan 

mengeksplorasi sendiri atau berkelompok. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa 

kearah pengoptimalan pencapaian ilmu pengetahuan yang dipelajari. Sesuai dengan teori Piaget 

(dalam Yusuf, 2007:1) bahwa “Dalam pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator, bukan pemberi 

informasi”. 

 

Berdasarkan hasil observasi  yang penulis lakukan di kelas IV SDN 03 Alai .ditemukan bahwa pada 

pembelajaran IPA di SD yaitu pembelajaran yang menekankan pada aspek kognitif, kurang 

melibatkan siswa sehingga mereka kurang mandiri dalam belajar, bahkan cenderung pasif di kelas. Di 

samping itu juga pembelajaran IPA yang diberikan pada siswa bersifat konvensional yaitu dengan 

menggunakan metode ceramah dan ceramah saja. Pada pembelajaran ini suasana kelas cenderung 

teacher-centered sehingga siswa menjadi pasif dalam pembelajaran. Masalah ini banyak dijumpai 

dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Kualitas dan keberhasilan pembelajaran IPA sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan media 

pendekatan dan metode pembelajaran Hasil belajar siswa masih dibawah standar ketuntasan belajar 

mengajar dengan rata-rata nilai 6,4 nilai ketuntasan yang ditetapkan sekolah adalah 7,00. Dimana dari 

22 orang siswa yang mendapat nilai diatas 7,00 hanya sebanyak 9 orang, sedangakan 13 orang siswa 

lainnya hanya memperoleh nilai di bawah 7,00, maka penulis memilih dengan menggunakan metode 

inkuiri dengan metode ini diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat.  

 

Selanjutnya ditemukan juga di kelas siswa hanya menghafal konsep dan kurang mampu 

menggunakan konsep tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan nyata yang berhubungan 

dengan konsep yang dimilikinya, sehingga menurunnya aktifitas siswa dalam proses pembelajaran 

yang menyebabkan hasil belajar IPA belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

ditetapkan SDN 03 Alai .  

 

Melihat fenomena diatas jika dibiarkan terus dapat berakibat tujuan pembelajaran tidak tercapai dan 

akhirnya hasil belajar rendah. Oleh sebab itu penulis ingin mencoba untuk membelajarkan siswa 

dalam bidang studi IPA dengan menggunakan metode inkuiri. Metode inkuiri merupakan salah satu 

strategi pembelajaran yang memungkinkan para siswa mendapatkan jawabannya sendiri. Artinya 
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dalalam metode inkuiri siswa diberi peluang untuk mencari,meneliti dan memecahkan jawaban dan 

menggunakan metode inkuiri. Dengan demikian siswa terbiasa terlibat secara aktif dalam memahami 

pembelajaran,dengan cara bertanya,menjawab pertanyaan bahkan berdiskusi bersama teman.menurut 

Roestiyah (2001:75) metode inkuiri ini memeiliki keunggulan yaitu: (1) mendorong siswa untuk 

berfikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersifat jujur, objektif, dan terbuka, (2) mendorong siswa 

untuk berfikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri, (3) memberi kepuasan yang bersifat 

intrinsik, (4) situasi pembelajaran lebih menggairahkan,(5) dapat menggembangkan bakat atau 

kecakapan individu, (7) memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri, (8) menghindarkan diri dari 

pembelajaran tradisional,(9) dapat memberi waktu kepada siswa secukupnya sehingga mereka dapat 

mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. 

 

Dengan keunggulan yang demikian, diharapkan guru dapar memaksimalkan pembelajaran dengan 

menggunakan metode inkuiri. Sehingga kemampuan siswa dalam memaksimalkan daya fikir dan 

analisanya dapat tercapai sehingga mengoptimalkan hasil belajar. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode inkuiri merupakan metode yang 

menuntut siswa agar dapat menemukan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, 

sedangankan guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing siswa setelah siswa 

menemukanya, baru guru mengidentifikasi apa yang telah ditemukan siswa tersebut.selain itu, saling 

mempengaruhi dan saling bergantung, serta mampu mempergunakan pengetahuannya dalam 

membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan hal di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA, dengan menggunakan metode inkuiri/ oleh karena itu, penelitian ini 

diberi judul “ Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPA melalui Metode Inkuiri di 

Kelas IV SDN 03 Alai ”. 

 

METODOLOGI 

Pendekatan yang di digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif, 

karena peneliti ingin mengamati fenomena yang terjadi di dalam kelas. pendekatan kuantitatif adalah 

metode yang digunakan untuk melihat pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan 

 

Jenis penelitian ini adalah tindakan kelas yaitu proses yang dilakukan perorangan atau kelompok yang 

menghendaki perubahan dalam situasi tertentu. Peneliti Tindakan Kelas (PTK) menurut Suyanto 

(dalam Masnur, 2009:9) adalah “suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan-tindakan agar dapat memperbaiki dilakukan oleh guru didalam kelasnya sendiri melalui 

refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa 

menjadi meningkat”. Sedangkan menurut Suharsimi (2008:3) “penelitian tindakan kelas merupakan 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersama” Penelitian ini dilaksanakan pada semester II di SDN 03 

Alai . Dengan lama penelitian 6 bulan terhitung dari rencana sampai pada penulisan laporan hasil 

penelitian.  

 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan melalui lembaran 

Observasi (pengamatan),proses pembelajaran IPA yang sedang berlangsung dikelas. Dengan 

berpedoman kepada pengamatan yang telah disediakan . observer mengamati apa yang terjadi 
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didalam proses pembelajran ditandai dengan memberi ceklis pada kolom yang terdapat dalam lembar 

pengamatan sesuai dengan pengamatan terhadap proses pembelajaran. Lembar digunakan untuk 

memperkuat data observasi yang terjadi dalam kelas terutama dalam butir penguasaan materi 

pembelajaran dari unsur siswa. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat atas 

kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran. . Dokumentasi berupa foto sebagai bukti 

pelaksanaan pembelajaran IPA dengan metode inkuiri  kelas IV SD Negeri 03 Alai . 

 

Data kuantitatif  yaitu  data hasil belajar siswa yang dianalisis dengan teknik persentase 

dengan rumus : 

P= F×100% 

 N    

 

HASIL 

Siklus I  

Perencanaan 

Penggunaan metode inkuiri dalam pelajaran IPA diwujudkan dalam bentuk rancangan pembelajaran 

(RPP). Rencana ini disusun dan dikembangkan berdasarkan kurikulum  Ilmu Pengetahuan Alam 

dikelas IV Semester II dengan standar kompetensi. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan/atau 

bentuk suatu benda. Kompetensi dasar 7.1. menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan 

dan tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda.  

 

Pelaksanaan  

Pelaksanaan Pembelajaran denngan metode Inkuiri di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 03 Alai . 

Berdasarkan perencanaan yang tertulis di atas maka pelaksanaannya mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri. Yaitu orientasi, merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesa, mengumpulkan data, menguji data, dan mengambil kesimpulan. Untuk lebih 

jelasnya, pelaksanaan pembelajaran diuraikan sebagai berikut: 

 

Kegiatan inti dimulai dengan langkah 1 Orientasi, adapun langkah orientasi ini adalah untuk membina 

suasana atau iklim pembelajaran yang responsive.kegiatan ini di awali dengan guru melakukan tanya 

jawab tentang pengertian Gaya.setelah itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, bahwa kegiatan 

yang di lakukan dalam kehidupan sehari hari merupakan gaya yang bisa membuat benda jadi 

berpindah atau bergerak.siswa duduk dalam sebuah kelompok untuk mendiskusikan jenis jenis gaya 

yang mereka ketahui. 

 

Langkah 2 Merumuskan masalah, yaitu guru melakukan tanya jawab dengan siswa apakah gaya 

merupakan tarikan atau dorongan? Dan apakah gaya dapat merubah gerak benda? Dalam langkah ini 

ada beberapa yang harus di perhatikan dalam merumuskan masalah diantaranya , masalah hendaknya 

dirumuskan sendiri oleh siswa. 

 

Langkah 3 Merumuskan hipotesis, Pada langkah ini siswa menjelaskan tentang  gaya  merupakan 

gerak suatu benda, dan siswa melakukan tanya jawab bersama guru untuk menemukan hipotesis atau 

jawaban sementara tentang gaya dapat merubah gerak suatu benda. Guru mencatat masalah yang 

ditemukan di papan tulis. Siswa membaca apa yang ditulis guru, seperti pengertian gaya, identifikasi 

gaya, dan perubahan gerak benda. Dari rumusan masalah di atas maka didorong untuk mencari 

jawaban yang tepat.  
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Langkah 4 Mengumpulkan data, yaitu masing masing kelompok membagikan alat atau bahan untuk 

mengisi LKS, dan guru menjelaskan petunjuk cara mengisi LKS, Kegiatan ini bertujuan untuk 

melatih siswa terlibat dalam kelompoknya. Siswa mengoreksi jawaban sementara yang telah mereka 

buat dengan yang ada pada LKS.  

 

Langkah 5 Menguji hipotesis, yaitu masing masing kelompok melakukan percobaan sesuai dengan 

panduan LKS, kemudian siswa mendiskusikan laporan percobaan kelompok bersama guru untuk 

menguji hipotesis yang ada. Kemudian masing masing  ketua kelompok melaporkan hasil koreksi 

yang mereka lakukan dan kelompok lain menanggapinya, ternyata masih ada I kelompok yang hasil 

uji hipotesis belum sempurna. Setelah laporan LKS setiap kelompok selesai,lalu dikumpul kedepan 

kelas dan siswa duduk kembali pada posisi semula.  

 

Langkah 6 Merumuskan kesimpulan, yaitu siswa di bimbing oleh guru merumuskan hasil diskusi 

tentang gaya merupakn tarikan atau dorongan yang dipengaruhi oleh gerak benda dan membuat 

kesimpulan. 

 

Pengamatan 

Pembelajaran pada siklus I pertemuan I di amat oeh guru kelas IV SDN 03 Alai , sedangkan proses 

pembelajarannya dilaksanakan oleh peneliti sendiri sebagai praktisi (Guru). Observer mengamati 

jalannya pelaksanaa pembelajaran dengan menggunakan lembaran pengamatan aspek guru dan aspek 

siswa dengan menggunakan metode Inkuiri. 

 

Dengan demikian aspek kognitif keberhasilan siswa dilihat dari hasil tes yang dilakukan pada siklus I 

pertemuan I, diperoleh nilai 68,77 dengan kategori kurang (K),dengan nilai tertinggi 80 sedangkan 

nilai terendahnya 40, hasil belajar aspek afektif yang diamati yaitu, keaktifan rata-rata skornya 2,54 

kriteria kurang (K), menghargai rata-rata skornya 2,59 kriteria kurang (K) dan kerjasama rata-rata 

skornya 2,45 dengan kriteria kurang (K).jadi hasil belajar aspek afektif berada pada persentase 63,25, 

dari aspek psikomotor rata-rata nilai dilihat selama proses pembelajaran berlangsung selama siklusI 

pertemuan I, Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh gambaran bahwa hasil penilaian 

psikolmotor siswa dengan rata-rata 66 berada pada taraf keberhasilan dengan kategori cukup (C). 

 

Refleksi 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh obsever (guru kelas IV ) pada siklus I pertemuan I 

diketehui bahwa perencanaan pembelajaran dengan menggunakan metode Inkuiri belum terlaksana 

dengan maksimal oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

dalam pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Segala kekurangan yang ditemui pada 

siklus I akan diperbaiki pada siklus II. 

 

Siklus I Pertemuan II 

Perencanaan 

Penggunaan metode inkuiri dalam pelajaran IPA diwujudkan dalam bentuk rancangan pembelajaran 

(RPP). Rencana ini disusun untuk satu kali pertemuan yaitu 2x35 menit.rencana pembelajaran  

dikembangkan berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan  

 

Pelaksanaan  

Pelaksanaan Pembelajaran dengan metode Inkuiri di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 03 Alai .. 

Berdasarkan perencanaan yang tertulis di atas maka pelaksanaannya mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri. 
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Kegiatan inti dimulai dengan langkah I : Orientasi, Siswa di bawah bimbingan guru dibagi menjadi 5 

kelompok dan guru menjelaskan tentang gaya tarik yang menyebabkan terjadinya oerubahan gerak 

benda dengan benar. 

 

Langkah 2 : Anggota kelompok menujuk kelompoknya masing-masing. Kemudian anggota kelompok 

menunjuk salah seorang diantara mereka untuk menjadi ketua dan seorang lagi menjadi sekretaris, 

siswa dibimbing guru untuk merumuskan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan melalui gaya yang 

ada dikelompok masing-masing. 

 

Langkah 3 : Guru mencatat masalah yang ditemukan di papan tulis. Siswa membaca apa yang ditulis 

guru, seperti pengertian gaya, identifikasi gaya, dan perubahan gerak benda. Dari rumusan masalah di 

atas maka didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Guru menyuruh notulis mencatan rumusan 

masalah yang ada di papan tulis. 

 

Langkah 4: Pertanyaan yang diajukan guru mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban 

sementara atau perkiraan jawaban dari masalah yang dirumuskan. Jawaban ditulis pada lembar 

jawaban yang sudah disediakan. Setelah selesai diskusi guru meminta ketua kelompok melaporkan 

jawaban sementara yang mereka buat. Pada awalnya tidak ada kelompok yang mau tampil kedepan 

untuk melaporkan hasil diskusinya kemudian guru menunjuk kelompok I melaporkan terlebih dahulu 

dan dilanjutkan oleh kelompok lain. 

 

Langkah 5 : Menguji hipotesis, Pada langkah ini kita menentukan jawaban yang dianggap diterima 

sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data yang sudah dilakukan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk melatih siswa terlibat dalam kelompoknya. Siswa mengoreksi jawaban sementara 

yang telah mereka buat dengan yang ada pada LKS. 

 

Langkah 6 : Kemudian masing-masing ketua kelompok melaporkan hasil koreksi yang mereka 

lakukan dan kelompok lain menanggapinya. Ternyata masih ada I kelompok yang hasil uji hipotesis 

belum sempurna. Setelah laporan setiap kelompok selesai LKS, buku dikumpul kedepan kelas, siswa 

duduk kembali pada posisi semula. 

 

Pengamatan 

Pembelajaran pada siklus 1 pertemuan 11 diamati oleh obsever, sedangkan proses pembelajaran 

dilaksanakan oleh peneliti sendirir sebagai praktisi (guru), yaitu dari aspek kognitif Keberhasilan 

siswa dilihat dari hasil tes/latihan yang dilakukan pada siklus I pertemuan II pembelajaran melalui 

metode inkuiri, dengan rata-rata 74,31 dengan criteria cukup, dimana nilai tertingginya 90 sedangkan 

terendahnya masih ada yang mendapatkan nilai 47, aspek afektif keberhasilan siswa dari aspek afektif 

rata-rata skor 76,14, dilihat selama proses pembelajaran berlangsung tidak begitu baik sesuai dengan 

yang diharapkan  dilihat dari aspek yang dinilai yaitu keaktifan rata-rata skornya 2,68 kriteria kurang 

(K), kerja sama rata-rata skornya 3,00 dengan kriteria kurang (K), dan menghargai skornya 3,27 

dengan kriteria kurang (K), dan aspek psikomotor keberhasilan siswa dari aspek psikomotor nilai 

rata-ratanya adalah 77, juga dapat dilihat selama proses pembelajaran berlangsung belum begitu baik 

sesuai dengan yang diharapkan ini dapat dilihat dari keseluruhan aspek dengan perolehan skornya 

adalah 77 dengan kriteria baik. 
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Refleksi 

Berdasarkan refleksi atau diskusi yang dilakukan antara peneliti dengan observer didapatkan 

kesimpulan bahwa pelaksanaan siklus I ini belum berhasil karena hasil belajar siswa masih ada yang 

tergolong cukup dan perlu ditingkatkan lagi agar menjadi sangat baik. Oleh karena itu dilanjutkan ke 

siklus II agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Siklus II 

Perencanaan 

Penggunaan metode inkuiri dalam pembelajaran diwujudkan dalam bentuk rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), dimana RPP ini disusun untuk 1 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2x35 

menit. Standar kompetensinnya adalah 7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan/atau bentuk 

suatu benda. kompetensi dasarnya adalah 7.2 menyimpulkan hasil percobaan Sebelum pelaksanaan 

pembelajaran ini terlebih dahulu penelitiam mempersiapkan RPP, lembar kerja kelompok, dan kunci 

jawaban lembar kerja kelompok yang akan digunakan dalam kegiatan belajar kelompok. Di samping 

itu penelitian juga mempersiapkan lembaran observasi yang digunakan oleh pengamat untuk 

mengamati jalannya pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri. Semua persiapan telah 

disiapkan oleh penelitian sebelum malaksanakan pembelajaran. 

 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan siklus II pemnelajaran dengan metode inkuiri di SDN 03 Alai . Pada tahap ini akan 

dilaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah dirancang pada tahap perencanaan.berdasarkan 

perencanaan, 

 

Untuk mencari kebenaran dari jawaban sementara yang dibuat siswa, maka guru menyuruh siswa 

mengumpulkan data. Ketua dari masing-masing kelompok mengambil buku IPA. Guru 

membagikan LKS. Siswa dibimbing untuk mengikuti langkah-langkah kerja yang ada dalam LKS dan 

bekerja sesuai petunjuk. 

 

Setelah data terkumpul siswa menguji hipotesa yang mereka buat. Jawaban dari masalah yang dibuat 

harus sesuai dengan data yang diperoleh. Masing-masing kelompok mengkoreksi jawaban sementara 

yang mereka buat. Guru mengamati dan mengunjungi masing-masig kelompok yang sedang diskusi. 

Setelah diskusi selesai guru meminta untuk melaporkan hasil uji hipotesa, secara antusias kelompok 

tunjuk tangan untuk melaporkan hasil diskusinya kedepan kelas, hal ini ditaggapi secara positif oleh 

guru dengan memberikan penguatan pada seluruh kelompok. 

 

Pengamatan 

Dari hasil pengamatan RPP diperoleh skor 23 dengan skor maksimal 24 dan memperoleh persentase 

niai pada aspek siswa RPP siklus II adalah 95,83 dengan kriteria sangat baik (SB). Aspek kognitif 

keberhasilan siswa dilihat dari tes/latihan yang dilakukan pada siklus II pembelajaran melalui metode 

inkuiri , dengan rata-rata skor 80,27 dengan kriteria baik, dimana nilai tertingginya adalah 100 

sedangakn nilai terendahnya adalah 65, aspek afektif keberhasilan siswa dari aspek afektif nilai rata-

ratanya adalah 83,33, dilihat selama proses pembelajaran berlangsung tidak begitu baik sesuai dengan 

yang diharapkan ini dapat dilihat dari aspek yang dinilai yaitu keaktifan  rata-rata skornya 3,22 

dengan kriteria kurang (K), kerja sama rata-rata 3,31 dengan kriteria kurang (K), menghargai rata-rata 

3,45 dengan kriteria kurang (K), dan aspek psikomotor keberhasilan siswa dari aspek psikomotor nilai 

rata-ratanya adalah 83, juga dapat dilihat selama proses pembelajaran berlangsung tidak begitu baik 

sesuai dengan yang diharapkan ini dapat dilihat dari aspek yang dinilai yaitu semua langkah-langkah 

metode inkuiri dengan rata-rata skornya adalah 83 dengan kriteria sangat baik (SB). 
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Refleksi 

Refleksi terhadap perencanaan pembelajaran pada siklus II dapat terlihat dari pelaksanaan dan 

pengamatan, dimana hasil perencanaan sudah terlaksana lebih dari baik dari pada siklus II pertemuan 

I dan II. Hasil penelitian dalam pembelajaran siklus II telah terlaksana dengan sangat baik. Dengan 

demikian penelitian ini telah berhasil. 

 

Pembahasan 

Siklus I Pertemuan I 

Perencanaan  

Dari hasil penelitian pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan metode inkuiri di kelas IV, 

dalam pembahasan perencanaan tindakan peningkatan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

metode inkuiri siklus I, dimana perencanaan pembelajaran dijadikan sebagai gambaran dari kegiatan 

yang akan diterapkan/dilaksanakan oleh guru. RPP tersebut mencakup mata pelajaran, kelas, dan 

semester, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran, media dan sumber dan 

penilaian/evaluasi. 

 

Hal ini senada dengan pendapat Muslich (2008:53) menyebutkan komponen-komponen rencana 

pembelajaran sebagai berikut: ”(a) Standar kompetensi dasar, (b) tujuan pembelajaran, (c) materi 

pembelajaran, (d) pendekatan dan metode pembelajaran, (e) langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 

(f) alat dan sumber belajar, (g) evaluasi pembelajaran”. 

 

Berdasarkan paparan data perencanaan tindakan penggunaan metode inkuiri dalam meningkatkan 

hasil belajar, sebelum memulai pelaksanaan tindakan, guru terlebih dahulu merancang Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran. pada kelas yang sama dengan siswa yang berbeda. Muslich (2008:53) 

menjelaskan ”Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rancangan pembelajaran mata pelajaran 

per unit yang akan ditetapkan guru dalam pembelajaran di kelas”. Tanpa perencanaan yang matang 

melalui rencana pelaksanaan pembelajaran, mustahil target pembelajaran bisa tercapai secara 

maksimal. 

 

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun diperiksa oleh observer. Observer memberi 

nilai pada rencana pelaksanaan pembelajaran siklus I dengan persentase keberhasilan 78,57%. Nilai 

ini diperoleh berdasarkan instrumen penilaian yang telah disediakan bagi observer. Hal ini dominan 

yang terlihat pada penilaian RPP adalah alokasi waktu yang tersedia dianggap kurang efektif untuk 

dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP. Maka hal ini akan menjadi 

pertimbangan bagi peneliti untuk perbaikan RPP pada siklus selanjutnya. 

 

Disamping itu pada penilaian RPP, observer telah melihat adanya penggunaan metode inkuiri pada 

tahap kegiatan pembelajaran. Maka RPP ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan pada siklus 

selanjutnya. 

 

Pelaksanaan  

Penelitian difokuskan pada pelaksanaan langkah-langkah metode inikuiri baik oleh guru maupun oleh 

siswa. Pembelajaran pada siklus I belum sempurna karena ketidakbiasaan siswa mengikutsertakan 

pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran yang dapat dilihat pada 

lembaran penilaian afektif dan psikomotor pada lampiran. Sehingga observer memberi persentase 

keberhasilan pada aspek afektif sebesar 76,14% dan psikomotor sebesar 77,05%. 
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Sementara itu pengamatan observer pada kegiatan guru memperlihatkan bahwa peneliti sebagai guru 

belum bisa memberi penguatan secara menyeluruh kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan 

atau memberi tanggapan terhadap pernyataan atau pertanyaan guru, guru juga belum menyampaikan 

pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan siswa yang mana hal ini bertujuan untuk mengarahkan 

siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Maka observer memberi 

persentase keberhasilan terhadap kegiatan guru sebesar 79,16% 

 

Hasil Belajar  

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, evaluasi dilakukan secara tertulis. Siswa mendapat 

rata-rata nilai sebesar 74,31% dengan ketuntasan belajar 68,18%. Dalam penilaian dari segi afektif 

rata-rata kelas mencapai nilai 76,14%, sedangkan pada aspek psikomotor rata-rata kelas mencapai 

nilai baru 77%. Maka persentase keberhasilan penilaian kegiatan siswa dari siklus I pertemuan 2 baru 

mencapai 75,83%. Dari hasil yang diperoleh tergambar bahwa peneliti harus melakukan peningkatan 

dari segi rencana, pelaksanaan, dan instrumen penilaian sehingga hasil yang diperole pada siklus 

selanjutnya lebih baik. 

 

Siklus II 

Perencanaan 

Rencana pelaksanaan pembelajaran IPA siklus II ini dirancang berdasarkan langkah-langkah 

penerapan metode inkuiri, dengan kompetensi dasar menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya 

(dorongan dan tarikan) dapat mengubah bentuk suatu benda. Dalam menyusun RPP siklus II ini 

berpedoman pada hasil refleksi siklus I lebih ditekankan kepada pengaktifan siswa dalam belajar 

kelompok. 

 

Pelaksanaan  

Berdasarkan perencanaan yang disusun, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan. Pada siklus II pembelajaran juga dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Pada 

bagian ini fokus pelaksanaan tindakan peningkatan pembelajaran IPA dengan menggunakan metode 

inkuiri siklus II masih meliputi langkah-langakah pembelajaran pendekatan inkuiri yang lebih 

menekankan pada pengaktifan siswa dalam belajar kelompok. 

 

Hasil Belajar  

Pada siklus II ini hasil nilai siswa pada aspek kognitif sudah mencapai ketuntasan yang ditetapkan. 

Nilai ketuntasan diperoleh dengan nilai rata-rata 80,27 dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar 70. 

Pada penilaian aspek afektif nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah dengan perolehan 83,33 dan 

nilai rata-rata aspek psikomotor adalah sebesar 83. Berdasarkan taraf keberhasilan masing-masing 

nilai tersebut di atas berada pada taraf sangat baik. Jadi dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil 

dalam meningkatkan pembelajaran IPA dengan metode inkuiri, yang dilihat dari hasil penilaian yang 

telah dilakukan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, dapat 

disimpulkan  1). penggunaan metode inkuiri dalam perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk 

rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun berdasarkan program 

semester II Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun ajaran 2010/2011, yang terdiri dari standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, sumber dan media pembelajaran. 2). 

Pelaksanaan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA dengan menggunakan metode 

inkuiri dilaksanakan dalam empat kegiatan yaitu kegiatan pra pembelajaran, kegaitan awal, kegiatan 
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inti yang terdiri dari tahap orientasi, tahap merumuskan masalah, mengumpulkan data, menguji 

hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Pelaksanaan pembelajaran metode inkuiri oleh siswa 

memperoleh keberhasilan 65,90%  pada siklus I pertemuan I, 75,83% pada siklus I pertemuan II dan 

pada siklus 2 memperoleh keberhasil 82,19%. 3). Hasil metode inkuiri dapat meningkatkan 

keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran dan dapat memotivasi siswa untuk menemukan 

sesuatu yang baru, sehingga siswa dapat meningkatkan hasil bealajar IPA di kelas IV SD Negeri 03 

Alai . Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya hasil belajar IPA siswa pada siklus I pertemuan I 

65,90% menjadi 75,83% pada pertemuan kedua dan meningkat lagi pada siklus 2 menjadi 82,19%. 

Sehingga ketuntasan belajar siswa berdasarkan KKM sebesar 7,00 dapat tercapai dengan rata kelas 

nilai akhir dari ranah kognitif, afektif, psikomotor mencapai 82,19. 

 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini diajukan beberapa saran untuk 

dipertimbangkan: 1). Pembelajarn IPA dengan menggunakan metode Inkuiri layak dipertimbangkan 

leh guru terutama d tingkat SD untuk menjadi pembelajaran alternatif dan refenrensi dalam memilih 

metode pembelajaran yang di sesuaikan dengan materi pembelajaran guna meningkatkan proses 

pembelajaran. 2). Untuk menerapkan metode Inkuiri dalam pembelajaran, sebaiknya guru terlebih 

dahulu memahami langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode Inkuiri, yaitu: 1) 

Orientasi, 2) Merumuskan masalah, 3) Merumuskan hipotes, 4) Mengumpulkan data, 5) Menguji 

hipotesis dan 6) Merumuskan kesimpulan. 3). Kepala sekolah hendaknya memotivasi dan membina 

guru-guru untuk menggunakan metode Inkuiri dalam pembelajaran di sekolah dan memantau proses 

pelaksanaannya. 4). Bagi pembaca hendaknya dapat menambah wawasan tentang metode Inkuri dan 

dijadikan alternatif sebagai model pembelajaran serta harus di sesuaikan materi yang di ajarkan. 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rumahguruuu@yahoo.co.id atau 

rumahguruuuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama 

penulis, lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 

Contoh: 

Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada 

  Media. 

Norton, Priscilla dan Apargue, Debra. 2001. Technology for Teaching. Boston, 

  USA: Allyn and Bacon. 

11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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