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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the increase in yield; learn Citizenship Education with the Jigsaw 

model in class VI SD Negeri 3 Sari Bakti students in the 2018/2019 academic year. In this study, the researcher 

used the type of participant CAR, because the researcher was directly involved in the research, starting from 

research planning, to reporting research results. In collecting data, the writer uses several methods, namely: 

observation method, documentation method. Meanwhile, to analyze it the writer uses qualitative descriptive 

analysis in the form of written or oral data from people and observed behavior so that in this case the author 

seeks to conduct research that is descriptively descriptive. thoroughly about the real situation. In accordance 

with the results of the research that has been carried out, it shows that the application of a combination of 

models and jigsaws can improve Civics learning outcomes for class VI students of SD Negeri 3 Sari Bakti, 

student learning outcomes will increase. This is evidenced by the average score of the initial test of 59.2, the 

post-test score of cycle 1 of 73.2 with an increase of 23.6% and the post-test of cycle 2 of 81.8 with an increase 

of 11%, this indicates an increase in learning outcomes. which is quite significant. 

Key Word: Jigsaw Model, Learning Outcomes, Citizenship Education. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peningkatan hasi; belajar Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

model Jigsaw pada siswa kelas VI SD Negeri 3 Sari Bakti Tahun Pelajaran 2018/2019. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan jenis PTK partisipan, karena peneliti terlibat secara langsung didalam penelitian mulai 

dari perencanaan penelitian, sampai melaporkan hasil penelitian. Dalam mengumpulkan data, penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu: metode observasi, metode dokumentasi Sedangkan untuk 

menganalisisnya penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu berupa data–data yang tertulis atau 

lisan dari orang dan perilaku yang diamati sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang 

bersifat menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Sesuai dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan perpaduan model dan jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar PKn siswa kelas VI SD Negeri 3 Sari Bakti hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat. Hal ini terbukti 

dengan skor rata-rata test awal sebesar 59,2, skor post test siklus 1 sebesar 73,2 dengan peningkatan sebesar 

23,6% dan post test siklus 2 sebesar 81,8 dengn peningkatan 11%, ini menunjukkan peningkatan hasil belajar 

yang cukup signifikan. 

Kata Kunci: Model Jigsaw, Hasil Belajar, Pendiddikan Kewarganegaraan. 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat cepat dewasa ini telah 

menuntut kesiapan semua pihak untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini 

tidak bisa dihindari lagi, kalau kita tidak ingin bangsa kita ini menjadi bangsa yang tertinggal lebih 
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jauh dari negara lain. Kesiapan itu antara lain, pembangunan dan peningkatan kwalitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) melalui pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

Perkembangan IPTEK masa ini mempengaruhi kemajuan akan sebuah bangsa. Selain itu IPTEK telah 

berhasil merubah pemikiran-pemikiran lama menjadi pemikiran baru, demikian pula dengan dunia 

pendidikan yang ikut menentukan masa depan sebuah bangsa. Dunia pendidikan juga telah 

mengalami beberapa kali perubahan yang diharapkan mampu mempermudah proses pengajaran di 

dalam kelas. Berkaitan dengan itu model pembelajaran sebagai salah satu bentuk inovasi dalam dunia 

pendidikan. 

 

Undang-undang telah mengamanatkan bahwa tekad bangsa ini adalah ingin membangun manusia 

Indonesia seutuhnya, artinya bangsa Indonesia secara lahir batin harus mempunyai kesiapan untuk 

membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 3 bahwa: “Sistem Pendidikan 

Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional“. 

 

Pada saat melaksanakan proses belajar mengajar seorang guru harus bisa menciptakan suasana kelas 

yang dapat memberikan gairah dan motivasi kepada para peserta didik. Beberapa indikator bagi 

keberhasilan belajar adalah adanya situasi yang menggairahkan dan menyenangkan. Dengan adanya 

situasi semacam ini murid tidak hanya menunggu apa yang disiapkan guru tetapi mereka akan 

cenderung berpartisipasi secara aktif. 

 

Model pembelajaran membantu para guru menyampaikan materi serta lebih mudah ditangkap oleh 

para siswa. Menurut Kuntjojo, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman sebagai para perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan aktifitas belajar mengajar. 

 

Macam-macam model pembelajaran diantaranya adalah Student Teams Achievement Division 

(STAD), Group Investigation, Jigsaw, dan Structural Approach (Kuntjojo, 1:2010). Model Jigsaw 

dikembangkan dan diuji oleh Elliot Aronson dan rekan- rekan sejawatnya. Dalam model Jigsaw para 

siswa dari satu kelas dikelompokan menjadi beberapa tim belajar yang beranggotakan 5 atau 6 orang 

secara heterogen. Guru memberikan bahan ajar dalam bentuk teks kepada setiap kelompok dan setiap 

siswa dalam satu kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari satu porsi materinya. Para anggota 

dari tim- tim yang berbeda tetapi membahas topik yang sama bertemu untuk belajar dan saling 

membantu dalam mempelajari topik tersebut (Kuntjojo, 15:2010). 

 

Pembelajaran Jigsaw merupakan model pembelajaran yang memungkinkan bertambahnya minat 

belajar anak dalam meningkatkan hasil belajarnya. Jigsaw adalah model pembelajaran yang mampu 

menarik perhatian minat anak agar makin terpacu semangat dalam belajarnya. Hal itu terjadi 

dikarenakan model pembelajaran ini dilakukan dengan cara berkelompok, artinya siswa akan belajar 

dengan membentuk tim dan tidak bekerja sendiri dalam mengerjakan soal-soal. Jigsaw merupakan 

teknik pembelajaran kooperatif yang bertujuan mengurangi konflik antar siswa, merangsang kegiatan 
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belajar yang lebih baik, meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan kepuasan pengalaman 

belajar (Faiq:2013). 

 

Mengetahui menarik dan begitu uniknya model pembelajaran Jigsaw, maka dari itu penulis akan 

berusaha melakukan penelitian terhadap model pembelajaran tersebut sehingga dapat dipergunakan 

dan dimanfaatkan bagi siapapun yang akan menggunakan model pembelajaran ini. Penggunaan 

sebuah model pembelajaran dalam masa sekarang sangat penting, hal itu jauh berbeda dengan setelah 

peneliti melihat proses  belajar dah hasil belajar ke SD Negeri 3 Sari Bakti, diketahui bahwa pada 

sekolah tersebut penerapan model pembelajaran cenderung dengan ceramah saja, kurang bervariasi. 

Sehingga permasalahan yang sering dijumpai dalam pengajaran, khususnya pengajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah bagaimana cara menyajikan materi kepada siswa secara baik sehingga 

diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Masalah yang muncul lainnya adalah kurangnya perhatian 

guru terhadap variasi penggunaan model pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran 

secara baik. Begitu juga permasalahan yang terjadi di SD Negeri 3 Sari Bakti, khususnya masalah 

yang terjadi  pada siswa kelas VI, yaitu rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan, karena masih menggunakan model pembelajaran klasik, sehingga 

siswa kurang semangat belajar karena tidak mengetahui kegunaan mata pelajaran tersebut, dan siswa 

merasa bosan yang mengakibatkan turunnya prestasi belajar siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan ” Penerapan Model Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas VI SD Negeri 3 Sari Bakti Tahun Pelajaran 

2018/2019”. Dengan harapan penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas fokus penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

Bagaimana peningkatan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan dengan model Jigsaw pada siswa 

kelas VI SD Negeri 3 Sari Bakti Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai oleh peneliti adalah: Untuk mengetahui peningkatan hasi; belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan model Jigsaw siswa kelas VI SD Negeri 3 Sari Bakti Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Objek yang akan 

diteliti adalah hasil belajar PKn siswa kelas VI SD Negeri 3 Sari Bakti pada semester ganjil dengan 

jumlah 25 siswa menggunakan Model pembelajaran Jigsaw. Penelitian yang akan dilaksanakan 

2018/2019 dengan materi pelajaran Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penilitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut Classroom Action Research (CAR). Ebbutt dalam Rochiati 

mengemukakan bahwa PTK adalah kajian sistematis dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek 

pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, 

berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut (Wiratmadja, 2005).  

Dalam PTK guru dapat mencoba gagasan-gagasan yang dapat di gunakan untuk perbaikan proses 

pembelajarannya, dan juga dapat di lihat secara nyata pengaruh dari upayanya tersebut. 
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Ada empat jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yaitu, PTK diagnostik, PTK partisipan, PTK empiris, 

dan PTK eksperimental (Zainal,19-20:2006). PTK diagnostik yaitu penelitian yang dirancang dengan 

menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi 

yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya ialah apabila peneliti berupaya menangani 

perselisihan, perkelahian, konflik yang dilakukan antarsiswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas 

dengan cara mendiagnosis situasi yang melatarbelakangi situasi tersebut.  

 

PTK partisipan yaitu suatu penelitian yang apabila peneliti terlibat langsung di dalam proses 

penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian yang berupa laporan. Dengan demikian, sejak 

perencanaan penelitian peneliti senantiasa terlibat, selanjutnya peneliti memantau, mencatat, dan 

mengumpulkan data, lalu menganalisis data serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. 

PTK partisipan dapat juga dilakukan di sekolah seperti halnya contoh secara langsung dan terus-

menerus sejak awal sampai berakhirnya penelitian.  

 

PTK empiris yaitu apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukukan 

apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya proses 

penelitiannnya berkenaan dengan penyimpangan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam 

pekerjaan sehari-hari.  

 

PTK eksperimen yaitu apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai model 

belajar secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Di dalam kaitanya dengan 

kegiatan belajar mengajar, dimungkinkan terdapat lebih dari suatu strategi atau model belajar yang 

diterapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkannya PTK ini diharapkan 

peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis PTK partisipan, karena peneliti terlibat secara 

langsung didalam penelitian mulai dari perencanaan penelitian, sampai melaporkan hasil penelitian 

 

Ada empat tahapan yang harus dilalui seorang peneliti dalam melakukan PTK, yaitu (1) Perencanaan 

(Planning), (2) Pelaksanaaan Tindakan (Acting), (3)Pengamatan (Observing), (4) Refleksi 

(Reflecting). Keempat tahap dalam penelitian tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus 

(Arikunto, 2006:16). 

 

Perencanaan tindakan menggambarkan hal-hal yang dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan, seperti 

penyiapan perangkat pembelajaran berupa skenario pembelajaran serta lembar evaluasi.  Pelaksanaan 

tindakan berisi uraian tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan.  Pengamatan menggambarkan obyek 

yang diamati dan cara pengamatannya. Refleksi dengan menguraikan hasil renungan mengenai 

keberhasilan dan atau kegagalan tindakan (Arikunto, 2008 : 16).   

 

Subjek Penelitian 

Subyek Penelitian adalah siswa kelas VI SD Negeri 3 Sari Bakti pada tahun ajaran 2018/2019. Jumlah 

25 siswa dengan jumlah siswa laki-laki 10 dan siswa perempuan 15 pada materi pokok bahasan 

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019. 

 

Definisi Operasional 

Metode adalah upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar 

tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Model digunakan untuk merealisasikan strategi 
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yang telah ditetapkan.Jigsaw. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkahlaku 

sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Disisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

secara substantif tidak hanya mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar 

akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan 

penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan melainkan juga membangun kesiapan warga 

negara menjadi warga dunia (global society). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: Tes,  adalah suatu cara mengumpulkan data 

dengan memberikan tes kepada subjek yang diteliti. Ahmad Tanzeh (2009) Tes merupakan alat untuk 

menilai dan mengukur hasil belajar siswa terutama hasil belajar yang berkenaan dengan pengugasan 

bahan pengajaran atau pemahaman siswa terhadap materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tes 

pada penelitian ini dilakukan pada setiap akhir tindakan dengan tujuan untuk mengatahui peningkatan 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan setelah pelaksanaan tindakan. 

 

Catatan Lapangan. 

Catatan lapangan merupakan catatan menulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan 

diperkirakan dalam rangka penyimpulan dan refleksi terhadap data dalam penelitian kuanlitatif. 

Catatan ini berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-

pokok isi pembicaraan atau pengamatan. Dalam penelitian ini catatan lapangan digunakan untuk 

mendokumentasikan secara tertulis (naratif) yang meliputi segala peristiwa kegiatan belajar mengajar 

berlangsung dan melengkapi data yang tidak terekam dalam instrumen pengumpul data yang ada dari 

awal tindakan sampai akhir tindakan. Dengan demikian diharapkan tidak ada data penting yang 

terlewatkan dalam kegiatan penelitian ini. 

 

Dokumentasi. 

Dokumentasi ini digunakan mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang 

sudah tersedia misalnya profil SD Negeri 3 Sari Bakti, dokumen proses belajar mengajar. 

 

Analisis Data 

Menurut Arikunto (20068: 131), dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ada dua jenis data yang 

dapat dikumpulkan, yaitu menggunakan Analisis Data Kuantitatif yang berguna untuk mengetahui 

hasil belajar siswa setelah diterapkan model Jigsaw diberikan pada setiap akhir siklus dengan rumus: 

 

 

Tingkat ketuntasan = %100
65




siswajumlah

nilaimendapatyangsiswaJumlah

 
Dari rumus di atas pembelajaran dikatakan tuntas apabila mendapat nilai ≥65 ke atas. 

 

Indikator Keberhasilan 

Proses pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar 

siswa mencapai target yang telah ditentukan, target yang ditentukan pada penelitian ini adalah 

mendapatkan nilai ≥65 
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LAPORAN HASIL PENELITIAN 

Pembahasan terhadap kegiatan pra tindakan 

Langkah awal sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw adalah 

melakukan tes awal (pre test), tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan awal siswa tentang 

materi Sistem Pemerintahan Pusat. Hasil tes awal (pre test) menunjukkan bahwa secara umum siswa 

belum menguasai materi Sistem Pemerintahan Pusat. padahal materi ini sudah pernah di ajarkan. Hal 

ini menunjukkan ketidakefektifan dalam proses pembelajaran.  

 

Ketidakefektifan ini disebabkan karena cara mengajar guru yang kurang menarik, akibatmya siswa 

menjadi kurang bersemangat dan tidak menunjukkan adanya kegairahan untuk belajar, dengan 

penerapan model jigsaw ini diasumsikan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VI SD Negeri 3 Sari Bakti. 

 

Pembahasan hasil penelitian Siklus 1 

Proses pembelajaran pada siklus 1 ini menggunakan model jigsaw sebagai alat penyampai/perantara 

materi, alasan dipilihnya model jigsaw karena model ini dapat melatih siswa agar lebih aktif dan dapat 

saling bekerja sama menjalankan dalam menyelesaikan masalah, selain itu siswa yang lain dapat ikut 

berfikir bersama teman- temannya.  

 

Pelaksanaan pembelajaran siklus 1 terbagi menjadi tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti 

dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa untuk belajar, karena 

siswa yang siap untuk belajar akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. 

 

Kegiatan awal peneliti terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkannya pada 

kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajari 

sehingga menjadi termotivasi dan terarah dalam belajarnya. 

 

Pada kegiatan inti, peneliti menggunakan model pembelajaran jigsaw, suatu konteks bagi siswa untuk 

belajar tentang cara bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam suatu materi 

pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan (Sistem Pemerintahan Republik Indonesia). 

 

Pada kegiatan akhir dalam satu siklus, peneliti melakukan penyimpulan terhadap materi bersama 

dengan siswa serta mencatat hal-hal yang penting. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman siswa 

terhadap materi lebih tahan lama. Peneliti juga melakukan tes akhir sebagai alat evaluasi pemahaman 

siswa terhadap materi, tujuannya yaitu untuk mengetahui peningkatan prestasi dari pretest dan post 

test siklus 1. Berdasarkan hasil post test siklus 2 menunjukkan ada peningkatan prestasi belajar siswa 

yang  cukup baik dalam penggunaan model jigsaw. Bila di lihat melalui rata-rata skor siklus 1, 

maupun dari persentase ketuntasan prestasi belajar sebagai berikut: 

a. Rata-rata skor siklus 1 = 73,2 > KKM = 70,00 

b. Persentase ketuntasan = 72% < KKM = 75% 

c. Persentase Peningkatan = 23,6% 

 

Peningkatan prestasi belajar siswa disebabkan karena siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan model jigsaw, walaupun ada peningkatan yang baik masih perlu dilakukan 

pengulangan siklus untuk mencapai criteria ketuntasan yang diiharapkan. Kelemahan siklus 1 terletak 

pada penyajian model jigsaw yang sedikit membuat bingung siswa dalam memahami model tersebut.  
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Pembahasan hasil penelitian Siklus 2, siklus 2 ini kegiatan yang dilakukan hampir sama seperti siklus 

1 hanya saja ada sedikit perubahan pada model jigsaw yang di gunakan peneliti sedikit memodifikasi 

proses pembelajaran sehingga mudah untuk di terima dan di fahami siswa. 

 

Berdasarkan hasil post test siklus 2 menunjukkan ada peningkatan prestasi belajar siswa yang  cukup 

signifikan dalam penggunaan model penbelajaran jigsaw. Bila di lihat melalui rata-rata skor siklus 1, 

maupun dari persentase ketuntasan prestasi belajar sebagai berikut: 

a. Rata-rata skor siklus 2 = 81,8 > KKM = 70,00 

b. Persentase ketuntasan = 92% > KKM = 75% 

c. Persentase peningkatan = 11% 

 

Peningkatan prestasi belajar siswa pada siklus 2 ini sesuai yang diharapkan oleh peneliti karena sudah 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan jadi tidak diperlukan lagi pengulangan siklus. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan yang diuraikan pada BAB IV, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah: Penggunaan model pembelajaran jigsaw pada siswa kelas VI 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat berjalan dengan baik, penerapan model ini diawali 

dengan peneliti membagi kelompok tim ahli yang bertugas sebagai tentor bagi teman-temannya 

setelah itu guru memberikan soal-soal yang harus dipecahkan masalahnya secara berkelompok, 

setelah pelajaran yang diberikan selesai selanjutnya peneliti melakukan post test siklus 1 dan siklus 2. 

Dari hasil tes akhir menunjukkan ada peningkatan yang cukup signifikan hal ini terbukti dari rata-rata 

skor test yang mengalami peningkatan dari 59,2 (skor tes awal) meningkat menjadi 73,2 (post test 

siklus 1) dan meningkat lagi menjadi 81,8 (post test siklus 2), hal ini membuktikan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

siswa Kelas VI SD Negeri 3 Sari Bakti dapat dikatakan berjalan dengan baik dan mampu 

meningkatkan hasil belajar. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: Bagi 

Lembaga Pendidikan, bagi lembaga pendidikan sebaiknya lebih memperhatikan kualitas dan 

profesionalisme guru karena kualitas dan profesionalisme akan membawa kepada keberhasilan 

pendidikan; Bagi Kepala Madrasah, untuk kepala madrasah diharapkan dapat mengambil hal-hal 

positif dari penelitian ini guna sebagai wawasan untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan 

mutu pendidikan di SD Negeri 3 Sari Bakti, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, sehingga dapat mencapai hasil yang di inginkan dan membanggakan madrasah; 

Bagi Guru, untuk lebih meningkatkan prestasi belajar siswa hendaknya guru harus mempersiapkan 

rencana pembelajaran dengan baik dan terencana serta menggunakan model pembelajaran yang 

menarik bagi siswa, sehingga memberikan hasil yang baik dalam proses pembelajaran; Bagi Peneliti 

selanjutnya, jika ingin menggunakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

menggunakan model pembelajaran jigsaw hendaknya dilakukan pada pokok bahasan atau materi yang 

berbeda dan alangkah baiknya jika bisa dikembangkan dengan model pembelajaran. 

 

 

 

 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.8   │   Agustus 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    8 

  

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad Tanzeh. 2009.  Pengantar Metode Penelitian . Teras. Yogyakarta 

Aqib Zainal, Penelitian Tindakan Kelas, Bandung : Yrama Widya, 2006 

Arikunto Suharsimi, Penelitian Tindakan Kelas,  Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008 

Kuntjojo, Model-Model Pembelajaran, Kediri: Nusantara PGRI Kediri, 2010 

Muhammad Tholchah Hasan et.all, Metode Penelitian Kualitatif, Malang: Lembaga Penelitian 

Universitas Islam Malang, 2003 

Najib Sulkan, Pengembangan Karakter Pada Anak Didik, Managemen Guru Menuju Sekolah Efektif,  

Surabaya: Imtelektual Club, 2006 

Slamet, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, 2003 

Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2006 

Usman Basyiruddin dan Asnawir, Media Pembelajaran, Jakarta: Ciputat Pers, 2002 

Wiriaatmadja Rochiati, Metodologi Penelitian TIndakan Kelas Untuk Meningkatkan Kinerja Guru 

dan Dosen, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005 

Wiriatmadja Rochiati, Metode Penelitian Tindakan Kelas, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006 

 

 

Dewi Ratih, S.Pd.SD 

SD Negeri 3 Sari Bakti Provinsi Lampung 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.8   │   Agustus 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    9 

  

 

IMPROVING THE LEARNING OUTCOMES OF ISLAMIC RELIGIOUS 

EDUCATION (PAI) THROUGH THE STUDENT FACILITATOR AND 

EXPLAINING COOPERATIVE LEARNING MODEL OF STUDENTS OF 

SD NEGERI 4 SUMBER BARU 

 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

(PAI) MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE  

STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING SISWA SD NEGERI 4 

SUMBER BARU   
 

Katun, S.Pd.I 

SD Negeri 4 Sumber Baru Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve the learning outcomes of Islamic Religious Education (PAI) students 

of class VI SD Negeri 4 Sumber Baru for the 2018/2019 academic year by applying the Student Facilitator and 

Explaining Cooperative Learning Model. This type of research is Classroom Action Research (CAR), which 

consists of 4 stages, namely (1) planning, (2) implementation, (3) observation, and (4) reflection. The subjects of 

this study were Class VI students of SD Negeri 4 Sumber Baru for the 2018/2019 academic year, totaling 20 

students. This study consisted of two cycles, where the learning outcomes data were obtained through 

evaluation test results at the end of each cycle. The average percentage of student learning outcomes in the first 

cycle is 63.64%, in the second cycle the average student learning outcomes are 81.82%. The increase from cycle 

I to cycle II was 18.18%. From the results of data analysis, it shows that the application of the student 

facilitator and explaining type of cooperative learning model can improve the learning outcomes of Islamic 

Religious Education (PAI) students of Class VI SD Negeri 4 Sumber Baru for the 2018/2019 academic year on 

the story material of Abu Lahab, Abu Jahal, and Musailamah Al. Kazzab. 

Key Word: Learning Outcomes, Cooperative Learning Model Type Student Facilitator and Explaining. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Siswa Kelas VI 

SD Negeri 4 Sumber Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Student Facilitator and Explaining. Jenis penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang terdiri dari 

4 tahapan yaitu (1) perencanan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Subjek penelitian ini adalah 

siswa Kelas VI SD Negeri 4 Sumber Baru tahun pelajaran 2018/2019, yang berjumlah 20 siswa. Penelitian ini 

terdiri dari dua siklus, dimana data hasil belajar diperoleh melalui hasil tes evaluasi pada setiap akhir siklus. 

Persentase rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I adalah 63,64% , pada siklus II diperoleh rata-rata hasil 

belajar siswa sebesar 81,82%. Peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 18,18%. Dari hasil analisis data 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  student facilitator and explaining dapat 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa Kelas VI SD Negeri 4 Sumber Baru tahun 

pelajaran 2018/2019 pada materi kisah Abu Lahab, Abu Jahal, dan Musailamah Al Kazzab. 

Kata Kunci : Hasil Belajar, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Facilitator and Explaining. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan manusia, karena pendidikan merupakan suatu upaya untuk 

memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, keahlian tertentu kepada individu guna 

mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat  

adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu dalam menciptakan suatu 

pendidikan yang bermutu perlu mendapatkan penanganan yang lebih baik. Sebagaimana yang 

terdapat dalam UUSPN No.20 tahun 2003 (dalam Hanafiah 2009:20), bahwa: Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Pendidikan  tidak terlepas dari kegiatan belajar, karena belajar merupakan komponen paling penting 

dalam setiap usaha penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan, sehingga tanpa proses belajar 

sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Belajar juga merupakan usaha mengubah tingkah laku, 

artinya dengan belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar.  

 

Guru sebagai tenaga pendidikan harus dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal 

dengan kemampuan untuk berkreasi, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi, sehingga nantinya dapat melaksanakan fungsinya sebagai warga negara. 

Keberhasilan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional tidak terlepas dari berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Kebanyakan keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh 

profesionalitas guru, penggunaan model, pendekatan, strategi, metode, bahkan teknik dan taktik 

pembelajaran.  

 

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di SD Negeri 4 Sumber Baru bahwa pihak sekolah SD 

Negeri 4 Sumber Baru dalam meningkatkan mutu pendidikan telah melakukan berbagai upaya antara 

lain melengkapi buku-buku perpustakaan, mendisiplinkan dalam proses pembelajaran baik dan 

mengikutsertakan guru dalam pelatihan-pelatihan serta setiap guru mata pelajaran wajib membuat 

perangkat pembelajaran seperti Analisi Pekan Efektif, Program Tahunan, Program Semester, Silabus 

Dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Namun demikian hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

(PAI) peserta didik masih cenderung rendah ditandai dengan masih banyak siswa yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini dapat di lihat dari tabel di bawah ini: 

 

Tabel.  Data Hasil Ujian MID Semester Ganjil Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Siswa Kelas VI SD Negeri 4 Sumber Baru Tahun Pelajaran 2018/2019. 

No Nilai Kategori Jumlah siswa % 

1. 65  Tuntas 6 28,58 

2. <65 Belum Tuntas 14 71,42 

Jumlah 20 100 

 Sumber: Diambil dari Daftar Nilai Ujian MID Semester  

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar siswa tidak mencapai target dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil belajar 

IPS Terpadu siswa masih rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang mendapat nilai ≥65 

sebanyak 6 siswa, artinya hanya 28,58% siswa yang telah mencapai ketuntasan dalam belajar, 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.8   │   Agustus 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    11 

  

Sementara siswa yang memperoleh nilai <65 sebanyak 14 siswa dari 20 siswa, yang berarti bahwa 

71,42% siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Jadi siswa dinyatakan belum mencapai hasil 

belajar yang diharapkan. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, siswa membutuhkan pola belajar yang tepat agar mereka 

menyenangi pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Siswa akan lebih tertarik dalam belajar apabila 

dalam kelas tersebut dilaksanakan proses pembelajaran yang menerapkan partisipasi siswa, sehingga 

menumbuhkan aktivitas-aktivitas siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa serta mengembangkan 

potensi yang dimiliki. Salah satu usaha dalam penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe student facilitator and explaining. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe student facilitator and explaining merupakan pembelajaran 

dimana siswa menyampaikan ide atau pendapat pada siswa lainnya sehingga siswa saling 

berkomunikasi dengan temannya dikelas. Model pembelajaran ini efektif untuk melatih siswa 

berbicara menyampaikan ide/gagasan atau pendapat sendiri sehingga menjadikan siswa sebagai 

fasilitator dan diajak berpikir secara kreatif sehingga menghasilkan pertukaran informasi yang lebih 

menarik. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas penulis menemukan permasalahan yaitu masih 

banyaknya siswa yang belum tuntas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa Kelas VI 

SD Negeri 4 Sumber Baru Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Dilihat dari permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah dengan 

menggunaan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining dapat 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa IV SD Negeri 4 Sumber Baru 

Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian ini: Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Siswa Kelas VI SD 

Negeri 4 Sumber Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Student Facilitator and Explaining. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Hamdani dan Hermana (2008:42) menyatakan 

bahwa “Penelitian tindakan kelas yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk 

mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subyek penelitian dikelas tersebut”. Pada 

penelitian tindakan kelas terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan , dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini direncanakan sebanyak 2 siklus 

dan dapat diadakan siklus selanjutnya. Setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan, pada setiap 

pertemuan selama 2x35 menit. Penelitian ini akan dirancang suatu pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe student facilitator and explaining. 

 

Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah siswa Kelas VI SD Negeri 4 Sumber Baru Semester Ganjil Tahun Pelajaran 

2018/2019 dengan jumlah 20 siswa. 
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Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dimulai dengan adanya masalah yang dirasakan sendiri oleh guru dalam 

pembelajaran. Masalah tersebut berupa masalah yang berhubungan dengan proses dan hasil belajar 

siswa yang tidak sesuai dengan harapan. Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pengkajian berdaur 4 langkah yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. Prosedur penelitian pembelajaran yang akan dilakukan dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di Kelas VI SD Negeri 4 Sumber Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah sebagai 

berikut. 

 

Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini berdaur empat langkah. Secara 

keseluruhan keempat tahapan dalam penelitian tindakan membentuk suatu siklus (daur) penelitian 

tindakan yang digambarkan dalam bentuk spiral  

 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini faktor yang teliti adalah hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan menggunakan model cooperative learning tipe 

Student Facilitator and Explaining. 

 

Instrumen Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: Metode Observasi, observasi yaitu dengan melihat secara langsung ke lokasi/sasaran 

guna untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Sugiyono, (2011:203) menyatakan bahwa 

“metode observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

obsevasi adalah kegiatan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui lembar catatan 

lapangan. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, ikut serta  dalam 

kegiatan yang berlangsung dan mencatat segala bentuk informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Menurut Arikunto (2010:201) metode 

dokumentasi adalah mencari data mengenai hasil-hasil atau variabel berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang 

gambar pada saat proses pembelajaran dengan metode kooperaatif tipe student fasilitator and 

explaining. 

 

Tes 

Test merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk pertanyaan yang dihasilkan dari hasil-hasil 

belajar yang telah dicapai oleh siswa selama kurun waktu tertentu. Menurut pendapat Arikunto 

(2006:150) tes adalah “deretan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok”.  

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tes merupakan suatu deretan pertanyaan atau 

alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik selama kurun waktu tertentu. 

Tes berfungsi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa setelah dilaksanakan tindakan yaitu 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student facilitator and explaining.   
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Test tersebut dibuat mengacu pada materi pembelajaran yang disampaikan dimana dalam penelitian 

ini, pembelajaran menggunakan tes objektif berupa soal esai apabila benar semua total skor 

keseluruhan adalah 100, yang akan dibagikan kepada seluruh siswa kelas VI. Hasil dari tes tersebut 

akan diberi nilai untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. 

 

Teknik Analisis Data  

Analisis data hasil belajar untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining maka diambil 

data dari tes pada setiap akhir siklus. Pada hasil belajar siswa yang diukur adalah peningkatan hasil 

belajar sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM), dimana datanya diperoleh dari tes tertulis 

yang dilakukan pada setiap akhir siklus kemudian dianalisis menggunakan rumus menurut Yuneldi 

(2009:30) digunakan  dengan rumus sebagai berikut: 

Ketuntasan Klasikal =  

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pada penelitian ini apabila hasil belajar meningkat dari siklus I ke siklus II. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pelaksanaan dan Hasil Penelitian 

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan maka diperlukan langkah-langkah penelitian yang sesuai 

dengan penelitian itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas 

(PTK). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas VI SD Negeri 4 Sumber 

Baru. Peneliti merancang pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Facilitator and Explaining. Pembelajaran dilaksanakan 2 siklus masing-masing siklus terdiri dari 3 

kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit tiap pertemuan. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Adapun pembahasan hasil penelitian dalam penelitian ini adalah  

 

Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan  teori belajar yang dianut oleh Model Student Facilitator and Explaining  adalah teori 

belajar konstruktivisme dimana dalam konsep teoristiknya adalah 1) guru menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai, 2) guru mendemonstrasikan/menyajikan materi, 3) memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainya misalnya bagan/peta konsep, 4) guru 

menyimpulkan ide/pendapat dari siswa, 5) guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu 6) 

menutup proses belajar. Pembelajaran ini akan menimbulkan presepsi siswa bahwa pembelajaran 

merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Dalam hal ini akan terjadi pembelajaran 

yang bermakna kepada siswa sehingga dalam memaknai serta memahami materi pembelajaran  siswa 

akan mendapatkan porsi yang lebih banyak dibanding dengan pembelajaran yang hanya  melibatkan 

guru sebagai sumber belajar. Sejalan dengan hal tersebut, Jihad (dalam Sugiarti, 2012:17) menyatakan 

bahwa banyak ahli yang berpendapat bahwa model kooperatif unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep yang sulit. 

 

Porsi pemahaman materi pembelajaran yang lebih banyak ini akan dapat diketahui berdasarkan 

peningkatan hasil belajar yang terjadi pada siklus I dan siklus II. Peningkatan hasil belajar siswa 

dalam siklus I ke siklus II dapat dilihat berdasarkan gambar 2 sebagai berikut: 
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Gambar. Diagram Persentase Hasil Belajar Siswa Setiap Siklus 

 

Berdasarkan gambar telah diketahui bahwa persentase rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I adalah 

63,64%, sementara pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 18,18% sehingga pada siklus II 

diperoleh rata-rata hasil belajar siswa sebesar 81,82%.  

 

Peningkatan hasil belajar pada siklus II melalui tahap proses perbaikan dari kekurangan dan 

kelemahan yang terjadi pada siklus I. Meningkatnya hasil belajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe student facilitator and explaining ini disebabkan karena prosedur yang ada dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe student facilitator and 

explaining. Ketika peneliti memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan aktivitasnya dengan 

cara menjadi fasilitator dan penjelas untuk kelompoknya, maka secara tidak langsung siswa tersebut 

mencoba berfikir menemukan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang ada. 

 

Berdasarkan pembahasan di atas memperkuat argumentasi statistik bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe student facilitator and explaining dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian proses pembelajaran telah melatih siswa dalam 

menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang didapatkannya akan tertanam dalam diri siwa 

dalam jangka waktu yang panjang. Dalam penelitian ini diduga hal itu juga yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan selama 2 siklus dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa Kelas VI SD Negeri 4 Sumber Baru dalam 

upayanya meningkatkan hasil belajar siswa, maka dapat disimpulkan bahwa: Penerapan model 

Student Facilitator and Explaining dapat meningkatkan  hasil  belajar  Pendidikan Agama Islam 

(PAI)  siswa  Kelas VI SD Negeri 4 Sumber Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 pada materi kisah Abu 

Lahab, Abu Jahal, dan Musailamah Al Kazzab. Hasil belajar siswa diperoleh berdasarkan hasil tes 

yang diberikan pada akhir siklus. Dimana telah diperoleh peningkatan hasil belajar siswa yang tuntas 

mencapai KKM dari siklus I ke siklus II sebesar 18,18% dengan siswa yang dinyatakan tuntas 

mencapai KKM sebesar 81,82% pada akhir penelitian yang mana kategori tersebut telah mencapai 

indikator keberhasilan pada penelitian ini. 
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Saran 

Untuk Siswa 

Disarankan bagi siswa untuk berperan lebih aktif, mandiri serta kreatif dalam berdiskusi kelompok 

pada pembelajaran menggunakan model Student Facilitator and Explaining agar pemahaman materi 

yang diperoleh akan lebih maksimal sehigga berpengaruh terhadap hasil belajarnya yang baik. 

 

Untuk Guru 

Model Studeng Facilitator and Explaining dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran 

dengan saran: Guru memberikan ruang gerak yang bebas kepada siswa ketika pembelajaran 

berlangsung, agar lebih aktif dan mengembangkan pemikiran-pemikiran kreatifnya dapat terjadi 

secara maksimal. Dalam menyampaikan materi pembelajaran hendaknya bersifat garis besarnya saja, 

sehingga tidak timbul sikap ketergantungan pada diri siswa. Berikanlah soal-soal latihan untuk 

didiskusikan oleh siswa dalam diskusi kelompok dengan porsi yang lebih banyak dan dengan soal 

yang memiliki kriteria kerumitan yang cukup tinggi, karena dalam kegiatan inilah kemampuan 

berpikir kreatif dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran akan lebih berkembang. 

 

Untuk Peneliti Selanjutnya 

Hendaknya bagi peneliti yang akan menggunakan model Studeng Facilitator and Eplaining  dalam 

pembelajaran disarankan untuk lebih baik dalam mengalokasikan waktu secara efisien, penguasaan 

kelas yang baik, serta memaksimalkan dalam penguasaan materi. 
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APPLICATION OF DISCOVERY LEARNING MODEL TO INCREASE 

STUDENT'S MOTIVATION AND LEARNING OUTCOMES IN THE 

SUBJECT OF MAKING JEWELRY MAIN MATERIALS TO MAKE 

JEWELRY WITHOUT GEMS IN CLASS XII DPKK OF METAL AND 

JEWELRY 2 SMK NEGERI 14 BANDUNG 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING 

UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR 

SISWA PADA MATA PELAJARAN MEMBUAT PERHIASAN 

MATERI POKOK MEMBUAT PERHIASAN TANPA BATU PERMATA 

DI KELAS XII DPKK LOGAM DAN PERHIASAN 2 

SMK NEGERI 14 BANDUNG 
 

Drs. Dede Rahmat, S.ST.,M.Ds 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Bandung Provinsi Jawa Barat 

 

 

ABSTRACT 

Classroom action research (CAR) on the subject of Making Jewelry, the subject matter of "Making Jewelry 

without Gemstones", by applying the Discovery Learning learning model, in two cycles. After the application of 

the Discovery Learning model, the average value of the percentage increase in the achievement of the KKM 

score from the pretest to the first cycle was 51.61%, and the percentage increase in the achievement of the KKM 

score from the first cycle to the second cycle was 38.71 %. The percentage of student activity in the 1st cycle, 

categorized as "Good" was 60.32%, student activity categorized as "Enough" was 21.29%, and the category 

"Poor" was 18.38%. The percentage of students' responses to the application of the Discovery Learning 

learning model, which responded "Strongly Agree" 85.82%, who responded "Agree" 12.57%, and those who 

responded "Doubtful" 1.61%. The increase in the average student learning outcomes, and the increase in 

student activities as above, it can be concluded that the application of the Discovery Learning model is effective, 

because it can improve student learning outcomes, and student activities in the subject of Making Jewelry on the 

subject matter of "Making Jewelry without Gemstones" , and the application of the Discovery Learning learning 

model was responded to by the students very well. 

Key Word: Discovery Learning Model, Jewelery Without Gems 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas (PTK) pada mata pelajaran Membuat Perhiasan materi pokok “Membuat Perhiasan tanpa 

Batu Permata”, dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning, dalam dua siklus. Setelah 

penerapan model pembelajaran Discovery Learning diperoleh nilai rata-rata peningkatan persentase pencapaian 

nilai KKM dari pretes, ke siklus ke-1 adalah 51,61%, dan peningkatan persentase pencapaian nilai KKM dari 

siklus ke-1 ke siklus ke-2 adalah 38,71%. Persentase aktivitas siswa di siklus ke-1, terkategori “Baik” terdapat 

60,32%, aktivitas siswa yang  terkategori “Cukup” adalah 21,29%, dan yang terkategori “Kurang” adalah 18,38%. 

Persentase respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran Discovery Learning, yang merespon ”Sangat 

Setuju” 85,82%, yang merespon ”Setuju” 12,57%, dan yang merespon ”Ragu” 1,61%. Peningkatan rata-rata hasil 

belajar siswa, dan peningkatan aktivitas siswa seperti di atas  dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Discovery Learning efektif, karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan aktivitas siswa 

terhadap mata pelajaran Membuat Perhiasan pada materi pokok “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata”, serta 

penerapan model pembelajaran Discovery Learning direspon oleh para siswa sangat baik. 

Kata Kunci:  Model Pembelajaran Discovery Learning, Perhiasan Tanpa Batu Permata 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah masalah lemahnya proses 

pembelajaran (Setiadarma, 2004: 97). Dalam mengikuti proses pembelajaran, siswa yang mengalami 

hambatan, terlihat bersikap pasif, apatis, dan masa bodoh, sedangkan siswa yang tidak mengalami 

kesulitan terlihat aktif, bersemangat, kritis, dan berkonsentrasi dalam pembelajaran. Ini merupakan 

kesenjangan yang belum teratasi secara tuntas (Hasan, 1997: 121).  

 

Menurut Wena (2008: 97) dalam proses pembelajaran siswa kurang didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di kelas diarahkan kepada kemampuan siswa untuk 

menghafal informasi. Siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa 

dituntut memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-

hari. Akibatnya, ketika siswa  lulus dari sekolah, mereka pintar teoritis tetapi mereka miskin aplikasi.  

 

Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah bertujuan untuk membekali siswa agar mampu 

mengembangkan kemampuan observasi dan eksperimentasi serta berpikir taat asas. Belajar di sekolah 

seperti halnya pada mata pelajaran Membuat Perhiasan  tidak hanya terfokus pada teori atau hasil 

(produk) tapi lebih diutamakan pada kemampuan untuk melakukan proses (Michael, 2013: 97).  

 

Hasil belajar mata pelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan  tanpa Batu 

Permata“, bagi siswa pada umumnya belum semua siswa dalam satu kelas, mampu mencapai nilai 

rata-rata yang distandarkan oleh sekolah. Jika pembelajaran pada mata pelajaran  Membuat Perhiasan  

terhadap materi “Membuat Perhiasan  tanpa Batu Permata“ tidak ditunjang oleh strategi yang tepat, 

maka tidak banyak siswa mampu meraih prestasi belajar yang baik pada mata pelajaran tersebut. 

Belum tercapainya hasil belajar yang sesuai dengan tujuan pada mata pelajaran Membuat Perhiasan, 

karena kebanyakan siswa beranggapan bahwa mata pelajaran Membuat Perhiasan  merupakan salah 

satu pelajaran yang pelik, sulit, rumit memerlukan kesungguhan yang serius, karena karakteristik 

materi pelajaran tersebut sebagian besar konsepnya harus dipahami betul.  

 

Mencermati paparan tersebut di atas,  mata pelajaran Membuat Perhiasan   pada materi “Membuat 

Perhiasan  tanpa Batu Permata“, sangat berguna bagi  siapa saja, namun demikian  kenyataan di 

lapangan,  mata pembelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan  tanpa Batu 

Permata“,  kurang diminati oleh para siswa SMK. Karena mata pelajaran tersebut pada materi 

“Membuat Perhiasan  tanpa Batu Permata“, merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit dan 

kompleks. Mata pelajaran Membuat Perhiasan cenderung diremehkan atau dianggap tidak penting 

oleh siswa. Pelajaran Membuat Perhiasan  dianggap bukan pelajaran utama, hal ini berakibat 

rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Membuat Perhiasan  kelas XII DPKK Logam 

dan perhiasan 2 SMK Negeri 14 Bandung. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil tes nilai rata-rata kelas 

XII DPKK Logam dan perhiasan 2 SMK Negeri 14 Bandung sangat memprihatinkan. 

 

Dari hasil observasi awal dapat diketahui perolehan nilai rata-rata  pratindakan yang dilakukan 

melalui pretes, pada pelajaran Membuat Perhiasan terhadap materi “Membuat Perhiasan tanpa Batu 

Permata”  diperoleh nilai rata-rata 53,06 terkategori “Rendah”, perolehan nilai tertinggi 78, dan 

perolehan nilai terendah 45. Dari jumlah siswa yang terdiri atas 31 orang, siswa yang mencapai nilia 

KKM hanya 2 orang siswa atau 6,45%, dan yang tidak mencapai nilai KKM terdapat 29 orang siswa 

atau 93,55%.  Di mana nilai KKM yang telah ditentukan pada pelajaran Membuat Perhiasan terhadap 

materi “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata” untuk siswa kelas XII DPKK  Logam dan Perhiasan 

2  adalah 78.  
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Permasalahan yang ditemui dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut: 1) munculnya 

permasalahan disebabkan karena aktivitas pembelajaran masih didominasi guru, 2) para siswa banyak 

mencatat teori; 3) metode/model pembelajaran yang digunakan guru tidak variatif, cenderung 

ceramah (ekspositori) dan terkesan monoton;  4) strategi atau model pembelajaran tidak mengaktifkan 

siswa, 5) penggunaan media pembelajaran kurang optimal;  dan 6) hasil belajar siswa kurang 

menggembirakan.  

 

Dari perolehan nilai rata-rata siswa yang sangat memprihatinkan, dan temuan-temuan yang diperoleh 

dari lapangan, menurut siswa mata pelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan  

tanpa Batu Permata“, sangat sulit jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Hal ini 

diungkapkan juga oleh Kuncoro (2009: 102) yang menyatakan pendapatnya bahwa mata pelajaran 

Membuat Perhiasan merupakan salah satu pelajaran yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi bagi 

kebanyakan siswa menengah, kesulitan mempelajari  materi tersebut, terkait dengan ciri-ciri yang 

dipelajari pada mata pelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan  tanpa Batu 

Permata“, itu sendiri. Jika siswa tersebut tidak memiliki potensi dan kemauan yang baik dalam bidang 

tersebut, maka siswa tersebut mengalami kesulitan belajar “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata”.   

 

Dalam menyajikan materi Membuat Perhiasan  agar menjadi lebih menarik dan bersahabat, guru 

harus memiliki kemampuan dalam mendesain kegiatan belajar mengajar sedemikian rupa, misalnya 

dengan mengombinasikan metode pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran yang sesuai, 

sehingga menimbulkan gairah dan sifat keingin tahuan bagi siswa.  Besarnya partisipasi aktivitas 

siswa dalam belajar merupakan petunjuk dan faktor yang baik dalam menentukan tentang kualitas 

proses pembelajaran. Untuk memudahkan proses pembelajaran tersebut guru harus dapat memilih 

strategi, metode  dan model pembelajaran  yang sesuai, agar dapat meciptakan situasi dan kondisi 

yang kondusif supaya proses belajar mengajar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan serta 

memperoleh hasil yang diharapkan (Rustiya, 1991: 127). 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu adanya upaya dari  guru untuk peningkatan hasil 

belajar siswa, yaitu dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas  dengan menerapkan model 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa, yaitu model pembelajaran Discovery Learning, pada 

mata Membuat Perhiasan  terhadap materi “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata”.   

 

Model pembelajaran Discovery Learning menurut Kemendikbud (2014: 68) adalah model discovery 

atau penemuan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan model pembelajaran yang melibatkan 

seluruh kemampuan siswa secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, 

dan logis sehingga siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai 

wujud adanya perubahan tingkah laku.  

 

Selanjutnya Sutrisno (2008: 92) menjelaskan bahwa model pembelajaran discovery learning, ialah 

suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat, 

dengan diskusi, seminar, membaca sendiri dan mencoba sendiri. Pelaksanaannya adalah proses mental 

yang membuat siswa mengasimilasi sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. 

 

Pembelajaran ini merupakan pembelajaran langsung khusus dirancang untuk mengembangkan belajar 

siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola 

selangkah demi selangkah. Melalui model ini, guru menyampaikan tujuan dan mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampilan dengan membimbing siswa dalam belajar. Setelah itu mengecek 

pemahaman dan memberikan umpan balik serta memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan. 
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Dari latar belakang itulah perlu salah satu upaya perbaikan kualitas dan kuantitas pelajaran, khusunya 

pada mata pelajaran  Membuat Perhiasan pada materi Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata, 

dengan demikian dilaksanakanlah penelitian tindakan kelas melalui penerapan model pembelajaran 

Discovery Learning dengan judul penelitian “Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa  pada Mata Pelajaran Membuat Perhiasan Materi Pokok 

Membuat Perhiasan Tanpa Batu Permata di Kelas XII DPKK Logam dan Perhiasan 2 SMK Negeri 14 

Bandung”   (Penelitian Tindakan Kelas pada Mata Pelajaran Membuat Perhiasan Siswa Kelas XII  

DPKK Logam dan Perhiasan 2 SMK Negeri 14 Bandung Semester 5 Tahun Pelajaran 2022-2023). 

 

Rumusan Masalah 

Sesuai  dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas,  maka permasalahan yang 

dirumuskan adalah: Apakah penerapan  model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas XII DPKK Logam dan Perhiasan 2 SMK Negeri 14 Bandung pada mata 

pelajaran Membuat Perhiasan terhadap materi “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata”? Apakah 

penerapan  model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas XII 

DPKK Logam dan Perhiasan 2 SMK Negeri 14 Bandung pada mata pelajaran Membuat Perhiasan 

terhadap materi “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata”? Bagaimanakah respon siswa  kelas XII 

DPKK Logam dan Perhiasan 2 SMK Negeri 14 Bandung terhadap model pembelajaran Discovery 

Learning yang diterapkan pada mata pelajaran Membuat Perhiasan  terhadap materi “Membuat 

Perhiasan Tanpa Batu Permata”?  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tindakan kelas (PTK) ini diharapkan memperoleh gambaran hasil belajar siswa 

terhadap mata pelajaran Membuat Perhiasan  terhadap materi “Membuat Perhiasan Tanpa Batu 

Permata”, melalui model pembelajaran yang diterapkan. Sesuai dengan permasalahan yang 

telah rumuskan di atas, jika diperinci  maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Tindakan 

kelas ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah penerapan  model pembelajaran Discovery 

Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII DPKK Logam dan Perhiasan 2 SMK 

Negeri 14 Bandung pada mata pelajaran Membuat Perhiasan terhadap materi “Membuat Perhiasan 

tanpa Batu Permata”. Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran Discovery Learning 

dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas XII DPKK Logam dan Perhiasan 2 SMK Negeri 14 

Bandung pada mata pelajaran Membuat Perhiasan terhadap materi “Membuat Perhiasan tanpa Batu 

Permata”. Untuk mengetahui bagaimanakah respon siswa kelas XII DPKK Logam dan Perhiasan 2 

SMK Negeri 14 Bandung terhadap model pembelajaran Discovery Learning yang diterapkan pada 

mata pelajaran Membuat Perhiasan  terhadap materi “Membuat Perhiasan Tanpa Batu Permata”.  

 

LANDASAN TEORETIS 

Menurut Mulyadi (2008: 86) motivasi adalah dorongan belajar secara internal dan eksternal pada 

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan 

beberapa indikator atau unsur yang mendukung, motivasi belajar adalah proses yang memberi 

semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya perilaku yang termotivasi adalah perilaku 

yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. Sardiman (1998: 182) menjeladkan bahwa motivasi 

adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak  untuk melakukan sesuatu. Atau 

suatu pernyataan yang kompleks didalam suatu  organisme yang mengarahkan tingkah laku/perbuatan 

ke suatu tujuan atau perangsang. 

 

Menurut Setiawan (2013: 120) batu mulia dan setengah mulia tercipta karena aktivitas geologi 

Indonesia sejak jutaan tahun lalu. Sejauh ini, aktivitas geologis tertua di Indonesia yang terlacak 
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terjadi sekitar 400 juta tahun lalu, yakni ditemukan dari fosil sejenis kerang yang berada di puncak 

gunung-gunung di Papua. Ini menandai adanya aktivitas tektonik luar biasa sehingga mengangkat 

dasar laut hingga membentuk pegunungan tertinggi di Indonesia.  

 

Batuan safir dan ruby masuk dalam kategori corundum yang mencapai 9 mohs, zamrud mencapai 7-8 

mohs. Batuan ini yang dalam istilah gemstone digolongkan sebagai batuan setengah mulia memiliki 

kekerasan kurang dari 7 mohs. Intan merupakan bagian dari batuan mulia yang memiliki 

keistimewaan karena kekerasannya. Dalam jajaran batu mulia, skala kekerasan intan mencapai 10 

mohs (Setiawan, 2013: 121). 

 

Menurut Oktarina (2014: 131) Intan merupakan mineral yang terbentuk pada suhu dan tekanan tinggi.  

Mereka tidak terbentuk secara alami di permukaan bumi atau pada kedalaman yang dangkal. 

Lingkungan pembentukan intan berada pada mantel bumi, sekitar 100 mil (160 km) di bawah 

permukaan. Mengenai tentang intan, banyak orang yang tidak bisa membedakan antara intan dan 

berlian. Intan adalah berlian kasar yang belum diolah dan diproses melalui pemolesan serta terbentuk 

dari mineral karbon yang terbentuk kristal karena proses kimiawi melalui perut bumi selama ratusan 

hingga jutaan tahun. Intan memiliki sifat fisika yang istimewa yaitu kemampuan dan kekuatannya 

mendiskripsikan cahaya seperti prisma yang sangat indah. Intan dikategorikan sebagi batu permata 

yang paling keras.   

 

Ada dua jenis intan, yaitu intan alami dan intan buatan. Intan alami terbentuk dari tenaga endogen di 

perut bumi selama ratusan hingga jutaan tahun sehingga intan jenis ini merupakan intan dengan 

kualitas terbaik. Karena meningkatnya kebutuhan intan di industri permata dan proses menciptakan 

batu permata intan dengan kualitas terbaik harus melalui proses yang sangat lama, maka dibuatlah 

mkmal (pemanas buatan) untuk mempercepat proses penciptaan intan dalam waktu yang lebih cepat. 

Intan alami ditambang di deposit primer (kimberlite dan lamproite) dengan pipapipa vulkanis dan 

deposit sekunder (alluvial, onshore, dan offshore). Intan yang telah berada di dalam perut bumi digali 

secara mekanis. Tanah, batu-batuan, dan pasir yang diambil dengan menggunakan peralatan canggih 

dipilih dalam pabrik pemrosesan untuk menyotir intan dari batu-batuan yang lain. Intan berasal dari 

bagian terdalam gunung berapi yang mengandung atom dan karbon. Memang pada kenyataanya 

berlian merupakan kristal transparan yang mengikat empat bagian karbom atom (Oktarina, 2014: 133) 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode dan desain penelitian tindakan kelas atau Classroom 

Action Research. Menurut Suyadi (2010: 82) penelitian tindakan kelas ini dimulai dengan mencari 

informasi tentang keadaan pembelajaran di kelas dalam rangka mencari kelemahan dengan 

mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan kelemahan tersebut. Selama penelitian tindakan 

berlangsung peneliti mengamati terjadinya tindakan kemudian mendeskripsikan dalam bentuk 

informasi.  

 

Menurut Sukayati (2008: 19) tujuan utama yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas adalah 

dalam rangka pengembangkan keterampilan mengajar dan perbaikan langkah-langkah dalam proses 

pembelajaran agar siswa terlayani secara profesional. Menurut Suyadi (2010: 88) metode penelitian 

tindakan kelas (PTK) adalah metode penelitian yang  merupakan salah satu cara stategis bagi guru 

untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan pendidikan bagi guru dalam pembelajaran di kelas.  

 

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa  dalam proses pembelajaran guru dituntut 

untuk berinovasi, mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajar yang mampu 
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melahirkan bentuk pembelajaran yang baru yang sesuai dengan perkembangan dan tuntuntan dan 

kebutuhan yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekolahnya. 

 

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka metode digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian tindakan kelas (PTK) yang dikembangkan oleh Suyadi (2010: 89)  yang 

dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas dua kali pertemuan. Setiap siklus dilaksanakan 

melalui 4 tahapan yakni sebagai berikut: 1) tahapan perencanaan tidakan, 2) tahapan pelaksanaan 

tindakan, 3) tahapan observasi atau pengamatan, dan 4) tahapan refleksi. 

 

Tempat penelitian menunjukkan tempat di mana penelitian ini dilaksanakan. Penelitian tindakan kelas 

ini dilaksanakan di SMK Negeri 14 Bandung.  Penelitian dilaksanakan dengan rancangan penelitian 

tindakan kelas yang dalam pelaksanaannya secara garis besar terdapat empat tahap kegiatan yaitu: 1) 

tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap observasi, dan 4) tahap refleksi.  

 

Subjek  dan  Waktu Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas XII DPKK Logam dan Perhiasan 2  SMK 

Negeri 14 Bandung, dengan jumlah siswa  terdiri atas 31 orang, yang terdiri atas jumlah siswa laki-

laki terdapat 21 orang, dan jumlah siswa perempuan terdapat 10 orang.  

 

Desain penelitian tindakan kelas ini meliputi empat tahap, yang mengacu pada teori Suyadi, (2010: 

89) dengan prosedur sebagai berikut: 1) tahap perencanaan (planning), 2) tahap pelaksanaan tindakan 

(action), 3) tahap observasi (observation), dan 4) tahap refleksi (reflection). Semua tahapan tersebut 

dilaksanakan dalam setiap siklus.  

 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) ini kurang lebih 3 bulan, mulai dari bulan September 

2022 sampai dengan November 2022.  Dilaksanakan pada Semester 5 Tahun Pelajaran 2022-2023.  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) ini dibantu oleh dua orang teman sejawat sebagai 

observer, yang akan mengamati selama peneliti melaksanakan penelitian kindakan kelas, baik secara 

administrasi maupun selama melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Para observer akan 

memberikan masukan-masukan positif untuk perbaikan kualitas pembelajaran, dan perbaikan kualitas 

hasil belajar siswa kelas XII DPKK Logam dan Perhiasan 2 SMK Negeri 14 Bandung.  

 

Instrumen Penelitian 

Moleong (2006: 160) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pengumpul data akan dikumpulkan melalui instrumen 

sebagai berikut: RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) disusun melalui model pembelajaran 

Disvovery Learning, sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Soal Tes 

dalam bentuk pilihan ganda. Yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sebelum dan setelah 

proses pembelajaran pada siklus ke-1 dan setelah proses pembelajaran pada siklus ke-2. Dengan 

dilengkapi skor/pedoman penilaian. Pedoman dan format/lembar observasi Siswa. Pedoman observasi 

atau pengamatan digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses pembelajaran pada siklus 

ke-1 dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran pada siklus ke-2 yang dilakukan di dalam kelas.   

Pedoman dan format observasi guru.  
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Pengamatan dilakukan oleh para observer, yaitu teman sejawat untuk mengamati segala kegiatan 

siswa dan kegiatan guru, pada  siklus ke-1 dan siklus ke-2. Angket untuk siswa, berisi respon siswa 

terhadap model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran Membuat Perhiasan, yaitu 

penerapan model pembelajaran Discovery Learning.   

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian Tidakan Kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu Penelitian Tindakan yang dilakukan guru dalam kelas yang 

merupakan tindakan yang dilakukan secara siklus dalam rangka memecahkan masalah sampai 

terpecahkan. Bentuk penelitian reflektif yang dilakukan guru sendiri yang hasilnya dapat 

dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan 

keahlian mengajar dan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Bentuk penelitian 

yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan 

meningkatkan praktik pembelajaran di kelas agar lebih professional.  

 

Selama kurang lebih tiga bulan penelitian tindakan kelas ini telah dilakukan pada siswa kelas XII 

DPKK  Logam dan Perhiasan 2  yang dilakukan dalam dua siklus. Selama pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas ditemani dua orang guru sebagai observer. Hasil penelitian tindakan kelas ini 

dilaporkan melalui cara mendeskripsikan, menganalisis, mengevaluasi dan merefleksi seluruh 

kegiatan penelitian yang telah dilakukan.  

 

Deskripsi Prapenelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas, peneliti melakukan prapenelitian terhadap mata 

pelajaran Membuat Perhiasan terhadap materi tentang “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata”.  

terhadap siswa yang menjadi subjek penelitian. Prapenelitian dilakukan melalui pretes. Hasil pretes 

akan dijadikan pedoman atau acuan sebagai langkah  pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Hasil 

pretes merupakan gambaran pemahaman siswa kelas XII DPKK Logam dan Perhiasan 2 pada mata 

pelajaran Membuat Perhiasan terhadap materi tentang “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata”.  

            

Pembahasan Hasil Penelitian 

Penerapan model discovery learning pada mata pelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat 

Perhiasan tanpa Batu Permata” dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang sangat signifikan. 

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini.  Karena model 

pembelajaran discovery learning selama proses pembelajaran menitik beratkan peran aktif siswa  yang  

memberikan suatu efek atau pengaruh positif  kepada para siswa. Penerapan model pembelajaran 

dengan discovery learning memiliki manfaat pengalaman belajar terhadap siswa dan  banyak sekali 

yang bisa siswa peroleh setelah proses pembelajaran dengan penerapan model discovery learning, 

terutama dalam hal wawasan keilmuan.  

 

Penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap mata pelajaran Membuat Perhiasan pada 

materi “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata” dapat meningkatkan pemahaman teori yang 

diajarkan pada siswa, dapat meningkatkan aktivitas siswa, dapat menumbuhkan motivasi dan antusias 

siswa untuk mengkuti proses pembelajaran, dan dapat meningkatkan  hasil belajar siswa yang 

signifikan, serta direspon oleh siswa sangat baik.  Hal ini dapat dibuktikan bahwa hasil belajar siswa 

dan pencapaian nilai KKM siswa,  mulai dari siklus ke-1 ke siklus ke-2 hasil belajarnya meningkat 
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sangat baik, jika dibandingkan dengan kemampuan awal siswa sebelum penerapan model 

pembelajaran discovery learning.  

 

Hasil belajar siswa pada siklus ke-2 kemampuan belajar siswa meningkat, aktivitas siswa meningkat, 

dan pencapaian  nilai KKM atau ketuntasan hasil belajar siswa pun pada siklus ke-2 meningkat secara 

signifikan. Untuk lebih jelasnya peningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa tersebut dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut.  

 

Tabel Perolehan Nilai Rata-rata dan Peningkatkan Hasil Belajar  Siswa  

dari Pretes Ke Siklus Ke-1 dan Ke Siklus Ke-2 

Tindakan 
Nilai 

Rata-rata 

Pening 

katan 
Tidak Tuntas Tuntas 

Pening 

katan 

Pretes 53,06 

24,56 

93,55% 6,45% 

51,61% Siklus 

Ke-1 
77,62 41,94% 58,06% 

Siklus 

Ke-2 
86,96 9,34 3,23% 3,23    38,71% 

 

Data di atas merupakan meningkatan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran Membuat Perhiasan 

pada materi “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata” di pretes, di siklus ke-1 dan di siklus ke-2. 

Perolehan nilai rata-rata  pada pretes adalah 53,06, pencapaian nilai KKM pada pretes terdapat  2 

orang siswa atau 6,45%, dan siswa yang tidak mencapai nilai KKM terdapat 29 orang atau 93,55%. 

Perolehan nilai rata-rata  di siklus ke-1 adalah 77,62, pencapaian nilai KKM di siklus ke-1 terdapat  18 

orang siswa atau 58,06%, dan siswa yang tidak mencapai nilai KKM terdapat 13 orang atau 41,94%. 

Perolehan nilai rata-rata  di siklus ke-2 adalah 86,96 pencapaian nilai KKM  di siklus ke-2 terdapat 30 

orang siswa atau 96,77%, dan siswa yang tidak mencapai nilai KKM hanya 1 orang atau 3,23%.  

 

Peningkatan nilai rata-rata siswa dari pretes, ke siklus ke-1 adalah 24,56, peningkatan hasil belajar  

siswa dari siklus ke-1 ke siklus ke-2 adalah 9,34. Peningkatan persentase pencapaian nilai KKM dari 

pretes ke siklus ke-1 adalah 51,61%, dan peningkatan persentase pencapaian nilai KKM siswa dari 

siklus ke-1 ke siklus ke-2 adalah 38,71%. Peningkatan seperti tersebut di atas, membuktikan bahwa 

pendekatan model discovery learning sangat efektif diterapkan dalam proses pembelajaran Membuat 

Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata”. 

 

Untuk lebih jelasnya peningkatkan  pencapaian nilai KKM dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
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Gambar/grafik di atas merupakan persentase pencapaian nilai KKM di pretes, di siklus ke-1 dan di 

siklus ke-2. Pencapaian nilai KKM pada pretes terdapat  2 orang siswa atau 6,45%, dan siswa yang 

tidak mencapai nilai KKM terdapat 29 orang atau 93,55%. Pencapaian nilai KKM di siklus ke-1 

terdapat  18 orang siswa atau 58,06%, dan siswa yang tidak mencapai nilai KKM terdapat 13 orang 

atau 41,94%. Pencapaian nilai KKM  di siklus ke-2 terdapat 30 orang siswa atau 96,77%, dan siswa 

yang tidak mencapai nilai KKM hanya 1 orang atau 2,23%. 

 

Mencermati perolehan nilai rata-rata tersebut, mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini 

membuktikan bahwa pendekatan model diecovery learning sangat efektif diterapkan dalam proses 

pembelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan tanpa Permata”, karena dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yang sangat baik. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

pembelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata” melalui 

pendekatan model discoveri learning. selama proses pembelajaran berlangsung, di siklus ke-1 dapat 

diinformasikan yakni sebagai berikut: 1)  persentase aktivitas siswa yang terkategori “Baik” terdapat 

60,33%, 2) persentase aktivitas siswa yang terkategori “Cukup” terdapat 21,29%, dan 3) persentase 

aktivitas siswa yang terkategori “Kurang” terdapat 18,38%.  

 

Temuan permasalahan aktivitas siswa di siklus ke-1 adalah sebagai berikut: 1) masih banyak siswa 

yang belum terantusias untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-maisng, 2) para siswa 

masih perlu bimbingan secara individu, 3) para siswa belum termotiasi untuk bertanya, baik dengan 

guru maupun dengan teman sekelompoknya, 4) para siswa belum berupaya meningkatkan belajarnya 

dengan baik, 5) masih banyak siswa yang gaduh dan melaksanakan pekerjaan lain yang tidak 

berhubungan dengan pelajaran yang diajarkan, 6) para siswa kesulitan dalam memahami untuk 

menghafal hal-hal penting dalam materi yang dipelajari, 7) sehingga perlu motivasi dan pengarahan 

agar terdorong untuk mau belajar dengan baik, 8) perlu bimbingan secara individu dari guru untuk 

memahami materi yang dipelajari, karena materi yang dipelajari harus diberikan secara teori dan 

secara praktik, 9) alat dan sarana untuk mewujudkan pemahaman siswa perlu diperhatikan.   

 

Untuk lebih jelasnya persentase aktivitas siswa dapat dilihat pada tayangan gambar/grafik sebagai 

berikut. 
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Gambar/grafik di atas merupakan persentase aktivitas siswa di siklus ke-1 dan di siklus ke-2. 

Aktivitas siswa di siklus ke-1 yang terkategori “Baik” terdapat 60,32%,  yang terkategori “Cukup” 

terdapat 21,29%, dan yang terkategori “Kurang” terdapat 18,38%. Aktivitas siswa di siklus ke-2 yang 
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terkategori “Baik” terdapat 80%, aktivitas siswa yang terkategori “Cukup” terdapat 14,84%, dan yang 

terkategori “Kurang” terdapat 5,16%. 

 

Semua keberhasilan yang diperoleh dari hasil belajar siswa dapat diperkuat  dengan pernyataan siswa 

dari respon  yang dinyatakan setelah selesai kegiatan pembelajaran Membuat Perhiasan pada materi 

“Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata” yang dipelajari melalui angket yang diberikan. Angket 

merupakan  sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis  tentang data faktual atau opini yang 

berkaitan dengan diri responden, yang  dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu 

dijawab oleh responden,  untuk mengetahui pernyataan responden/para siswa tentang penerapan 

model pembelajaran discovery learning. 

 

Gambaran respon siswa terhadap penerapan model pembelajaraan diecovery learning dalam proses 

pembelajaran Membuat Perhiasan pada materi yang dipelajari, secara keseluruhan para siswa 

merespon dengan baik. Hal  ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis dan evaluasi hasil perhitungan 

terhadap angket yang diberikan, yakni sebagai berikut.  Jumlah siswa menyatakan ”Sangat Setuju” 

terdapat 85,82%, jumlah siswa menyatakan ”Setuju” terdapat 12,57%, jumlah siswa menyatakan 

”Ragu” terdapat 1,61%. 

 

Dari persentase respon siswa tersebut, dapat membuktikan bahwa  penerapan model pembelajaran 

discovery learning  terhadap mata pelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan 

tanpa Batu Permata” direspon sangat baik, karena penerapan model pembelajaran discovery learning 

efektif, relevan dapat meningkatkan aktivitas siswa, motivasi dan antusias siswa dalam belajar, serta 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan, serta dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yang sangat signifikan. 

 

Untuk lebih jelasnya respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran discovery learning, dapat 

digambarkan yakni sebagai berikut. 
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Tayangan gambar/grafik di atas merupakan persentase respon siswa terhadap penerapan model 

pembelajaran discovery learning.  Dari persentase yang terlihat dari gambar tersebut di atas, secara 

keseluruhan respon siswa terhadap pendekatan model discovery learning, secara keseluruhan siswa 
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yang menyatakan ”Sangat Setuju” 85,82%, siswa yang menyatakan ”Setuju” 12,57%, dan siswa yang 

menyatakan ”Ragu” 1,61%.  

 

Secara rinci persentase respos siswa terhadap penerapan model pembelajaran discovery learning yang 

digunakan pada mata pelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan tanpa Batu 

Permata”, dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1) Melalui penerapan model pembelajaran Discovery 

Learning materi pelajaran mudah dipahami, persentase siswa yang menyatakan ”Sangat Setuju” 

90,33%, persentase siswa yang menyatakan ”Setuju” 9,67%, dan persentase siswa menyatakan 

”Ragu”  0%. 2) Melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning dapat menemukan 

suasana baru dalam  pembelajaran,  persentase siswa yang menyatakan ”Sangat Setuju” 83,88%, 

persentase siswa yang menyatakan ”Setuju” 12,9%, dan persentase siswa menyatakan ”Ragu” 

terdapat 3,22%. 3) Melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning dapat melahirkan 

inovasi pemecahan masalah belajar, persentase siswa yang menyatakan ”Sangat Setuju” 83,88%, 

persentase siswa yang menyatakan ”Setuju” 16,12%, dan persentase siswa menyatakan ”Ragu” 0%. 4) 

Melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning dapat menggali sumber pelajaran yang 

relevan, persentase siswa yang menyatakan ”Sangat Setuju” 90,33%, persentase siswa yang 

menyatakan ”Setuju” 9,67 %, dan persentase siswa menyatakan ”Ragu” 0%. 5) Melalui penerapan 

model pembelajaran Discovery Learning meningkatkan aktivitas siswa, persentase siswa yang 

menyatakan ”Sangat Setuju” 83,88%, persentase siswa yang menyatakan ”Setuju” 12,9%, dan 

persentase siswa menyatakan ”Ragu” terdapat 3,22%. 6) Melalui penerapan model pembelajaran 

Discovery Learning  meningkatkan kreativitas siswa, persentase siswa yang menyatakan ”Sangat 

Setuju” 77,43%, persentase siswa yang menyatakan ”Setuju” 19,35%, dan persentase siswa 

menyatakan ”Ragu” terdapat 3,22%. 7) Melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning 

dapat menumbuhkan keberanian siswa dalam berargumentasi, persentase siswa yang menyatakan 

”Sangat Setuju” 90,33%, persentase siswa yang menyatakan ”Setuju” 9,67%, dan persentase siswa 

menyatakan ”Ragu” 0%. 8) Melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning dapat 

menumbuhkan keberanian siswa dalam berargumentasi, persentase siswa yang menyatakan ”Sangat 

Setuju” 83,88%, persentase siswa yang menyatakan ”Setuju” 12,9%, dan persentase siswa 

menyatakan ”Ragu” terdapat 3,22%. 9) Melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning  

pembelajaran menyenangkan, persentase siswa yang menyatakan ”Sangat Setuju” 90,33%, persentase 

siswa yang menyatakan ”Setuju” 9,67%, dan persentase siswa menyatakan ”Ragu” terdapat 0%. 10) 

Melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar, 

persentase siswa yang menyatakan ”Sangat Setuju” 83,88%, persentase siswa yang menyatakan 

”Setuju” 12,9%, dan persentase siswa menyatakan ”Ragu” terdapat 3,22%. 

 

Kendala yang ditemui dalam proses pembelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat 

Perhiasan tanpa Batu Permata” dengan  pendekatan model discovery learning diantaranya adalah 

sebagai berikut: 1) bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan dalam berpikir atau 

mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada akan 

menimbulkan frustasi/tidak semangat belajar, dengan demikian guru harus pandai mengatur suasana 

belajar siswa sesuai dengan karakter kemampuan siswa yang dimiliki, 2) guru harus cermat 

mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran, agar pembelajaran bermakna, 3) bagi guru dan 

siswa yang sudah terbiasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional mungkin akan sangat 

kecewa bila diganti dengan metode/mode penemuan (discovery), dengan demikian guru harus piawai 

dalam menerapkan model discovery learning, 4) proses pembimbingan oleh guru harus dilakukan 

secara menyeluruh, 5) guru harus dapat mengatur waktu yang telah diprogramkan dengan pelaksanaan 

proses pembelajaran, agar para siswa tidak terlena dengan cara belajar melalui diskusi kelompok, 6) 

guru harus sabar dalam menghadapi dan membimbing siswanya selama proses pembelajaraan melalui  
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diskusi atau  belajar  berkelompok, karena proses pembelajaran dengan cara berkelompok, tidak 

terlepas dari kegaduhan para siswa yang sedang berargumentasi, bertanya jawab dari setiap masing-

masing kelompoknya, 7) penerapan metode/model discovery learning kurang berhasil digunakan 

dalam proses pembelajaran, guru tidak cermat dalam menggunakannya pada materi yang sedang 

dipelajari, 8) guru harus cermat mengondisikan kelas agar tetap nyaman, aman dan kondusif. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan  

Penelitian penelitian tindakan kelas (PTK) ini telah dilaksanakan kurang lebih 3 bulan, mulai dari  

bulan September 2022  sampai bulan November 2022. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini 

dilaksanakan dalam dua siklus terhadap  mata pelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat 

Perhiasan  tanpa Batu Permata“.  

 

Berdasarkan rangkaian kegiatan penelitian tindakan kelas (PTK) yang telah dilakukan dalam dua 

siklus terhadap proses pembelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan  tanpa 

Batu Permata“.  dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas XII 

DPKK Logam dan Perhiasan 2 SMK Negeri 14 Bandung, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan 

model pembelajaran Discovery Learning sangat efektif,  dan membawa pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa.  

 

Pengaruh tersebut membawa dampak positif terhadap motivasi aktivitas, dan hasil belajar siswa yang 

sangat signifikan, dan para siswa merespon positif terhadap penerapan model pembelajaran 

Discovery Learning terhadap proses pembelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat 

Perhiasan  tanpa Batu Permata“ yang dipelajari. Walaupun tidak sedikit kendala yang ditemui dalam 

proses pembelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan  tanpa Batu Permata“  

dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning. Namun demikian kendala tersebut dapat 

teratasi dengan lancar, berkat upaya guru/peneliti yang terus dilakukan agar penelitian tindakan kelas 

ini dapat memperoleh hasil yang optimal.  

 

Kesimpulan tersebut dapat dibuktikan dari hasil analisis, hasil evaluasi dan hasil pengolahan data 

dari perolehan data kualitatif dan perolehan data kuantitatif yang diperoleh dari pretes, di siklus ke-1 

dan di siklus ke-2. Perolehan hasil pengolahan data tersebut dapat diinformasikan yakni sebagai 

berikut: Perencanaan yang telah disusun dengan kolaboratif dan sistematis, yang dilengkapi dengan 

berbagai instrumen untuk penelitian tindakan kelas (PTK), dalam proses pembelajaran Membuat 

Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan  tanpa Batu Permata“ dengan penerapan model 

pembelajaran Discovery Learning membawa pengaruh yang sangat positif. Sebab dengan  

perencanaan yang terprogram secara siatematis tersebut, hasil belajar siswa meningkat, aktivitas 

siswa meningkat dan respon siswa sangat positif. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa hasil 

perolehan nilai rata-rata yang dicapai oleh siswa, dan persentase pencapaian nilai KKM pada materi 

yang dipejari, yakni sebagai berikut. Kemampuan awal siswa yang diperoleh dari pretes, diperoleh 

nilai rata-rata 53,06 terkategori “Kurang”. Perolehan nilai tertinggi 78 dan perolehan nilai terendah 

adalah 45. Dari jumlah siswa yang terdiri atas 31 orang,   siswa yang  mencapai nilai KKM  2 orang 

atau 6,45% , dan siswa yang  mencapai nilai KKM  29 orang atau 93,55%. Perolehan nilai rata-rata 

di siklus ke-1 adalah 77,62 terkategori “Baik”. Perolehan nilai tertinggi 90 dan perolehan nilai 

terendah adalah  60. Dari jumlah siswa yang terdiri atas 31 orang,   siswa yang  mencapai nilai KKM  

18 orang atau 58,06%, dan siswa yang  tidak mencapai nilai KKM  13 orang atau 41,94%. Perolehan 

nilai rata-rata di siklus ke-2 adalah 86,96 terkategori “Sangat Baik”. Perolehan nilai tertinggi 94 dan 

perolehan nilai terendah adalah  75. Dari jumlah siswa yang terdiri atas 31 orang,   siswa yang  
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mencapai nilai KKM 30 orang atau 94,45% , dan siswa yang  mencapai nilai KKM  1 orang atau 

3,23%. Peningkatan nilai rata-rata dari pretes ke siklus ke-1 adalah 24,56, peningkatan nilai rata-rata 

dari siklus ke-1 ke siklus ke-2 adalah 9,34. Peningkatan persentase pencapaian nilai KKM dari pretes 

ke siklus ke-1 adalah 51,61%, peningkatan persentase pencapaian nilai KKM dari  siklus ke-1 ke 

siklus ke-2 adalah 38,71%. Aktivitas selama proses pembelajaran pada siklus ke-1, yang terkategori 

“Baik” terdapat 60,32%, yang  terkategori “Cukup” 21,29%, dan yang terkategori “Kurang” 18,38%. 

Motivasi/aktivitas siswa di siklus ke-2 yang terkategori “Baik” meningkat menjadi 80%, yang  

terkategori “Cukup” 14,84%, dan yang terkategori “Kurang”  5,16%. Respon siswa terhadap mata 

pelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan tanpa Batu Permata“, dengan 

menerapkan model pembelajaran Discovery Learning, siswa yang merespon “Sangat Setuju” terdapat 

85,82%, siswa yang merepon ”Setuju” 12,57% dan siswa yang merespon ”Ragu”   hanya 1,61%.  

 

Peningkatan nilai rata-rata dan peningkatan persentase motivasi/aktivitas seperti tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Discovery Learning efektif, karena dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas  XII DPKK Logam dan Perhiasan 2 SMK Negeri 

14 Bandung pada mata  pelajaran Membuat Perhiasan terhadap materi “Membuat Perhiasan  tanpa 

Batu Permata“ secara signifikan.  Penerapan model pembelajaran Discovery Learning direspon oleh 

para siswa sangat positif.  

 

Dari keberhasilan penerapan model pembelajaran yang diterapkan pada mata pelajaran Membuat 

Perhiasan pada materi “Membuat Perhiasan  tanpa Batu Permata“, tak luput dari kendala yang munsul 

selama proses pembelejaran yang dilaksanakan dalam dua siklus. Adapun kendala-kendala yang 

ditemui tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1) guru perlu kesungguhan dalam menyusun 

perencanaan yang matang melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning, serta 

menyusun instrumen yang akan digunakan dan penelitian tindakan kelas yang memerlukan pemikiran 

yang serius, memerlukan waktu yang agak lama, 2) membutuhkan tenaga ekstra dari guru untuk 

meluangkan waktu membimbing siswa terhadap kesulitan belajarnya, bimbingan latihan penyelesaian 

soal-soal secara kontinyu, 3) dalam proses pembelajaran Membuat Perhiasan pada materi “Membuat 

Perhiasan  tanpa Batu Permata” dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning, 

merupakan model pembelajaran yang harus dapat mengaktifkan siswa untuk berpikir kritis sebagai 

sarana penemuan/discovery, dengan demikian guru harus selalu memantau siswanya, mendorong 

siswanya, memberi motivasi terus-menerus untuk dapat mengaktifkan seluruh siswa, dan 4) siswa 

belum terbiasa belajar dengan penemuan (discovery), dengan demikian, jika siswa tidak dibimbing 

secara konferhensif, maka belajar siswa akan sia-sia, dengan demikian guru perlu mengatur waktu, 

strategi untuk melakukan pendekatan yang hangat kepada para siswanya.   

 

Saran 

Hasil penelitian tindakan kelas (PTK) yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam kesempatan ini 

peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat meningkatkan kinerja guru pada tujuan yang lebih 

baik, saran-saran tersebut  adalah sebagai berikut: Perencanaan yang tersusun dengan baik, lengkap 

dan sistematis membimbing guru terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang terprogram, 

dengan demikian perpengaruh juga terhadap hasil belajar yang baik. Pemilihan model pembelajaran 

yang akurat akan membawa suasana belajar siswa yang nyaman, kondusif dan menyenangkan serta 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Prilaku guru yang kooperatif selama proses pembelajaran 

berlangsung akan meningkatkan aktivitas belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa yang 

optimal. Model pembelajaran Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan belajarnya, untuk itu 

model pembelajaran Discovery Learning dapat dicobakan atau digunakan pada materi yang lain atau 
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mata pelajaran yang lain. Saran untuk Siswa, kesulitan belajar pada materi tertentu,  hendaknya 

diungkapkan kepada guru untuk mendapat dan mencari solusi pemecahan masalah tersebut. Dalam 

mengikuti proses pembelajaran diharapkan aktif mengikuti dengan baik, karena aktivitas siswa akan 

menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman belajar. Saran untuk Sekolah, menganjurkan kepada 

semua guru untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan prosedur yang betul. Melengkapi 

sarana prasarana untuk kebutuhan proses pembelajaran, dengan melengkapi buku-buku di 

perpustakaan, dan perlengkapan media pembelajaran yang cukup atau sarana lainnya yang dapat 

digunakan untuk kelancaran proses pembelajaran setiap mata pelajaran. 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are; (1) describe the learning process of evaluating the characters in drama 

performances with a cooperative approach of the power of two type with audiovisual media; (2) describe the 

improvement of skills in appreciating the characters in drama performances for class 8.2 students of SMP 

Negeri 1 Abung Tinggi after using the power of two type cooperative learning approach with audiovisual 

media; (3) describe changes in the behavior of students in class 8.2 of SMP Negeri 1 Abung Tinggi in 

participating in learning to appreciate the characters in drama performances after learning using the power of 

two cooperative learning approach with audiovisual media. This study uses a classroom action research 

design. The results of the study can be concluded that learning to appreciate drama with the power of two 

cooperative approach with audiovisual media has been carried out well so as to improve the ability to evaluate 

the character's role in drama performances for 8th grade students of SMP Negeri 1 Abung Tinggi and change 

student behavior in a positive direction.  

Key Word: The Power Of Two, Audiovisual Media 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah; (1) mendeskripsikan proses pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam 

pementasan drama dengan pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan media audiovisual; (2) 

mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengapresiasi pemeran tokoh dalam pementasan drama siswa kelas 

8.2 SMP Negeri 1 Abung Tinggi setelah menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe the power of 

two dengan media audiovisual; (3) mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas 8.2 SMP Negeri 1 Abung 

Tinggi dalam mengikuti pembelajaran mengapresiasi pemeran tokoh dalam pementasan drama setelah dilakukan 

pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe the power of two dengan media 

audiovisual. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran mengapresiasi drama dengan pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan media 

audiovisual telah dilaksanakan dengan baik sehingga meningkatkan kemampuan mengevaluasi pemeran tokoh 

dalam pementasan drama siswa kelas 8.2 SMP Negeri 1 Abung Tinggi dan mengubah perilaku positif.  

Kata Kunci: The Power Of Two, Media Audiovisual 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Apresiasi sastra merupakan bagian pokok bahasan yang perlu dipelajari siswa. Apresiasi mengandung 

pengertian penghargaan, pengenalan, penilaian, dan pemanfaatan sesuatu untuk kehidupan manusia. 

Apresiasi sastra berarti mengenal, menyenangi, menghargai, memahami, dan menjadikan karya sastra 

sebagai bagian kebutuhan hidup. Dengan kegiatan apresiasi sastra diharapkan pengalaman batin siswa 

akan bertambah luas sehingga akan terbentuk sikap mental yang positif dalam diri siswa untuk 

menghadapi norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

 

Keterampilan mengapresiasi sastra adalah keterampilan yang sangat penting bagi siswa. Dengan 

mengapresiasi karya sastra berarti telah menggauli karya sastra. Dengan pembelajaran apresiasi sastra 

di sekolah diharapkan siswa akan mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan gagasan, ide, 

pendapat, pemikiran, dan perasaan yang dimiliki, sehingga daya pikir, imajinasi, dan kreativitas siswa 

dapat berkembang. 

 

Apresiasi karya sastra terdiri atas tiga bentuk yaitu apresiasi puisi, apresiasi prosa, dan apresiasi drama. 

Salah satu bentuk apresiasi karya sastra tersebut yang diajarkan di sekolah adalah apresiasi drama. 

Dalam pembelajaran apresiasi drama siswa diharapkan dapat mengapresiasi unsur dalam pementasan 

drama khususnya mengenai pemeran tokoh dalam pementasan drama. Apresiasi drama memiliki 

banyak manfaat, manfaat tersebut salah satunya adalah siswa akan belajar memahami heterogenitas 

budaya (multikulturalisme) yang tercermin dalam sebuah pementasan, baik yang berwujud ide, benda 

dan kebiasaan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa teks drama merupakan cerminan dari hasil 

budaya yang lahir dan berkembang dalam negara dan bangsa tertentu dengan etnis dan sukunya. 

Filosofi dan keunikan sebuah budaya akan terlihat dalam kostum, kebiasaan dan tradisi yang 

ditampilkan oleh aktor, dan dari properti dan dekorasi panggung. Teks drama yang dipentaskan selalu 

menghadirkan protret kebudayaan dan peradapan manusia yang pasti sedikit banyak mempengaruhi 

pikiran dan perasaan aktor dan juga para penonton. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa 

keterampilan apresiasi drama sangat penting. Oleh karena itu, pembelajaran apresiasi drama harus 

dilatih secara sungguh-sungguh agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Abung Tinggi ditemukan masih banyak 

kendala yang dialami dalam pembelajaran apresiasi drama. Selama ini proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru adalah dengan menggunakan metode ceramah dan komunikasi satu arah dimana 

yang aktif adalah guru sedangkan siswa pasif. 

 

Selama ini proses pembelajaran yang diterapkan di kelas masih kurang memuaskan. Hal ini 

disebabkan karena model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang tepat dan kurang bervariasi. 

Guru dalam mengajarkan materi tentang apresiasi drama kepada siswa hanya menggunakan metode 

ceramah sehingga terkesan monoton dan membosankan. Dalam metode ceramah ini guru hanya 

menerangkan materi tentang apresiasi drama dan cara mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan 

drama dengan cara berceramah, siswa hanya mendengarkan apa yang diterangkan oleh guru. Dengan 

metode ini yang aktif dalam kegiatan pembelajaran adalah guru, sehingga pemahaman siswa terhadap 

materi menjadi lemah. 

 

Kemampuan siswa SMP Negeri 1 Abung Tinggi dalam mengapresiasi drama khususnya dalam 

mengevaluasi pementasan drama masih rendah, terlihat dari nilai siswa yang masih di bawah KKM, 

dan dari semua apresiasi karya sastra yang nilainya masih rendah adalah apresiasi drama. Faktor 

penyebabnya adalah (1) siswa kurang tertarik dengan pembelajaran apresiasi drama. Hal ini 
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disebabkan pengetahuan siswa tentang drama masih sangat kurang. (2) siswa sulit menganalisis unsur-

unsur dalam pementasan drama. Hal ini disebabkan ketika menganalisis unsur dalam pementasan 

drama siswa disuruh menganalisis secara individu sehingga siswa mengalami banyak kesulitan. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa dari kedua kendala tersebut yang akan diatasi salah satunya adalah 

kesulitan siswa dalam menganalisis unsur-unsur pementasan drama, khususnya dalam menganalisis 

pemeran tokoh dalam pementasan drama. 

 

Dari latar belakang tersebut, ditawarkan pendekatan kooperatif tipe the power of two untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam mengevaluasi pemeran tokoh. Alasan peneliti menggunakan 

pendekatan kooperatif tipe the power of two dalam mengapresiasi pemeran tokoh karena dalam 

pendekatan ini guru hanya berfungsi sebagai fasilitator dan motivator yang membantu agar proses 

pembelajaran berjalan dengan baik. Siswa berusaha sendiri untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan cara berdiskusi secara berpasangan. Dengan berpasangan 

tentu akan lebih mudah bagi siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Pemikiran 

dua orang tentu lebih baik dibandingkan dengan pemikiran satu orang saja. Pendekatan the power of 

two ini mempunyai prinsip bahwa berpikir berdua jauh lebih baik daripada berpikir sendiri, sehingga 

hasil belajar siswa lebih baik. Dalam pendekatan ini siswa tidak cukup hanya diberi penjelasan 

tentang teori saja, tetapi penerapan langsung juga diperhatikan. 

 

Selain pendekatan kooperatif the power of two pembelajaran ini juga dilengkapi dengan media 

pembelajaran. Dalam penelitian ini media yang digunakan adalah media audiovisual berupa video 

drama. Dengan adanya media audiovisual ini dapat memberikan banyak kemudahan terhadap 

berlangsungnya proses pembelajaran. Siswa ketika mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan 

drama tidak harus melihat pertunjukan drama secara langsung melainkan cukup dengan menyimak 

video yang diputar, sehingga waktu yang digunakan lebih efektif. Kemudahan lain yang diperoleh dari 

media audiovisual ini adalah ketika siswa masih belum memahami cerita yang dipentaskan, bisa 

diputarkan kembali video. 

 

Identifikasi Masalah 

Kemampuan mengapresiasi drama siswa SMP Negeri 1 Abung Tinggi masih sangat rendah. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan siswa dalam mengapresiasi drama yaitu 

faktor model pembelajaran yang digunakan guru, faktor siswa, dan faktor lingkungan sekolah. 

Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Faktor Guru, penyebab rendahnya 

keterampilan pembelajaran apresiasi drama salah satunya disebabkan oleh guru yaitu kurang tepatnya 

pemilihan model pembelajaran yang dilakukan guru. Dalam pembelajaran apresiasi drama guru 

menggunakan ceramah dalam kelas sehingga siswa merasa jenuh dan bosan dan terkesan monoton. 

Hasil pembelajaran yang diharapkan oleh guru tidak tercapai. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk 

pandai-pandai dalam mencari metode atau teknik pembelajaran yang bisa membuat siswa mudah 

dalam memahami materi tentang apresiasi drama. Penyebab lainnya adalah penggunaan media 

pembelajaran yang kurang inovatif dan menarik. 

 

Faktor siswa, dalam pembelajaran mengapresiasi drama banyak dijumpai siswa kesulitan dalam 

menganalisis pemeran tokoh dalam pementasan drama. Hal tersebut terjadi karena siswa kurang 

berminat dan tertarik dalam pembelajaran apresiasi drama karena sebagian besar siswa kurang paham 

dan mengerti jalannya cerita yang dipentaskan, kurang tertarik dengan pembelajaran apresiasi drama, 

serta sulit menganalisis unsur-unsur pementasan drama. Faktor Lingkungan, penyebab rendahnya 

kemampuan siswa dalam mengapresiasi drama selain dari guru dan siswa juga dari faktor lingkungan. 

Kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam 
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mengapresiasi pementasan drama yaitu kurangnya buku-buku di perpustakaan tentang apresiasi 

drama, ruang laboratorium bahasa yang kurang nyaman serta media pembelajaran yang masih belum 

memadai. 

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti membatasi 

permasalahan pada rendahnya kemampuan mengapresiasi pementasan drama. Masalah yang dihadapi 

dalam mengapresiasi drama adalah siswa mengalami kesulitan dalam menganalisis unsur-unsur 

pementasan drama khususnya mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama. Permasalahan 

tersebut diatasi dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan media 

audiovisual. Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dikhususkan pada 

upaya peningkatan kemampuan siswa dalam mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama 

dengan pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan media audiovisual. 

 

Rumusan Masalah 

Dilihat dari identifikasi masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana 

proses pembelajaran keterampilan mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama siswa kelas 

8.2 SMP Negeri 1 Abung Tinggi dengan pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan media 

audiovisual? Bagaimana peningkatan keterampilan mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan 

drama siswa kelas 8.2 SMP Negeri 1 Abung Tinggi setelah menggunakan pendekatan kooperatif tipe 

the power of two dengan media audiovisual? Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas 8.2 SMP 

Negeri 1 Abung Tinggi setelah mengikuti pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam 

pementasan drama dengan pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan  media audiovisual? 

 

Tujuan Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu: 

Untuk mendeskripsikan   proses   pembelajaran   keterampilan   mengevaluasi pemeran tokoh dalam 

pementasan drama siswa kelas 8.2 SMP Negeri 1 Abung Tinggi dengan pendekatan kooperatif tipe 

the power of two dengan media audiovisual. Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 

mengapresiasi pemeran tokoh dalam pementasan drama siswa kelas 8.2 SMP Negeri 1 Abung Tinggi 

setelah menggunakan pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan media audiovisual. Untuk 

mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas 8.2 SMP Negeri 1 Abung Tinggi setelah mengikuti 

pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama dengan pendekatan kooperatif 

tipe the power of two dengan media audiovisual 

 

Kajian Pustaka dan Landasan Teoretis 

Landasan Teoretis 

Bahan kajian yang digunakan sebagai landasan teoretis pada penelitian ini adalah (1) hakikat drama, 

(2) pengertian apresiasi sastra, (3) pembelajaran apresiasi drama di sekolah, (4) pembelajaran 

kooperatif tipe the power of two, (5) media audiovisual, dan (6) penerapan pembelajaran kooperatif 

tipe the power of two dengan media audiovisual dalam pembelajaran apresiasi drama. 

 

Drama merupakan sebuah karya dua dimensi yaitu drama dalam dimensi sastra dan drama dalam 

dimensi seni pertunjukan. Drama dalam dimensi sastra berhubungan dengan naskah drama, 

sedangkan dalam dimensi pertunjukan berhubungan dengan pementasan drama. Meskipun kedua 

dimensi ini terlihat sebagai suatu yang berbeda, kedua dimensi ini pada akhirnya merupakan suatu 

totalitas yang saling berkaitan. Dimensi yang satu mendukung dimensi yang lain, demikian pula 

sebaliknya. 
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Drama mempunyai arti yang sangat luas. Kata “drama” berasal dari bahasa Yunani “draomai” yang 

berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Istilah drama dewasa ini sering disamakan dengan 

teater (Waluyo 2003:2). 

 

Drama dalam masyarakat mempunyai dua arti, yaitu drama dalam arti luas dan drama dalam arti 

sempit. Dalam arti luas, drama adalah semua bentuk tontonan yang mengandung cerita yang 

dipertunjukkan di depan orang banyak. Dalam arti sempit, drama adalah kisah hidup manusia dalam 

masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung, disajikan dalam bentuk dialog dan gerak 

berdasarkan naskah, didukung tata panggung, tata lampu, tata musik, tata rias, dan tata busana 

(Wiyanto 2002:3). 

 

Menurut Damono dalam Hasanuddin (1996:8) ada tiga unsur yang merupakan satu kesatuan yang 

menyebabkan drama dapat dipertunjukkan, yaitu unsur naskah, unsur pementasan, dan unsur 

penonton. Dari semua unsur yang memungkinkan sebuah drama dapat dipentaskan menjadi satu seni 

pertunjukan, maka dapat dipilah-pilih menjadi dua bagian besar, yaitu (1) unsur utama, terdiri dari 

sutradara, pemain, teknisi (pekerja panggung), dan penonton, serta (2) sarana pendukung, yang 

terdiri dari pentas dan komposisinya, kostum (busana), tata rias, pencahayaan, serta tata suara dan 

ilustrasi musik (Hasanuddin 1996:145). 

 

Berdasarkan perkembangan teknologi media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam empat 

kelompok, yaitu (1) media hasil teknologi cetak, (2) media hasil teknologi audio-visual, (3) media 

hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan (4) media hasil gabungan teknologi cetak dan 

komputer. Media audiovisual yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah media yang 

berbentuk VCD pementasan drama. 

 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan, 

minat, motivasi, dan rangsangan belajar bagi siswa. Dalam penelitian ini akan menggunakan media 

VCD (Video Compact Disc) yang berisi pemodelan bermain drama dan berbagai contoh karakter yang 

terdapat di dalam pertunjukan drama. 

 

Arsyad (2002:3 6) mengemukakan bahwa Video Compact Disc adalah sistem penyimpanan dan 

rekaman video di mana signal audio-visual direkam pada disket plastik, bukan pada pita magnetik. 

Djamarah dan Zain (2010:124) mengemukakan bahwa media audiovisual adalah media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, 

karena meliputi kedua jenis media yaitu audio dan visual. 

 

Kerangka Berpikir 

Keterampilan mengapresiasi pementasan drama terdapat dalam kurikulum kelas 8.2 semester 1 yaitu 

mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama. Hal ini bertujuan agar siswa mampu 

mengapresiasi sastra. 

 

Kemampuan mengapresiasi pementasan drama di SMP Negeri 1 Abung Tinggi masih rendah, hal ini 

disebabkan model pembelajaran yang digunkakan oleh guru kurang tepat dan kurang bervariasi serta 

guru kurang dapat memanfaatkan media yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran, 

khususnya pembelajaran menyimak. Hal tersebut menyebabkan siswa kurang berminat dan kurang 

termotivasi dalam mengikuti pembelaj aran mengapresiasi pementasan drama, selain itu siswa masih 

mengalami kesulitan dalam memahami cerita dalam drama yang dipentaskan. 
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Salah satu upaya yang dilakukan peneliti untuk mengatasi kesulitan siswa dalam mengapresiasi 

pementasan drama adalah dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe the power of two dan 

dengan media audiovisual berupa VCD pementasan drama. Dengan pendekatan kooperatif tipe the 

power of two siswa dapat lebih aktif dan kooperatif karena mereka selain bekerja secara individu 

juga bekerja berpasangan. 

 

Selain dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe the power of two peneliti juga menggunakan 

media audiovisual berupa VCD yang berisi tayangan pementasan drama, sehingga dapat dinikmati 

melalui indera penglihat dan pendengar. Tayangan pementasan drama yang disimak diharapkan dapat 

membuat  proses pembelajaran lebih menarik. 

 

Pembelajaran mengapresiasi pementasan drama menggunakan pendekatan kooperatif tipe the power 

of two dengan menggunakan media audiovisual diharapkan dapat membangkitkan motivasi belajar 

siswa, karena pembelajaran ini akan menempatkan siswa sebagai peserta didik yang berperan aktif 

dalam pembelajaran, disamping itu juga memberi kebebasan dalam berpendapat dan mengungkapkan 

ide, gagasan yang mereka miliki. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah jika guru menerapkan 

pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama menggunakan pendekatan 

kooperatif tipe the power of two dengan menggunakan media audiovisual secara optimal maka 

keterampilan mengapresiasi pementasan drama akan meningkat dan perilaku belajar siswa dapat 

menjadi lebih positif. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas yang lazim disebut 

PTK. Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam bentuk proses pengkajian yang terdiri atas empat 

tahap, yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, (4) refleksi. Penelitian ini sifatnya berbasis 

kelas karena dilakukan dengan melibatkan komponen yang terdapat dalam proses belajar mengajar di 

kelas diantaranya: materi pelajaran dan model pembelajaran. 

 

Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus yaitu proses tindakan siklus I dan proses tindakan siklus II. 

Siklus I dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengevaluasi pemeran tokoh dalam 

pementasan drama dengan pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan media audiovisual. 

Hasil dari siklus I juga dapat digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan siklus II. Pada siklus II ini 

dilaksanakan sebagai penyempurnaan dari siklus I. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah kemampuan mengevaluasi pemeran tokoh dalam 

pementasan drama siswa kelas 8.2 semester 1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Siswa kelas 8.2 sebagai 

responden penelitian atas pertimbangan sebagai berikut: Rata-rata kemampuan siswa dalam 

mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama masih rendah dibandingkan kelas yang lain. 

Siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran apresiasi drama. Hal tersebut telihat dari 

suasana yang kurang kondusif, dan siswa kurang antusias mengerjakan tugas yang diberikan guru. 
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Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk menumpulkan data penelitian adalah tes dan nontes. Tes digunakan 

untuk mengetahui keterampilan siswa dalam mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama. 

sedangkan instrumen nontes digunakan untuk mengetahui perubahan tingkah laku siswa selama dan 

setelah pembelajaran berlangsung, berupa lembar observasi, lembar wawancara, lembar jurnal, dan 

dokumentasi foto. 

 

Instrumen Tes 

Instrument tes untuk mengetahui tingkat kemampuan menyimak siswa yaitu kemampuan 

mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang 

dinilai. Aspek-aspek tersebut yaitu (1) ketepatan dalam mengevaluasi mimik, (2) ketepatan dalam 

mengevaluasi gerak tubuh, (3) ketepatan dalam mengevaluasi vokal, (4) ketepatan dalam mengevaluasi 

kelancaran pengucapan, dan (5) mengungkapkan hasil evaluasi dalam paragraf padu. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan alat pengumpulan data yang berbentuk tes 

dan nontes. 

 

Tes tertulis digunakan untuk alat evaluasi pembelajaran apresiasi drama. Data dalam penelitian ini 

diperoleh dengan melakukan tes tertulis sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan pada siklus II. Tes 

ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan teknik 

dan media dalam tindakan yang dilakukan. Tes mengapresiasi drama berisi lembar perintah kepada 

siswa untuk mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama. 

 

Teknik nontes digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan sikap siswa setelah diadakan 

proses pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama melalui pendekatan 

kooperatif tipe the power of two dengan media audiovisual. Teknik nontes yang digunakan adalah 

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

Observasi dilakukan untuk mengetahui keaktifan siswa selama proses pembelajaran mengevalausi 

pemeran tokoh berlangsung. Observasi dapat dilakukan oleh peneliti itu sendiri ataupun dengan 

meminta bantuan dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia secara langsung. Observasi dilakukan 

mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir pembelajaran. Dengan observasi, peneliti 

juga dapat mengamati keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan dalam mengerjakan tugas. 

 

Jurnal yang digunakan untuk pengumpulan data adalah jurnal guru dan siswa. Jurnal guru ditulis 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung, berisi mengenai segala kegiatan yang menghambat dan 

mendukung proses pembelajaran. Sedangkan jurnal siswa ditulis setelah kegiatan pembelajaran 

mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama diakhiri. Siswa diminta untuk menuliskan 

kekurangan dan kelebihan dari penggunaan media audiovisual, serta pesan dan kesan terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. 

 

Wawancara dilakukan di luar proses mengajar. Adapun cara yang ditempuh dalam pelaksanaan 

wawancara yaitu (1) menyiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan 

pada siswa, (2) menentukan 6 narasumber yang akan diwawancarai yaitu 2 siswa yang mendapat nilai 

tertinggi, 2 siswa yang mendapat nilai sedang, dan 2 siswa yang mendapatkan nilai terendah, (3) 

mencatat  hasil wawancara, dan (4) menganalisis hasil wawancara dengan deskripsi. 
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Dokumentasi foto dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Pengambilan data berupa foto 

dilakukan oleh peneliti dengan bantuan peneliti lain. Pengambilan foto mengacu pada empat kegiatan, 

yaitu (1) kegiatan siswa ketika guru menyampaikan materi tentang apresiasi drama; (2) kegiatan 

siswa ketika mengamati tayangan pementasan drama yang diputar sebagai media pembelajaran; 

(3)kegiatan siswa ketika mengapresiasi drama; dan (4) kegiatan siswa ketika berdiskusi dengan 

pasangannya; (5) kegiatan siswa ketika membacakan hasil evaluasinya terhadap pemeran tokoh dalam 

pementasan yang diputar. 

 

Teknik analisis data digunakan untuk mengetahui sacara terperinci cara memperoleh data dan 

perkembangan hasil penelitian. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan 

analisis data kualitataif. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama melalui 

pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan media audiovisual didasarkan pada siklus I dan 

siklus II. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. 

Pembahasan hasil penelitian meliputi proses pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam 

pementasan drama, peningkatan keterampilan mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama, 

dan perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh 

dalam pementasan drama melalui pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan media 

audiovisual.  Pembahasan hasil penelitian meliputi segala aktivitas yang dilakukan saat proses 

pembelajaran. Peningkatan keterampilan mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama 

dapat dilihat dari hasil tes siklus I dan siklus II, sedangkan perubahan tingkah laku siswa dapat dilihat 

dari hasil nontes siklus I dan siklus II.  

 

Peningkatan proses mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama melalui pendekatan 

kooperatif tipe the power of two dengan menggunakan media audiovisual dari siklus I ke siklus II patut 

dibanggakan. Peningkatan ini ditunjukkan dengan proses pembelajaran di siklus II lebih baik daripada 

di siklus I karena suasana saat proses penumbuhan minat siswa sudah lebih intensif. Proses siswa saat 

menyimak video pementasan drama pada siklus II lebih intensif, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya 

jumlah siswa yang menyimak video pementasan drama dengan sungguh-sungguh. Proses 

mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama pada siklus II lebih intensif karena sudah 

sudah tidak lagi menyontek jawaban temannya. Proses diskusi pada siklus II lebih kondusif karena 

siswa sudah tidak asik mengobrol melainkan sudah fokus berdiskusi. Proses refleksi pada siklus II 

lebih reflektif daripada siklus I karena pada siklus II kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I 

sudah dapat diperbaiki di siklus II. 

 

Hasil catatan harian siswa siklus I dan siklus II menunjukkan bahwa siswa senang mengikuti 

pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama melalui pendekatan 

kooperatif tipe the power of two dengan menggunakan media audiovisual.Hal tersebut menunjukkan 

bahwa siswa berminat dalam pembelajaran apresiasi drama.Dari hasil catatan harian guru siklus I dan 

siklus II, guru menjelaskan bahwa suasana saat proses internalisasi berjalan dengan baik. Siswa 

berantusias saat guru melakukan apersepsi dan menumbuhkan minat siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Hasil wawancara juga digunakan untuk mengetahui minat siswa dalam mengevaluasi 

pemeran tokoh dalam pementasan drama melalui pendekatan koperatif tipe the power of two dengan 

menggunakan media audiovisual siklus I dan siklus II.Pada siklus I dan siklus II siswa mengatakan 

bahwa mereka sangat berminat dan senang dalam mengikuti pembelajaran mengevaluasi pemeran 
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tokoh dalam pementasan drama melalui pendekatan koperatif tipe the power of two dengan 

menggunakan media audiovisual karena pembelajaran ini dianggap sebagai pengalaman baru. 

 

Selain observasi, catatan harian siswa, catatan harian guru, dan hasil wawancara, proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa dalam mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama juga terlihat 

dari dokumentasi foto. 

 

Secara klasikal dapat diketahui hasil tes kemampuan mengevaluasi pemeran tokoh dalam 

pementasan drama mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 14,86 atau 23,41% yaitu 

dari nilai rata- rata kelas pada siklus I sebesar 63,47 menjadi sebesar 78,33 pada siklus II. Hasil tes 

kemampuan mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama pada siklus I dan siiklus II dapat 

dijelaskan bahwa keterampilan mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama mengalami 

peningkatan. Rata-rata skor pada aspek ketepatan dalam mengevaluasi mimik siklus I mencapai rata-

rata 76,39 dan setelah dilakukan pembelajarn siklus II skor rata-rata mencapai 82,63 meningkat 6,24 

atau 8,17%. Pada aspek ketepatan dalam mengevaluasi gerak  tubuh skor rata-rata yang diperoleh pada 

siklus I mencapai 62,50 dan setelah pembelajaran siklus II mencapai 78,47 meningkat 15,97 atau 

25,55%. Pada aspek ketepatan dalam mengevaluasi teknik vokal skor rata-rata yang diperoleh pada 

siklus I mencapai 63,19 dan setelah pembelajaran siklus II mencapai 77,08 meningkat 13,89 atau 2 

1,98%. Pada aspek ketepatan dalam mengevaluasi kelancaran berbicara diperoleh skor rata-rata 61,11 

setelah pembelajarn siklus II mencapai 77,78 meningkat 16,67 atau 27,28%. Pada aspek 

mengungkapkan hasil evaluasi pemeran tokoh dalam sebuah paragraf yang padu skor rata-rata yang 

diperoleh pada siklus I mencapai 54,17 dan setelah pembelajaran siklus II mencapai 75,00 meningkat 

20,83 atau 3 8,45%. 

 

Peningkatan kemampuan mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama melalui pendekatan 

kooperatif tipe the power of two dengan media audiovisual kelas 8.2 SMP Negeri 1 Abung Tinggi 

merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan.Keberhasilan yang dicapai siswa sangat 

memuaskan.Sebagian besar nilai sudah mencapai KKM yang ditentukan. Siswa beranggapan bahwa 

model pembelajaran dan media yang digunakan sangat menarik dan menyenangkan. Mereka 

diputarkan video pementasan drama yang menurut mereka dianggap sangat menarik. 

 

Setelah dilakukan tindakan pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama 

melalui pendekatan kooperatif tipe The Power of Two dengan media audiovisual pada siklus I, hasil 

kemampuan mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama mencapai nilai rata-rata sebesar 

63,47 dan berada dalam kategori cukup. Pencapaian nilai tersebut belum maksimal, karena siswa 

belum terbiasa dengan model pembelajaran the power of two. Setelah guru merefleksi kekurangan-

kekurangan pada siklus I dan melakukan perbaikan pada siklus II, nilai rata-rata siswa meningkat 

menjadi 78,33 termasuk kategori baik dengan peningkatan sebesar 24,29%. Pada siklus II, nilai rata-

rata aspek sudah mencapai kategori baik dan sangat baik. 

 

Melihat pada hasil perbandingan tes tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran the power of 

two dengan media audiovisual dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran apresiasi 

drama khususnya mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama. Hasil tes siklus II 

menunjukkan seluruh siswa sudah mencapai KKM. Hasil belajar siswa dapat meningkat dari siklus I 

ke siklus II karena siswa sudah pernah mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama 

sebelumnya yaitu pada siklus I, sehingga siswa sudah mulai terlatih dan memahami tentang 

pembelajaran apresiasi drama. Selain itu, media yang digunakan juga menarik dan memudahkan 

siswa dalam mengevaluasi. Media   yang digunakan yaitu media VCD pementasan drama. 
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Hasil observasi tentang keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat dalam pembelajaran 

mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama siklus I menunjukkan 24 siswa atau 66,66% 

aktif mengikuti pembelajaran dan mengemukakan pendapat dan mengalami peningkatan 16,67% 

pada siklus II yaitu menjadi 30 siswa atau 83,33%. Pada siklus I hanya sebagian yang terlihat aktif 

mengemukakan pendapat saat proses pembelajaran berlangsung, masih ada beberapa siswa yang 

kurang aktif dan sibuk dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Pada siklus 

II mengalami peningkatan yaitu pada saat pembelajaran mengevaluasi peeran tokoh dalam 

pementasan drama, sebagian besar siswa telah aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 

keaktifan siswa bertanya, mengemukakan pendapat, dan merespon pertanyaan guru dalam 

pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama melalui pendekatan kooperatif 

tipe the power of two dengan media audiovisual, hanya ada sebagian kecil siswa yang kurang aktif. 

 

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan instrument nontes yaitu observasi, catatan harian guru, 

wawancara, dan dokumentasi foto siklus I dan siklus II menunjukkan keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama dengan pendekatan 

kooperatif tipe the power of two dengan media audiovisual sudah baik dan mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II. 

 

Keantusiasan siswa juga dapat dilihat dari catatan harian siswa siklus I dan siklus II yang mengalami 

peningkatan.Siswa sudah antusias dalam pembelajaran. Namun, pada siklus I masih ada beberapa 

siswa yang kurang tertarik dengan pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan 

drama dengan pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan media audiovisual karena 

dianggap sulit. Pada siklus II hampir semua siswa sudah tertarik dan menikmati pembelajaran 

apresiasai drama khususnya mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama. 

 

Selain berdasarkan observasi kemandirian siswa juga dapat dilihat dari catatan harian guru, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Berdasarkan catatan harian guru pada siklus I dan siklus II, 

disebutkan bahwa siswa pada siklus I masih ada yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan 

pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama tetapi pada siklus II sebagian 

besar siswa sudah mampu mengikuti pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh pementasan drama. 

 

Wawancara yang dilakukan kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi dalam siklus I dan siklus II 

menyebutkan bahwa siswa merasa sudah mandiri dalam mengevaluasi pemeran tokoh dalam 

pementasan drama dengan memperhatikan aspek-aspek pemeranan yang baik. Siswa yang 

memperoleh nilai sedang menyebutkan bahwa siswa sudah merasa mandiri dalam mengevaluasi 

pemeran tokoh dalam pementasan drama, akan tetapi ada sebagian siswa yang masih mengalami 

kesulitan. Sedangkan siswa yang menperoleh nilai rendah menjelaskan bahwa masih belom bisa 

mengerjakan dengan mandiri karena pada saat guru menerangkan materi pembelajaran siswa tersebut 

kurang  memperhatikan. 

 

Hasil wawancara pada siklus I dan siklus II juga digunakan untuk mengetahui keberanian dan 

kepercayaan diri siswa saat mempresentasikan hasil diskusi. Berdasarkan hasil wawancara pada siklus 

I, siswa mengatakan bahwa siswa masih merasa malu, takut, dan enggan untuk mempresentasikan hasil 

kelompoknya. Mereka takut dan malu kalau teman yang lain mengejek hasil karyanya, sedangkan pada 

siklus II diketahui bahwa sebagian besar siswa sudah merasa percaya diri untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya sudah terbiasa dengan adanya peneliti sebagai guru dan timbul perasaan 

berani dan percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan. Selain 

dari observasi, catatan harian guru, dan wawancara, keberanian dan kepercayaan diri siswa juga 
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terlihat dari dokumentasi foto siklus I dan siklus II. Dari hasil dokumentasi foto pada siklus I dan 

siklus II juga terlihat peningkatan. 

 

Berdasarkan uraian observasi, catatan harian guru, wawancara, dan dokumentasi foto siklus I dan 

siklus II, dapat ketahui keberanian dan kepercayaan diri siswa dalam memperesentasikan hasil diskusi 

sudah baik. Siswa sudah mlai terbiasa dengan aktivitas presentasi sehingga rasa percaya diri siswa 

pada saat presentasi sudah tumbuh. Hal ini menunjukkan peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

 

Berdasarkan data di atas, perilaku berani dan percaya diri siswa pada penelitian ini lebih tinggi yaitu 

sebanyak 25% dibandingkan penelitian dilaksanakan dalam dua siklus dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share. Penelitian ini dilakukan dengan subjek siswa kelas 8.2 

tanpa menggunakan media. 

 

Dari hasil pembahasan tentang proses pembelajaran, tes, dan nontes tentang pembelajaran 

mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama dengan pendekatan kooperatif tipe the power 

of two dengan media audiovisual dapat diketahui bahwa hasil pembelajaran sudah sesuai dengan 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Hasil pembelajaran dikkatakan baik apabila nilai rata-

rata kelas 75. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian peningkatan kemampuan mengevaluasi 

pemeran tokoh dalam pementasan drama dengan pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan 

media audiovisual untuk siswa kelas 8.2 SMP Negeri 1 Abung Tinggi di atas, dipaparkan simpulan 

sebagai berikut. Proses pembelajaran berlangsung baik pada siswa kelas 8.2 SMP Negeri 1 Abung 

Tinggi. Suasana kelas terlihat intensif saat proses mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan 

drama. Siswa merasa sangat antusias saat proses menyimak video pementasan drama yang diputar di 

depan kelas. Keantusiasan siswa saat proses menyimak video pementasan drama sudah terlihat saat 

siklus I berlangsung, namun masih ada beberapa siswa yang enggan untuk memperhatikan tayangan 

pementasan drama yang diputar. Pada siklus II keantusiasan tersebut sudah meningkat sehingga hasil 

evaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama juga meningkat. Kemampuan siswa kelas 8.2 SMP 

Negeri 1 Abung Tinggi dalam mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama mengalami 

peningkatan setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan kooperatif tipe the power of two 

dengan media audiovisual. Peningkatan kemampuan mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan 

drama tampak pada hasil tes dan nontes. Nilai rata- rata kelas pada siklus I sebesar 63,47 atau 

berkategori cukup, sementara nilai rata-rata siswa dalam mengapresiasi unsur pembacaan puisi pada 

siklus II meningkat menjadi 78,3 3 dan berkaegoti baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

nilai rata-rata siswa kelas 8.2 dan pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan 

drama dengan pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan media audiovisual berhasil. 

 

Terdapat perubahan perilaku ke arah lebih baik pada siswa kelas 8.2 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. 

Ketertarikan siswa terhadap materi apresiasi drama khususnya evaluasi pemeran tokoh dalam 

pementasan drama sudah terlihat dari siklus I, namun persiapan mereka dapat dikatakan sangat 

kurang. Sudah banyak siswa yang serius memperhatikan tayangan pementasan drama, tapi ketika 

mendapat tugas mengevaluasi mereka masih bingung dan masih enggan untuk bertanya. Persiapan 

siswa sudah tampak lebih baik pada siklus II. Siswa juga sudah tidak malu untuk bertanya, sehingga 

siswa dapat mengerjakan tugas dengan baik. 
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Saran 

Berdasarkan hasil simpulan penelitian mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama melalui 

pendekatan kooperatif tipe the power of two dengan media audiovisual di atas, peneliti memberi saran 

sebagai berikut. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia kiranya dapat memanfaatkan pendekaatan 

kooperatif tipe the power of two untuk menciptakan suasana belajar yang berbeda dan menarik bagi 

siswa. Bagi sekolah dengan fasilitas multimedia, media audiovisual hendaknya digunakan dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia pada umumnya dan keterampilan menyimak pada khususnya. Para 

peneliti di bidang pendidikan atau peneliti lain hendaknya dapat melakukan penelitian yang serupa 

dengan strategi, teknik, atau metode pembelajaran yang lain sehingga didapatkan alternatif lain untuk 

pembelajaran mengapresiasi drama khususnya mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan 

drama. Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas, hendaknya peneliti sudah mengenal terlebih 

dahulu siswa yang akan dijadikan sebagai responden sehingga siswa tidak merasa asing terhadap 

peneliti. 
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ABSTRACT 

The role of the UPT Kemendikbudristek is very important considering the current position of this Balai is very 

strategic in implementing the Ministry of Education and Culture Policy. This very important role requires short, 

medium and long term strategies. The strategy implemented certainly needs to consider the following aspects: 

Beneficiary Perspective, Benefits/Stakeholders, Internal Process Perspective, Learning Perspective, and 

Financial Perspective/Source of Funds. Systematically, the program to improve the quality of learning for 

educators and education personnel can be achieved through short, medium and long term strategies. The 

preparation of short, medium and long term programs is carried out by considering the efficiency and 

effectiveness of implementing the Ministry of Education and Culture's policies on the development of learning 

ecosystems in realizing the profile of Pancasila students in each province in the context of structuring the work 

procedures of the UPT Kemendikbudristek. 

Key Word: Strategy, Transformation, Pancasila Student Profile 

 

ABSTRAK 

Peran UPT Kemendikbudristek sangatlah penting mengingat saat ini posisi Balai ini sangat strategis dalam 

mengimplementasikan Kebijakan Kemdikbudristek. Peran yang sangat penting ini memerlukan strategi jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Srategi yang dilaksanakan tentu perlu mempertimbangkan sisi: 

Perspektif Penerima, Manfaat/Pemangku Kepentingan, Perkspektif Proses Internal, Perspektif Pembelajaran, 

dan Perspektif Keuangan/Sumber Dana. Secara sistematis, program peningkatan mutu pembelajaran pendidik 

dan tenaga kependidikan dapat dicapai melalui strategi jangka pendek, menengah dan jangka Panjang. 

Penyusunan Program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang, dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kebijakan Kemendikbudristek tentang 

pengembangan ekosistem belajar dalam mewujudkan profil pelajar panca sila di tiap provinsi dalam rangka 

penataan tata kerja UPT Kemendikbudristek. 

Kata Kunci: Strategi, Transformasi, Profil Pelajar Pancasila 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia merupakan bagian penting dalam tujuan negara dalam mencerdaskan anak 

bangsa, sesuai dengan UUD 1945 berbunyi mencerdaskan manusia Indonesia seutuhnya. 

Mewujudkan pendidikan nasional tersebut dibutuhkan strategi-strategi utama dalam transformasi 

pendidik dan tenaga kependidikan, yang perlu disiapkan secara lebih cerdas, terencana, dan terpadu 

sesuai dengan program berkelanjutan yaitu terbentuknya ekosistem belajar dalam profil pelajar 

Pancasila. 
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Menilik pada ekosistem belajar, masih kita temukan permasalahan yang belum tuntas, seperti masih 

lemahnya hubungan pusat dan daerah, rendahnya kontribusi pemerintah daerah terhadap bidang 

pendidikan, masih rendahnya komitmen untuk mencapai standar nasional pendidikan, masih 

ditemukan data yang tidak valid, masih ditemukan guru yang belum maksimal transfer ilmu 

pengetahuannya dengan baik dan benar, masih ditemukan juga tenaga pendidik yang belum 

memberikan pelayanan sepenuhnya di tempatnya bertugas, masih banyak masyarakat yang mengeluh 

tentang mutu Pendidikan, begitu juga pada pendidik lainnya yang masih mengeluhkan mutu 

pembelajaran yang jauh dari standar nasional pendidikan, masih belum terukur tugas dari guru 

penggerak dan sekolah penggerak.  

 

Adanya temuan permasalahan ini tentu membutuhkan solusi agar pengembangan dan pemberdayaan 

pendidik dan tenaga kependidikan dapat memiliki kompetensi yang baik dan berorientasi pada profil 

Pelajar Panca Sila sesuai dengan model kompetensi yang dikembangkan oleh Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) .  

 

Permasalahan yang ditemukan tersebut harus segera direalisasikan dalam bentuk strategi-strategi 

utama dalam transformasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program berkelanjutan dalam 

mewujudkan ekosistem belajar untuk menciptakan profil pelajar panca sila yang dilaksanakan oleh 

UPT Kemendikbudristek. 

 

Peran UPT Kemendikbudristek dan Strategi 

Peran UPT Kemendikbudristek sangatlah penting mengingat saat ini posisi Balai ini sangat strategis 

dalam mengimplementasikan Kebijakan Kemdikbudristek. Peran yang sangat penting ini memerlukan 

strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Srategi yang dilaksanakan tentu perlu 

mempertimbangkan sisi: Perspektif Penerima, Manfaat/Pemangku Kepentingan, Perkspektif Proses 

Internal, Perspektif Pembelajaran, dan Perspektif Keuangan/Sumber Dana. 

 

Rencana program pendek yang disusun perlu mempertimbangkan kemampuan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam melaksanakan tugas. Dimana saat ini episode 15 Implemetasi Kurikulum Merdeka dan 

Platform Merdeka Mengajar sejak Februari telah diluncurkan dan disyahkan Menteri 

Kemendikbudristek dalam Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak.. 

 

UPT Kemendikbudristek tentunya harus segera menyikapi hal itu, terlaksana dan secara bertahap 

memenuhi kebutuhan terciptanya ekosistem belajar. Seiring dengan pelaksanaan kegiatan tersebut 

perlu program sinergi semua pihak, oleh karenanya perlu meningkatkan kerja sama yang melibatkan 

pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, stakeholder dan masyarakat lainnya, agar bersama-

sama berkesinambungan mewujudkan ekosistem belajar dalam mewujudkan profil pelajar panca sila.  

 

Perlu komitemen yang lebih dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Oleh karenanya UPT 

Kemendikbudristek perlu gerakan meyakinkan semua pihak bahwa semua orang bertanggung jawab 

dalam pendidikan nasional, sebagai contoh: saat program kegiatan kerja sama dengan stakeholder, 

pemerintah setempat, dunia usaha, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya,  

 

UPT Kemendikbudristek perlu menekankan komitmen tidak sekedar dalam bentuk lisan namun 

terekam dalam formulir integritas, mou atau pernyataan kerjasama yang mengikat. Saat melaksanakan 

komitmen bersama ini tentu butuh kesepakatan, yang terjalin harmonis yang dibangun dengan 

komunikasi yang baik.  

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.8   │   Agustus 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    45 

  

Kemudian untuk pendidik dan tenaga kependidikan dibuat standar pencapaian kompetensi, sampai 

sejauh mana perkembangan kegiatan yang dilaksanakan, indikator yang dibuat dapat menjadi tolak 

ukur kegiatan berkelanjutan. Contohnya tidak hanya sekolah yang memiliki raport mutu, namun 

setiap diri pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki raport mutu diri yang harusnya dapat 

diisi secara nyata dan diakses terbuka sebagai bentuk data valid kinerja. Raport mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan dapat menjadi evaluasi dan pada akhirnya menjadi pertimbangan perbaikan, 

khususnya dalam mendukung potret kinerja guru penggerak. Oleh karenanya perlu 

mempertimbangkan aplikasi yang mendukung ketercapaian mutu pembelajaran pendidik dan tenaga 

kependidikan berkelanjutan. 

 

Secara sistematis, program peningkatan mutu pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan dapat 

dilihat sebagai investasi untuk strategi menengah dan jangka panjang. Target untuk menciptakan 

ekosistem belajar penting untuk segera direalisasikan. Pertanyaannya adalah: bagaimana kita 

mengetahui bahwa profil pelajar panca sila telah terwujud? Bagaimana pelaksanaannya, sudah 

baikkah atau masih perlu tindak lanjut dari hasil program yang sudah dilaksanakan?  

 

Penting mengkaji hal-hal yang sudah dilaksanakan di program jangka pendek untuk disesuaikan, baik 

standar pelayanan minimal maupun teknologinya agar sejajar dengan pelayanan pendidikan dalam 

ekosistem belajar. Mengapa hal ini diperlukan, karena program kegiatan yang sudah dilaksanakan 

pada umumnya hanya menjadi sebuah kegiatan tanpa ada tindak lanjut dari hasil evaluasi. Padahal 

betapa pentingnya program berkelanjutan.  

 

Pada jangka pendek ini, UPT Kemendikbudristek dapat melakukan strategi konsep sapu jagat, yaitu 

gerakan cepat untuk semua pendidik dan tenaga kependidikan terdata baik dalam satu wilayah. 

Strategi yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem koordinasi wilayah. Penetapan koordinasi 

wilayah diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang bertanggung jawab pada sejumlah 

orang yang menjadi bagian kelompoknya, pembagian kelompok ini mempermudah untuk 

melaksanakan pengukuran kinerja dalam mewujudkan profil pelajar panca sila. 

 

Hasil akhir strategi jangka pendek dari program kegiatan ini adalah menghasilkan raport mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis profil pelajar Pancasila. Adanya raport mutu pada 

jangka pendek ini menjadi bagian evaluasi dan tindak lanjut untuk program berikutnya. 

 

Selanjutnya, strategi dalam program jangka menengah perlu kita lakukan agar hasil dari program 

jangka pendek berkelanjutan. Perlu untuk mempertimbangkan hasil program jangka pendek, sebagai 

bentuk program kegiatan berkesinambungan. Contoh: Kerja sama yang telah dilaksanakan pada 

program jangka pendek perlu ditingkatkan bentuk rasa sense of belonging dan sense of ownership, 

sehingga membangun kekuatan komitmen yang ada.  Formulir MOU dokumen kesepakatan yang 

sudah ada dibuat ulang dengan memasukan point kesepakatan bersama dalam peningkatan isian hasil 

ketercapaian dan target selanjutnya.  

 

Selanjutnya saat raport mutu pendidik dan tenaga kependidikan tersedia dalam bentuk aplikasi, maka 

kita susun program pembinaan, pendampingan dan penghargaan. Dengan demikian, raport mutu 

mengalami perubahan isian yang terus menerus menjadi acuan perbaikan pada program selanjutnya. 

Harapannya program guru penggerak yang sudah terlaksana dalam mewujudkan ekosistem belajar 

dapat terpantau, terukur dan menjadi program berkelanjutan. 
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Rencana Program Jangka Menengah pada dasarnya merupakan dokumen rencana kerja sama maka 

perlu disusun secara professional, namun tetap menekankan proses partisipasi melalui diskusi bahasan 

kebijakan dengan pihak terkait, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyusunan prioritas program 

dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing.  

 

Tersedianya raport mutu pendidik dan tenaga kependidikan mempermudah dalam perencanaan 

program guru penggerak yang lebih spesifik khususnya membangun ekosistem belajar dalam 

mewujudkan Profil Pelajar Panca Sila. 

 

Tahapan berikutnya adalah strategi Program Jangka Panjang, yang merupakan operasionalisasi dari 

program jangka pendek dan jangka menengah, Bila mana telah tersedia raport mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan melalui aplikasi mempermudah penyesuaian anggaran, penetapan kebijakan, dan 

pemenuhan kebutuhan.  

 

Bilamana pelaksanaan program jangka panjang ini terlayani dengan baik, maka tidak hanya pendidik 

dan tenaga kependidikan dalam program penggerak yang mendapatkan capaian maksimal, namun 

juga berdampak pada satuan pendidikan dan tentunya berdampak besar pada murid sebagai titik capai 

akhir. Sehingga perlu aplikasi dan pemantauan menyeluruh hasil dari peningkatan mutu pembelajaran 

pendidik dan tenaga kependidikan menuju pada peningkatan mutu pembelajaran dalam profil pelajar 

Panca Sila. 

 

Tujuan dan Pentingnya Program 

Tujuan yang dicapai dalam penyusunan rencana program baik jangka pendek, menengah dan jangka 

panjang, adalah: untuk mempercepat perwujudtan profil pejara panca sila melalui penyusunan rencana 

program secara berkesinambungan melalui program kegiatan kerja sama semua pihak dan program 

guru penggerak berbasis data formulir integritas dan aplikasi raport mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan, dengan tersusunnya dokumen rencana program tahunan. 

 

Tercapainya ekosistem belajar dalam profil pelajar panca sila melalui program kegiatan peningkatan 

mutu pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan berbasis terukurnya kegiatan program guru 

penggerak di daerah, dan tersedianya formulir integritas kesepakatan semua pihak dan tersedianya 

aplikasi raport mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi sasaran prientasi pada hasil. 

 

Mekanisme dan Framework Penyusunan Strategi  

Penyusunan Program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang, dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kebijakan Kemendikbudristek tentang 

pengembangan ekosistem belajar dalam mewujudkan profil pelajar panca sila di tiap provinsi dalam 

rangka penataan tata kerja UPT Kemendikbudristek. 

 

Adapun mekanisme dan Framework penyusunan program jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar Diagram Program  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Secara sistematis, program peningkatan mutu pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan dapat 

dicapai melalui strategi jangka pendek, menengah dan jangka Panjang. Penyusunan Program jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang, dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi 

dan efektifitas penyelenggaraan kebijakan Kemendikbudristek tentang pengembangan ekosistem 

belajar dalam mewujudkan profil pelajar panca sila di tiap provinsi dalam rangka penataan tata kerja 

UPT Kemendikbudristek. 

 

Saran 

Penting mengkaji hal-hal yang sudah dilaksanakan di program jangka pendek, menengah,dan 

Panjang, untuk disesuaikan, baik standar pelayanan minimal maupun teknologinya agar sejajar 

dengan pelayanan pendidikan dalam ekosistem belajar. 
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ABSTRACT 

This research started from the reality at school that in the learning process students were less active and 

interested in learning, thus causing low student learning outcomes. This is because in the learning process (1) 

the teacher does not use the right approach steps in the learning process, (2) the teacher is more dominant in 

using conventional methods and uses less varied methods, (3) the worksheets given by the teacher are not in 

accordance with the material. being taught. The subjects of this study student class IVs of SD Negeri 04 

Kuranji, Padang City, class teachers as observers, and researchers as practicing teachers. In practice, this 

research was conducted in two cycles. The results of the research in the first cycle of learning planning obtained 

an average of 66% and in the second cycle it increased by an average of 84%. The implementation of learning 

in the first cycle of teacher activities obtained an average of 67.5% and in the second cycle increased by an 

average of 87.5%. In the first cycle student activities get an average of 62.5% and an increase in the second 

cycle with an average of 85%. Furthermore, the first cycle student learning outcomes in the three aspects 

obtained an average of 65.40 with qualification (C) and in the second cycle student learning outcomes in the 

three aspects increased by an average of 75.10 with qualification (B). Thus, it can be concluded that there is an 

increase in student learning outcomes in science learning by using the Experimental method in class IV SD 

Negeri 04 Kuranji, Padang City 

Key Word: Learning Outcomes, Experimental Method 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini berangkat dari kenyataan di sekolah bahwa dalam proses pembelajaran siswa kurang aktif dan 

tertarik untuk belajar sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan dalam proses 

pembelajaran (1) guru tidak menggunakan langkah-langkah pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran, 

(2) guru lebih dominan menggunakan metode konvensional dan menggunakan metode yang kurang variatif, (3) 

lembar kerja yang diberikan oleh guru. guru tidak sesuai dengan materi. sedang diajarkan. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas IV SD Negeri 04 Kuranji Kota Padang, guru kelas sebagai pengamat, dan peneliti sebagai 

guru praktik. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Hasil penelitian pada siklus I 

perencanaan pembelajaran diperoleh rata-rata 66% dan pada siklus II meningkat rata-rata 84%. Pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I diperoleh aktivitas guru rata-rata sebesar 67,5% dan pada siklus II meningkat rata-

rata sebesar 87,5%. Pada siklus I aktivitas siswa mendapatkan rata-rata 62,5% dan pada siklus II mengalami 

peningkatan dengan rata-rata 85%. Selanjutnya pada siklus I hasil belajar siswa pada ketiga aspek diperoleh 

rata-rata 65,40 dengan kualifikasi (C) dan pada siklus II hasil belajar siswa pada ketiga aspek meningkat rata-

rata sebesar 75,10 dengan kualifikasi (B). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan menggunakan metode Eksperimen di kelas IV SD Negeri 04 

Kuranji Kota Padang 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Metode Eksperimen 
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LATAR BELAKANG 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang menunjang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dimana proses pembelajaran IPA menuntut pengalaman langsung siswa 

agar dapat mengembangkan kemampuannya untuk menjelajahi dan memahami alam sekitar. Hal ini 

dinyatakan Depdiknas (2006:484) ”IPA merupakan proses pembelajaran yang menekankan pada 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi dalam menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara ilmiah”. Oleh sebab itu, pembelajaran IPA perlu diberikan sejak pendidikan dasar 

dengan baik, karena berhasil tidaknya sistem pendidikan dasar sangat dipengaruhi oleh proses 

pembelajaran yang diberikan guru. 

 

Dengan adanya IPA yang dipelajari di Sekolah Dasar (SD) maka dapat melatih siswa dalam berfikir 

secara kreatif dan inovatif serta merupakan latihan awal bagi siswa untuk berfikir dalam 

mengembangkan daya cipta dan minat secara dini kepada alam sekitarnya yang dilakukan melalui 

serangkaian proses. Hal ini juga dipertegas oleh Yager (dalam Mulyasa, 2005:5) yang menyatakan 

bahwa: ”Pembelajaran IPA di SD selain mengembangkan aspek kognitif juga meningkatkan 

keterampilan proses, sikap, kreatifitas dan kemampuan aplikasi konsep”. Sebagaimana yang 

dikemukakan Depdiknas (2006:484) bahwa tujuan dari pembelajaran IPA adalah: Memperoleh 

keyakinan terhadap kebesaran Tuhan YME berdasarkan keberadaaan, keindahan, dan keteraturan dan 

ciptaannya, (2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat 

dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif 

dan kesadaran tentang adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, (4) Mengembangkan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan, (5) Meningkatkan kesadaran dalam berperan serta dalam memelihara, menjaga, 

melestarikan lingkungan alam, (6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dengan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, (7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan 

keterampilan IPA sebagai dasar melanjutkan pendidikan ke SMP. 

 

Dengan bertolak dari tujuan pembelajaran IPA yang telah diuraikan di atas, maka pembelajaran IPA 

di sekolah semestinya merupakan kegiatan yang disenangi, menantang, dan sangat bermakna bagi 

siswa serta dapat membuat siswa mengaplikasikan hasil belajar yang diperoleh ke lingkungan 

masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Anna (2005:84) “Pembelajaran IPA membuat siswa 

menjadi tanggap dan dapat berpikir kritis dari dampak positif dan negatif terhadap perkembangan 

teknologi sehingga dapat mengambil keputusan yang mensejahterakan masyarakat”. Untuk itu, dalam 

penyajian materi pembelajaran IPA guru harus mampu menggunakan strategi pembelajaran yang tepat 

sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.  

 

Namun fenomena yang ditemukan di lapangan dalam proses pembelajaran IPA yaitu kurang 

dikemasnya pembelajaran IPA dengan pendekatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan. 

Guru seringkali menyampaikan materi IPA dengan metode ceramah dari awal hingga akhir 

pembelajaran, sehingga kurang menarik minat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Selain itu, guru juga kurang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan masyarakat 

pada saat ini. 

 

Pada umumnya materi pembelajaran IPA membutuhkan pembuktian dan pengalaman nyata bagi 

siswa dalam mempelajarinya. Pembuktian dan pengalaman nyata dalam belajar tersebut kurang 

efektif bila dilakukan dengan pendekatan konvensional seperti yang selama ini sering dilakukan guru. 

Untuk itu dibutuhkan metode yang tepat dalam memperoleh pengalaman nyata tersebut. Salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk pemerolehan pengalaman belajar yang nyata bagi siswa adalah 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.8   │   Agustus 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    51 

  

metode eksperimen. Karena metode eksperimen sebagai suatu metode pengembangan ilmu akan 

mampu merangsang sikap ilmiah siswa melalui percobaan sendiri secara sederhana, dan membuktikan 

kebenaran kata-kata yang selama ini diketahuinya tapi kurang difahami maknanya. Karena itu metode 

eksperimen merupakan salah satu metode yang cocok dilakukan di SD dalam bentuk eksperimen 

sederhana. Seperti yang dijelaskan oleh Moedjiono (1992:77) bahwa, “Sebagai suatu metode 

pengembangan ilmu, metode eksperimen patut diterapkan di sekolah-sekolah dasar agar mampu  

melaksanakan eksperimen sederhana”. 

 

Penggunaan metode eksperimen diharapkan mampu menumbuhkan rasionalitas siswa dalam berpikir 

dan bertindak, tidak hanya menerima pendapat orang lain. Siswa diharapkan mampu mengembangkan 

kepedulian terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Seperti penjelasan Syaiful 

(2006:197) tentang manfaat penggunaan metode eksperimen bagi siswa, yaitu: “Metode eksperimen 

diharapkan mampu membuat siswa (1) lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan 

percobaannya sendiri daripada  hanya menerima kata guru dan buku, (2) mengembangkan sikap studi 

eksplorasi tentang IPTEK, sikap seorang ilmuwan”.  

 

Penggunaan metode eksperimen yang memberikan pembuktian dan pengalaman nyata bagi siswa 

dalam pembelajaran IPA merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran IPA siswa.  

 

METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Clasroom Action Research. Menurut 

Kunandar (2008:44) PTK adalah: Suatu penelitian tindakan (action research) yang dilakukan oleh 

guru yang sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau secara bersama-sama dengan orang lain 

(kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif 

dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu (kualitas) proses 

pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan (treatment) tertentu dalam suatu siklus. 

 

Selain itu Asrori (2007:6) juga berpendapat bahwa “PTK itu merupakan suatu bentuk penelitian yang 

bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan 

praktik pembelajaran di kelas secara lebih berkualitas sehingga siswa dapat memperoleh hasil belajar 

yang lebih baik”. 

 

Jadi Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang dilakukan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi terhadap tindakan, serta refleksi yang dilakukan melalui siklus guna 

memperbaiki proses pembelajaran kelas serta mengembangkan kemampuan mengajar 

 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I 

Hasil belajar siswa aspek kognitif pada siklus I pertemuan ke 2 sudah terlihat meningkat 

dibandingkan dengan pertemuan 1. Pada pertemuan 1 memperoleh nilai rata-rata 66,40 dan pada 

pertemuan ke 2 memperoleh nilai rata-rata 70,53. Walau sudah terjadi peningkatan, tetapi hasil belajar 

siswa masih belum berada pada kriteria yang diharapkan. Sehingga dalam pertemuan berikutnya guru 

perlu memperhatikan kejelasan pertanyaan dari soal yang akan diberikan sehingga siswa tidak ragu 

lagi dalam menjawab soal tersebut. 
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Aspek Afektif 

Pada aspek afektif, siswa sudah mulai berani mengeluarkan pendapatnya, dan sudah mulai serius 

dalam melakukan eksperimen, namun guru tetap memberikan arahan dan membimbing siswa agar 

lebih berani, lebih serius, dan lebih aktif lagi dalam kelompoknya. Hal ini terlihat dari tiga aspek yang 

dinilai yaitu keseriusan dalam melakukan eksperimen diperoleh jumlah nilai 80 dengan rata-rata 2,67 

termasuk kriteria cukup, dan pada keberanian dalam mengeluarkan pendapat diperoleh jumlah nilai 60 

dengan rata-rata 2termasuk kriteria cukup, serta aktif dalam kelompok diperoleh jumlah nilai 77 

dengan rat-rata 2,56 termasuk kriteria cukup. Secara keseluruhan pada aspek afektif siklus I 

pertemuan 2 ini diperoleh jumlah nilai 1888 dengan rata-rata 62,93 termasuk dalam kriteria taraf 

keberhasilan cukup. Untuk itu pada pertemuan selanjutnya perlu ditingkatkan lagi. 

 

Aspek Psikomotor 

Pada penilaian aspek psikomotor siklus I pertemuan 2 pada ketepatan langkah kerja sudah mulai 

banyak kelompok yang tepat dalam melakukan eksperimen, namun guru tetap memberikan arahan 

dan bimbingan pada siswa dalam melakukan langkah kerja agar lebih tepat lagi dan sesuai dengan 

petunjuk langkah kerja. Dalam keterampilan menggunakan alat dan bahan, sudah terlihat banyak 

siswa yang mulai terampil, namun guru harus tetap memberikan arahan mengenai cara menggunakan 

alat dan bahan pada siswa sebelum melakukan eksperimen agar siswa lebih terampil lagi dalam 

penggunaannya. Selain itu, pada aspek ketelitian sudah mulai banyak siswa yang teliti dalam 

bereksperimen, namun tetap guru memberikan bimbingan pada siswa agar lebih teliti lagi dalam 

melakukan eksperimen. Berdasarkan pengamatan pada aspek ketelitian siswa dalam melakukan 

eksperimen diperoleh jumlah nilai 92 dengan rata-rata 3,07 termasuk kriteria baik, dan pada 

keterampilan siswa dalam menggunakan alat dan bahan eksperimen diperoleh jumlah nilai 74 dengan 

rata-rata 2,47 termasuk kriteria cukup, serta pada ketepatan langkah kerja dalam melakukan 

eksperimen diperoleh jumlah nilai 73 dengan rata-rata 2,43 termasuk kriteria cukup. Secara 

keseluruhan pada aspek psikomotor siklus I pertemuan 2 ini diperoleh jumlah nilai 1959 dengan rata-

rata 65,27 termasuk dalam kriteria taraf keberhasilan cukup.  

 

Pada hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan 2 sudah mulai meningkat dibandingkan pada 

pertemuan 1 dengan perolehan jumlah nilai 1988 dengan rata-rata 66,27 dengan ketuntasan 63% dan 

kriteria keberhasilan yang diperoleh baik. Secara keseluruhuan nilai keberhasilan siswa siklus I 

diperoleh nilai rata-rata 65,40 dengan kriteria keberhasilan cukup. Hasil ini masih belum mencapai 

target yang diharapkan, sehingga perlu diadakan tindakan perbaikan dan dilanjutkan pada siklus ke II. 

 

Siklus II 

Penilaian yang dilakukan oleh guru meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi IPA yang telah dipelajari, guru menggunakan 

penilaian kognitif yang didapatkan dari hasil belajar siswa. 

 

Aspek Kognitif 

Penilaian kognitif siswa pada pertemuan 1 siklus I diperoleh rata-rata 66,40. Nilai tertinggi adalah 88 

dan nilai terendah adalah 44. Sedangkan pada pertemuan ke 2 diperoleh nilai rata-rata 70,53. Nilai 

tertinggi adalah 88 dan nilai terendah adalah 52. Jadi nilai rata-rata pada siklus I ini adalah 68,46  

 

Aspek Afektif 

Penilaian aspek afektif pertemuan 1 memperoleh persentase perolehan skor 63% dengan kategori 

cukup. Sedangkan pada pertemuan kedua diperoleh persentase perolehan skor 63% dengan kategori 

cukup. Jadi rata-rata peniaian aspek afektif pada siklus 1 ini adalah 63% dan memperoleh kriteria 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.8   │   Agustus 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    53 

  

cukup. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk pertemuan berikutnya diharapkan guru lebih 

membimbing siswa dalam bekerja kelompok serta mengingatkan siswa untuk saling menghargai dan 

mengisi laporan sesuai eksperimen yang dilakukan. 

 

Aspek Psikomotor 

Penilaian aspek psikomotor pada pertemuan 1 diperoleh persentase skor 63% dengan kategori cukup. 

Sedangkan pada pertemuan ke 2 diperoleh persentase 65% dengan kategori cukup. Jadi rata-rata 

penilaian psikomotor pada siklus I ini adalah 64% dan masuk kriteria cukup. Pada siklus I ini terlihat 

siswa masih banyak siswa yang kurang terampil dalam menggunakan alat dan bahan eksperimen serta 

dalam langkah kerja yang dilakukan kurang tepat dengan petunjuk LKS. Oleh karena itu, untuk 

pertemuan selanjutnya guru harus lebih membimbing siswa dalam bekerja, guru memberikan arahan 

kepada siswa bagaimana cara menggunakan alat dan bahan serta tata cara pengisian LKS. 

 

Jika dilihat dari rekapitulasi keberhasilan siswa pada siklus I, diperoleh gambaran bahwa rata-rata 

keberhasilan siswa pada siklus I untuk ketiga aspek adalah 65,40. Ini menunjukkan bahwa nilai pada 

siklus I belum mencapai ketuntasan yang diharapkan. Untuk itu perlu diadakan tindakan dan 

dilanjutkan pada siklus II. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPA dengan Menggunakan Metode Eksperimen 

Pencapaian hasil belajar siswa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode Eksperimen pada siklus II ini sudah meningkat dibanding dengan siklus I. 

Penilaian yang dilakukan oleh guru meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi IPA yang telah dipelajari, guru menggunakan 

penilaian kognitif yang didapatkan dari hasil belajar siswa. 

 

Aspek Kognitif 

Penilaian kognitif siswa pada pertemuan 1 siklus II diperoleh rata-rata 75,60 Nilai tertinggi adalah 

100 dan nilai terendah adalah 56. Hasil ketuntasan kelas terdapat 24 orang siswa telah tuntas dengan 

persentase 80%. Sedangkan pada pertemuan ke 2 diperoleh nilai rata-rata 79,87. Nilai tertinggi adalah 

100 dan nilai terendah adalah 60. Hasil ketuntasan kelas terdapat 26 orang siswa telah tuntas dengan 

persentase 87%. Jadi nilai rata-rata pada siklus II ini adalah 77,74 dan ketuntasan belajar (klasikal) 

pada siklus II dengan persentase 83,5% sehingga tergolong dalam kategori tuntas. 

 

Aspek Afektif 

Penilaian aspek afektif pertemuan 1 memperoleh persentase perolehan skor 71% dengan kategori 

baik. Sedangkan pada pertemuan kedua diperoleh persentase perolehan skor 67% dengan kategori 

baik. Jadi rata-rata peniaian aspek afektif pada siklus II ini adalah 74% dan memperoleh kriteria baik.  

 

Aspek Psikomotor 

Penilaian aspek psikomotor pada pertemuan 1 diperoleh persentase skor 71% dengan kategori baik. 

Sedangkan pada pertemuan ke 2 diperoleh persentase 75% dengan kategori baik. Jadi rata-rata 

penilaian psikomotor pada siklus II ini adalah 73% dan masuk kriteria baik. Pada siklus II ini siswa 

sudah terampil dalam menggunakan alat dan bahan eksperimen serta dalam langkah kerja yang 

dilakukan juga telah tepat dan sesuai dengan petunjuk LKS.  

 

Jika dilihat dari rekapitulasi keberhasilan siswa pada siklus II, diperoleh gambaran bahwa rata-rata 

keberhasilan siswa pada siklus II untuk ketiga aspek adalah 75,10 dengan ketuntasan klasikal 97%. 
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Jadi dapat disimpulkan keberhasilan belajar siswa meningkat 40% dari siklus I dan telah melebihi 

target yang telah peneliti tetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini berakhir pada siklus II. Grafik 

peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 04 Kuranji Kota 

Padang 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian tentang peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode Eksperimen 

dapat disimpulkan bahwa: Perencanaan pembelajaran IPA di kelas IV SD dengan menggunakan 

metode eksperimen dituangkan dalam bentuk RPP yang komponen penyusunanya terdiri dari standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, nilai karakter yang akan 

dikembangkan, materi ajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi, alat dan sumber 

belajar. Perencanaan pembelajaran dibuat secara kolaboratif oleh peneliti dengan guru kelas IV SD 

Negeri 04 Kuranji Kota Padang. Rencana pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

metode Eksperimen terdiri dari tiga langkah, yaitu langkah persiapan, langkah pelaksanaan, dan 

langkah tindak lanjut. Perencanaan pembelajaran siklus I pertemuan 1 persentase keberhasilan 64%, 

pertemuan 2 adalah 68% dengan rata-rata siklus I adalah 66% dengan kualifikasi baik (B). Sedangkan 

pada siklus II pertemuan 1 persentase keberhasilan 82% pertemuan 2 adalah 86% dengan rata-rata 

siklus II adalah 84% dengan kualifikasi sangat baik (A). 

 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode Eksperimen terdiri dari tiga langkah, dimana 

setiap pertemuan selalu dilakukan pengamatan terhadap guru dan siswa dan penilaian atau evaluasi. 

Hasil pengamatan dari aspek guru pada siklus I Pertemuan 1 diperoleh persentase 65% dan pertemuan 

2 diperoleh persentase skor 70% dengan rata-rata persentase 67,5% dengan kualifikasi baik (B). 

Pengamatan dari aspek siswa diperoleh persentase pada siklus I pertemuan 1 adalah 60% dan 

pertemuan 2 adalah 65% dengan rata-rata persentase 72,5% dengan kualifikasi cukup (C). Sedangkan 

hasil pengamatan dari aktifitas guru pada siklus II pertemuan 1 adalah 85% dan pertemuan 2 adalah 

90% dengan rata-rata persentase 90% dengan kualifikasi amat baik (A). Pengamatan dari aktifitas 

siswa diperoleh hasil persentase pada siklus II pertemuan 1 adalah 85% dan pada pertemuan 2 adalah 

90% dengan rata-rata persentase 90% dengan kualifikasi (A). 

 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan metode Eksperimen meningkat. 

Meningkatnya hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat dari rata-rata yang diperoleh pada siklus I 

pertemuan I pada aspek kognitif memperoleh rata-rata 66,40. Pada aspek afektif mendapatkan rata-

rata 62,73. Pada aspek psikomotor memperoleh rata-rata 63,3. Jadi rata-rata hasil belajar siswa pada 

siklus I pertemuan 1 adalah 64,20 dan pada pertemuan 2 pada aspek kognitif mendapatkan rata-rata 

70,53. Pada aspek afektif mendapatkan rata-rata 62,93. Pada aspek psikomotor mendapatkan rata-rata 

65,27. Jadi hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan 2 mendapatkan rata-rata 66,27 sehingga rata-

rata pada siklus I adalah 65,40 dengan kualifikasi kurang (C). Sementara itu, rata-rata hasil belajar 

siswa pada siklus II pertemuan 1 pada aspek kognitif mendapatkan rata-rata 75,60. Pada aspek afektif 

mendapatkan rata-rata 70,76. Pada aspek psikomotor memperoleh rata-rata 70,43. Jadi hasil belajar 

siswa pada Siklus II pertemuan 1 dari ketiga aspek mendapatkan rata-rata 72,37. Pada pertemuan 2 

aspek kognitif mendapatkan rata-rata 79,87. Pada aspek afektif mendapatkan rata-rata 77,23. Pada 

aspek psikomotor mendapatkan rata-rata 75,10. Jadi hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus II 

pertemuan 2 adalah 77,40 sehingga rata-rata yang diproleh pada siklus II adalah 75,10. Pada siklus II 

ini nilai siswa mengalami peningkatan dengan persentase ketuntasan 97%. 
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Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dicantumkan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

untuk dipertimbangkan. Bagi guru, guru hendaknya dapat menerapkan metode Eksperimen dalam 

proses pembelajaran baik pada materi dan mata pelajaran yang sama maupun pada mata pelajaran 

yang berbeda. Bagi peneliti, lebih mendalami lagi pembelajaran dengan menggunakan metode 

Eksperimen pada materi lain dalam pembelajaran IPA dan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk 

melakukan kajian mendalam tentang penerapan metode Eksperimen pada materi lain dalam IPA. 

Instansi terkait kiranya dapat memberikan perhatian kepada guru terutama dalam meningkatkan hasil 

belajar dalam pembelajaran. 
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ABSTRACT 

This classroom action research aims to: Improve the quality of the essay writing learning process for class VIIC 

students of SMP Negeri 4 Bukit Kemuning for the 2018/2019 academic year. Based on the results of classroom 

action research conducted on class VII C students of SMP Negeri 4 Bukit Kemuning in the 2018/2019 academic 

year with the application of peer correction techniques in essay writing learning, it can be concluded as 

follows: There is an increase in the quality of the essay writing learning process for class VII C students SMP 

Negeri 4 Bukit Kemuning for the 2018/2019 academic year. This increase can be seen from the following 

indicators: There is an increase in student activity during learning. In this indicator there is an increase in the 

value of student activity in each cycle. In the initial pre-cycle survey, the average score of students from the 

active aspect was 1.95, then it became 3.05 in the first cycle, and 4.00 in the second cycle. There is an increase 

in students' attention and concentration during learning. In this indicator there is an increase in the value of 

students' attention and concentration in each action. In the initial pre-cycle survey, the average score of 

students from the aspect of attention and concentration was 2.14, then it became 3.09 in the first cycle, and 4.32 

in the second cycle. There is an increase in students' interest and motivation in the learning process. In this 

indicator there is an increase in the value of students' interest and motivation in each action. In the initial pre-

cycle survey, the average score of students from the aspect of interest and motivation was 2.09, then it became 

3.14 in the first cycle, and 4.14 in the second cycle. 

Key Word: Essay Writing Ability, Peer Correction Techniques 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: Meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis karangan 

pada siswa kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019. Berdasarkan hasil penelitian 

tindakan kelas yang dilaksanakan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 

2018/2019 dengan penerapan teknik koreksi teman sebaya dalam pembelajaran menulis karangan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Ada peningkatan kualitas proses pembelajaran menulis karangan pada siswa kelas 

VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

beberapa indikator berikut: Adanya peningkatan keaktifan siswa selama pembelajaran. Pada indikator ini terjadi 

peningkatan nilai keaktifan siswa pada tiap siklus. Pada survei awal pra siklus, nilai rata-rata siswa dari aspek 

keaktifan sebesar 1,95, kemudian menjadi 3,05 pada siklus I, serta 4,00 pada siklus II. Adanya peningkatan 

perhatian dan konsentrasi siswa selama pembelajaran. Pada indikator ini terjadi peningkatan nilai perhatian dan 

konsentrasi siswa pada tiap tindakan. Pada survei awal pra siklus, nilai rata-rata siswa dari aspek perhatian dan 

konsentrasi sebesar 2,14, kemudian menjadi 3,09 pada siklus I, serta 4,32 pada siklus II. Adanya peningkatan 

minat dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Pada indikator ini terjadi peningkatan nilai minat dan 

motivasi siswa pada tiap tindakan. Pada survei awal pra siklus, nilai rata-rata siswa dari aspek minat dan 

motivasi sebesar 2,09, kemudian menjadi 3,14 pada siklus I, serta 4,14 pada siklus II. 

Kata Kunci: Kemampuan Menulis Karangan, Teknik Koreksi Teman Sebaya 
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Latar Belakang 

Kemampuan menulis para siswa, khususnya siswa Sekolah Menengah Pertama saat ini masih 

menduduki peringkat paling bawah apabila dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya, 

yaitu menyimak, membaca, dan berbicara (Barnas, 1997). Seperti diketahui bahwa pada umumnya 

siswa akan mengalami kesulitan ketika mereka diberi tugas untuk menulis maupun mengarang oleh 

guru. Kesulitan yang terjadi pada siswa diantaranya mengenai kesulitan dalam ejaan, tanda baca, 

pemilihan kosakata, penyusunan kalimat, hingga kesulitan dalam mengembangkan pokok pikiran. 

Kesulitan-kesulitan tersebut menjadikan siswa tidak mampu menyampaikan gagasannya melalui 

tulisan dengan baik, sehingga dapat dipastikan kualitas tulisannya pun cenderung masih rendah. 

 

Berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) keterampilan menulis di kelas VII SMP disebutkan: membuat 

berbagai teks tertulis dalam konteks bermasyarakat dengan memilih kata, bentuk kata, dan ungkapan 

yang tepat. Dengan salah satu indikator nya adalah: Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri 

sendiri dalam cerpen (pelaku, peristiwa, latar, dan konflik). Bertolak dari hal tersebut, siswa 

diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, 

dan minatnya. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan 

pada siswa Kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019 yang pada survei 

awal terindikasi masih rendah. Survei awal tersebut secara teknis dilakukan dengan memberikan 

pembelajaran menulis karangan seperti biasa atau tanpa diberi tindakan kemudian siswa diberi tugas 

untuk mengarang yang kemudian dikumpulkan serta dinilai oleh guru bersama peneliti. 

 

Pada umumnya karangan para siswa hanya memuat satu hingga tiga paragraf, organisasi isinya 

meloncat-loncat sehingga menampakkan penalaran bahasa yang kurang logis, terdapat banyak 

kesalahan bahasa yang meliputi pemakaian ejaan, diksi, dan kalimat, dan ada beberapa tulisan yang 

sama/mirip. Hal ini dikarenakan siswa masih merasa kesulitan dalam menulis, baik dalam menulis 

kosakata, penguasaan ejaan, menggunakan konjungsi atau kata penghubung, membuat kalimat efektif, 

bahkan dalam menggunakan tanda baca. 

 

Selain itu, faktor-faktor lain penyebab masih rendahnya kemampuan menulis para siswa, antara lain: 

pertama, kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran menulis. Mereka merasa jenuh 

jika harus mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan menulis. Kedua, kurangnya latihan yang 

dilakukan oleh siswa, hal ini disebabkan oleh minat siswa dalam menulis memang masih kurang. 

Ketiga, minimnya waktu pembelajaran sehingga guru merasa kesulitan dalam memberikan materi 

yang berkaitan dengan menulis serta latihan yang cukup kepada siswa. Keempat, banyaknya tugas 

yang harus diselesaikan oleh guru sehingga membuat guru kurang optimal dalam mengevaluasi 

kemampuan menulis para siswa. Kelima, koreksi yang dilakukan terhadap hasil pekerjaan siswa 

selama ini masih dilakukan oleh guru, sehingga belum melibatkan siswa untuk aktif dalam 

mengoreksi hasil pekerjaannya. Faktor-faktor tersebutlah yang selama ini menjadi penyebab masih 

rendahnya kemampuan menulis karangan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning 

tahun pelajaran 2018/2019. 

 

Dari sisi siswa, diketahui pula gambaran bahwa selama ini proses pembelajaran masih tergolong 

kurang bervariasi. Siswa kurang ikut secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran menulis. Guru 

memberikan materi kemudian setelah itu memberi tugas kepada siswa untuk menulis atau mengarang. 

Hal ini tentunya akan membuat siswa merasa bosan dan kurang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berlatih dan mengembangkan kreativitas serta keterampilannya. 
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Berdasarkan gambaran yang telah diketahui, hendaknya perlu dilakukan upaya pembenahan dalam 

proses pembelajaran menulis guna meningkatkan kemampuan menulis karangan para siswa. Upaya 

pembenahan ini perlu dilakukan agar para siswa mampu mengomunikasikan setiap ide atau 

gagasannya melalui media tulis dengan baik dan dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain atau 

pembaca. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah guru harus mampu menerapkan teknik 

pembelajaran menulis yang tepat, kreatif, inovatif, dan mampu mengaktifkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti memilih untuk menerapkan teknik koreksi teman sebaya 

(peer correction) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan para 

siswa. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang selama ini terjadi, yaitu siswa kurang berminat dan 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta teknik pengoreksian hasil tulisan siswa masih 

dilakukan oleh gurunya sendiri. Sehingga belum ada keterlibatan siswa secara aktif dalam mengoreksi 

hasil tulisannya, akibatnya siswa kurang memahami dan mengalami secara lebih mendalam 

bagaimana cara menulis yang baik dan bagaimana membetulkan kesalahan yang ada dalam tulisan 

mereka. 

 

Secara singkat dapat dijelaskan, jika hasil pekerjaan siswa dikoreksi oleh guru tanpa melibatkan siswa 

secara langsung akan membuat siswa lebih mudah melupakan kesalahan yang telah dilakukan. 

Mereka cenderung menerima hasil atau nilai jadi dari gurunya. Namun, jika koreksi yang dilakukan 

melibatkan para siswa akan mampu memberikan dampak yang sangat baik bagi siswa dalam 

memberikan latihan bagi mereka untuk mengenali kesalahan yang mereka lakukan atau kesalahan 

yang dilakukan oleh teman-temannya. Selain itu, kegiatan koreksi yang melibatkan siswa secara 

langsung akan mampu membuat ingatan siswa bertahan lama dibandingkan dengan belajar hafalan. 

 

Adapun alasan lain peneliti bersama kolaborator dalam hal ini adalah guru dalam memilih teknik 

koreksi teman sebaya pada pembelajaran menulis adalah bahwa siswa kelas VII C SMP Negeri 4 

Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019 merupakan siswa-siswa yang kurang aktif sehingga 

teknik koreksi teman sebaya ini dapat diterapkan pada kelas tersebut. Hal ini mengingat teknik 

koreksi teman sebaya dalam penerapanya di kelas mengharuskan siswa yang cenderung lebih aktif. 

 

Teknik koreksi teman sebaya juga dapat dipandang sebagai salah satu implementasi dari SAL (student 

active learning). Hal ini didasarkan pada adanya pandangan baru dalam pembelajaran menulis di 

sekolah-sekolah yang saat ini lebih menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada 

kegiatan siswa (Student Centre). Pandangan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 

berarti bagi peningkatan kemampuan menulis (Barnas, 1997). Dengan adanya kegiatan siswa mencari 

dan menemukan kesalahan dalam kelompok kelas, siswa berpeluang mengambil bagian secara aktif 

untuk mencoba, mencari, dan membetulkan kesalahan temannya, sehingga memungkinkan siswa yang 

lebih mampu akan mengambil porsi pembicaraan lebih besar. Pada kegiatan ini siswa yang lemah 

dapat belajar banyak dari siswa yang lebih mampu. Apa yang disampaikan teman sebayanya lebih 

mudah dicerna daripada yang disampaikan oleh guru. 

 

Dapat disebutkan pula bahwa alasan peneliti menerapkan teknik koreksi teman sebaya dalam 

pembelajaran menulis karangan antara lain sebagai berikut: (1) teknik ini berpusat pada kegiatan 

siswa sebagai peserta didik; (2) dapat memotivasi siswa untuk aktif berpikir; (3) siswa terlibat 

langsung dalam menilai hasil karangan; (4) dapat menghilangkan rasa kaku selama proses 

pembelajaran karena siswa bertukar pikiran dengan temannya sendiri; (5) memberikan pengalaman 

langsung kepada siswa dalam memperbaiki karangan; (6) menghilangkan kejemuan saat proses 
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pembelajaran di kelas; (7) guru lebih mudah memantau perkembangan kemampuan menulis karangan 

siswa, karena setiap tahapan dalam kegiatan menulis tersebut akan tampak terlihat (Barnas, 1997). 

 

Berdasarkan beberapa alasan yang diuraikan di atas, peneliti terdorong untuk menerapkan teknik 

koreksi teman sebaya untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan yang meliputi kualitas 

proses dan kualitas hasil pembelajaran pada siswa kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun 

pelajaran 2018/2019, melalui metode koreksi teman sebaya. 

 

Rumusan Masalah 

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai arah penelitian, di bawah ini disajikan rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Apakah penerapan teknik koreksi teman 

sebaya dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis karangan pada siswa kelas VII C 

SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019? Apakah penerapan teknik koreksi teman 

sebaya dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran menulis karangan pada siswa kelas VII C 

SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: Meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis 

karangan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019. 

 

Hakikat Menulis Karangan 

Menulis merupakan salah satu dari empat aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa. 

Setiap siswa mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan sikapnya dalam 

sebuah tulisan. Menulis adalah sebagai bentuk komunikasi tidak langsung yang bermediakan tulisan. 

Menulis atau mengarang adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang 

disampaikan penulis dapat dipahami pembaca (Henry Guntur Tarigan, 2008: 21). 

 

Menulis arti pertamanya ialah pembuatan huruf, angka, nama, sesuatu tanda kebahasaan apa pun 

dengan sesuatu alat tulis pada suatu halaman tertentu. Kini dalam pengertiannya yang luas, menulis 

merupakan kata sepadan yang mempunyai arti sama dengan mengarang. Mengarang adalah segenap 

rangkaian kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis 

kepada masyarakat pembaca untuk dipahami. Burhan Nurgiyantoro (2018:273) menambahkan 

pengertian menulis sebagai aktivitas mengemukakan gagasan melalui bahasa. Aktivitas pertama 

menekankan unsur bahasa sedangkan yang kedua gagasan. Dalam tulisan, gagasan cemerlang yang 

tersirat dalam tulisan akan mampu memikat pembaca dan pada akhirnya membuat pembaca 

melakukan perubahan-perubahan besar yang berarti dalam hidupnya. 

 

Sebuah tulisan dapat dikatakan berhasil apabila tulisan tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh 

pembaca. Segala ide dan pesan yang disampaikan dipahami secara baik oleh pembacanya, tafsiran 

pembaca sama dengan maksud penulis. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, seorang penulis 

hendaknya memiliki tiga keterampilan dasar yang meliputi: (1) keterampilan berbahasa, yaitu 

keterampilan menggunakan ejaan, tanda baca, pembentukan kata, pemilihan kata serta penggunaan 

kalimat yang efektif; (2) keterampilan penyajian, yaitu keterampilan pembentukan dan pengembangan 

paragraf, keterampilan merinci pokok bahasan menjadi sub pokok bahasan, menyusun pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan ke dalam susunan yang sistematis; (3) keterampilan perwajahan, yaitu 

keterampilan pengaturan tipografi dan pemanfaatan sarana tulis secara efektif dan efisien, tipe huruf, 

penjilidan, penyusunan tabel dan lain-lain. Ketiga keterampilan tersebut saling menunjang kegiatan 

menulis tentunya didukung oleh keterampilan menyimak, membaca serta berbicara dengan baik. 
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Berdasar pada beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan bahwa menulis 

karangan merupakan aktivitas melahirkan pikiran dan perasaan lewat tulisan dengan memperhatikan 

aspek-apek kebahasaan yang baik dan benar sehingga dapat dipahami oleh pembaca. 

 

Belajar merupakan kegiatan mental yang tidak dapat dilihat dari luar. Apa yang sedang terjadi dalam 

diri seseorang yang sedang belajar, tidak dapat diketahui secara langsung. Hasil belajar seseorang 

tidak dapat terlihat tanpa melakukan hal yang menunjukkan kemampuan yang diperolehnya dalam 

belajar. Winkel (1996: 36) merumuskan belajar sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu relatif konstan dan berbekas. 

Perubahan itu dapat berupa suatu hasil baru atau penyempurnaan terhadap hasil yang telah diperoleh. 

Hasil belajar dapat berupa yang utama dapat juga hasil sebagai efek sampingan. 

 

Pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh siswa dalam materi kajian yang tersirat dalam 

pembelajaran. Pembelajaran bersinonim dengan istilah proses belajar, kegiatan belajar dan aktivitas 

belajar atau pengalaman belajar. Pembelajaran menjadi titik tolak guru dalam merancang, 

melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar. Dimyati dan Mudjiono (2013: 32) 

menyebutkan prinsip-prinsip program pembelajaran, antara lain: (1) tujuan dan isi pelajaran 

memenuhi kebutuhan, minat, serta kemampuan siswa; (2) kemungkinan terjadinya pengembangan 

konsep dan aktivitas siswa; (3) pemilihan dan penggunaan metode dan media (multi-methods dan 

multi-media); (4) penentuan metode dan media fleksibel. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar 

dan sengaja oleh guru untuk membuat siswa belajar guna mengubah perilaku yang lebih baik. Dalam 

usahanya guru didukung oleh adanya materi pelajaran yang sesuai, metode, dan penggunaan media 

yang tepat. 

 

Pembelajaran menulis karangan merupakan salah satu aspek pembelajaran Bahasa Indonesia yang 

tercakup dalam kelompok program adaptif di Sekolah Menengah Kejuruan. Pembelajaran bahasa 

adalah upaya untuk membuat pembelajar terampil, cekatan, dan cermat menggunakan unsur-unsur 

bahasa untuk berkomunikasi, baik komunikasi lisan maupun tertulis. 

 

Dalam pembelajaran menulis siswa harus berlatih secara berulangulang. Untuk melatih menulisnya, 

siswa dibantu oleh guru yang bertugas memberikan teori-teori tentang menulis, memotivasi siswa 

agar tertarik dengan kegiatan menulis dan memberi kesempatan kepada siswa nya untuk berlatih 

menulis, guru juga harus bisa membuat siswa dapat mengungkapkan gagasan dalam pikirannya 

melalui media tulis dengan menggunakan tanda baca, struktur, ejaan yang benar, kalimat yang runtut 

sehingga membuat paragraf yang baik. Dengan demikian pembelajaran menulis karangan dapat 

diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh guru untuk membuat siswa dalam mengembangkan 

kreativitas dan imajinasi nya sehingga tercapai tujuan yang diinginkan, yaitu siswa mampu 

mengungkapkan gagasan, pendapat dan pengetahuan secara tertulis. 

 

Penilaian merupakan suatu proses untuk mengetahui apakah proses dan hasil dari suatu program 

kegiatan sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditetapkan (Sarwiji Suwandi, 2008:15). 

Berkaitan dengan proses dan hasil tersebut, dalam hal ini penilaian pembelajaran menulis karangan 

juga dibagi menjadi dua, yakni (1) Penilaian kualitas proses pembelajaran, dan (2) Penilaian kualitas 

hasil pembelajaran. 
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Kerangka Berpikir 

Seperti yang teridentifikasi pada survei awal, kualitas proses dan hasil pembelajaran mengarang pada 

siswa masih rendah. Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, keaktifan, perhatian dan 

konsentrasi, serta minat dan motivasi siswa yang menjadi aspek penilaian proses pembelajaran 

terbukti masih rendah. Untuk kualitas hasil pembelajaran yang tergambar dari hasil karangan siswa, 

pada umumnya karangan para siswa hanya memuat satu hingga tiga paragraf, organisasi isinya 

meloncat-loncat sehingga menampakkan penalaran bahasa yang kurang logis, serta terdapat banyak 

kesalahan bahasa yang meliputi pemakaian ejaan, diksi, dan kalimat. Keadaan tersebut dikarenakan 

siswa masih merasa kesulitan dalam menulis, baik dalam menulis kosakata, penguasaan ejaan, 

menggunakan konjungsi atau kata penghubung, membuat kalimat efektif, bahkan dalam 

menggunakan tanda baca. Hal yang demikian inilah yang menyebabkan rendahnya kemampuan 

menulis siswa. 

 

Untuk itu, diperlukan perubahan dalam proses pembelajaran, agar kemampuan siswa dalam menulis 

dapat ditingkatkan. Salah satu cara yang dapat dipilih adalah dengan menerapkan teknik koreksi 

teman sebaya. Pembelajaran menulis dengan menerapkan teknik koreksi teman sebaya dapat 

mendorong siswa untuk mampu mengoreksi hasil tulisan temannya sehingga mereka akan benar-

benar mampu memahami dan mengalami secara nyata dan lebih mendalam bagaimana cara menulis 

yang baik dan benar. 

 

Metode Penelitian 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yakni mulai bulan Agustus sampai Desember 2018. Tahap 

persiapan dilaksanakan pada bulan Agustus, pelaksanaan pada bulan September sampai dengan 

November 2018, sedangkan tahap penyusunan laporan pada bulan Desember 2018. 

 

Pendekatan dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research) yaitu sebuah penelitian kolaboratif antara peneliti, guru, siswa maupun 

staf sekolah yang lain untuk menciptakan kinerja sekolah yang lebih baik. Lebih lanjut, penelitian 

tindakan kelas ini diarahkan untuk menindaklanjuti alternatif pemecahan masalah dengan cara 

melaksanakan tindakan-tindakan nyata yang terencana dan terstruktur. Hal ini karena bagian penting 

dari sebuah penelitian tindakan kelas adalah adanya tindakan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran menulis pada siswa Kelas VII C SMP 

Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2017/2019 diterapkannya teknik koreksi teman sebaya. 

 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 

2018/2019 yang terdiri dari 32 siswa, siswa putri 22 orang dan siswa putra 10 orang. Objek penelitian 

ini adalah pembelajaran menulis karangan di kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun 

pelajaran 2018/2019. 

 

Sumber Data 

Ada tiga sumber data penting yang dijadikan sasaran penggalian dan pengumpulan data serta 

informasi dalam penelitian ini. Sumber data tersebut meliputi: Data yang dikumpulkan yaitu data 

tentang bagaimana proses pembelajaran menulis karangan yang berlangsung di kelas VII C SMP 

Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019. Informan dalam penelitian ini adalah guru 
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pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII C dan siswa Kelas VII C yang berjumlah 32 

siswa. Dokumen yang akan dijadikan sumber data berupa: silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) serta hasil karangan siswa. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi 

dilakukan untuk mengamati perkembangan pembelajaran menulis karangan yang dilakukan siswa dan 

guru sejak sebelum pelaksanaan tindakan, pada saat pelaksanaan tindakan, sampai akhir tindakan. 

Hasil observasi didiskusikan dengan guru yang bersangkutan untuk kemudian dianalisis bersama-

sama untuk mengetahui berbagai kelemahan yang ada dan untuk mencari solusi terhadap segala 

kelemahan yang ada. Hasil diskusi berupa solusi untuk berbagai kelemahan tersebut kemudian 

dilaksanakan dalam siklus berikutnya. Observasi terhadap guru difokuskan pada kemampuan guru 

dalam mengelola kelas, dan bagaimana guru merangsang keaktifan siswa dalam pembelajaran yang 

sedang berlangsung. Sedangkan observasi terhadap siswa difokuskan pada keaktifan siswa selama 

pembelajaran, perhatian dan konsentrasi siswa selama pembelajaran, serta minat dan motivasi siswa 

dalam pembelajaran. 

 

Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan tentang pelaksanaan pembelajaran 

menulis, berbagai informasi mengenai kesulitan yang dialami guru dalam pembelajaran menulis, serta 

faktor-faktor penyebabnya. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa untuk 

mengetahui pembelajaran menulis karangan yang diterapkan oleh guru dan untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan siswa terhadap cara mengajar yang digunakan oleh guru tersebut, serta untuk 

mengetahui kesulitan siswa yang dihadapi selama pembelajaran. 

 

Tes/Unjuk Kerja. 

Tes unjuk kerja yang berupa tugas digunakan untuk mengetahui perkembangan atau keberhasilan 

pelaksanaan tindakan. Usaha yang dilakukan oleh guru dalam rangka mengetahui hasil dari kegiatan 

pembelajaran siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, guru 

melaksanakan beberapa kali tes, yakni pre-tes dilakukan dengan cara memberikan tugas menulis 

karangan yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menulis, kemudian tes 

berikutnya dilakukan setelah pelaksanaan tindakan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keter 

capaian indikator keberhasilan. 

 

Analisis Dokumen 

Teknik ini dilakukan dengan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan pembelajaran menulis 

yang meliputi hasil nilai karangan siswa yang merupakan pedoman untuk mengetahui kualitas hasil 

pembelajaran serta hasil pengamatan lapangan selama penelitian yang merupakan pedoman penilaian 

kualitas proses pembelajaran. 

 

Teknik Validitas Data 

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu (Moleong, 2012:300). Teknik ini 

dipilih karena merupakan salah satu cara yang mampu menghilangkan perbedaan-perbedaan 

kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang kejadian dan 

hubungan antar gagasan. 
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Teknik triangulasi yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, triangulasi 

metode, serta review informan. Triangulasi sumber data digunakan untuk untuk menguji kebenaran 

data yang diperoleh dari satu informan dengan informan yang lain. Triangulasi metode digunakan 

untuk membandingkan data yang sudah diperoleh dengan data hasil observasi, serta dengan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara. Review informan digunakan untuk menanyakan informan, apakah 

data yang diperoleh dari hasil wawancara sudah valid atau belum. 

 

Triangulasi sumber data memanfaatkan sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang 

sejenis. Peneliti dapat memperoleh data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Peneliti 

bisa memperoleh data dari narasumber dengan teknik wawancara mendalam yang kebenarannya dapat 

dibuktikan dengan mengadakan observasi secara cermat terhadap objek penelitian. Dengan demikian, 

informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber lain. 

Triangulasi metode digunakan untuk mengumpulkan data dari hasil observasi dan wawancara. Serta 

review informan dengan menanyakan kembali hasil wawancara dengan informan yang bersangkutan. 

 

Indikator Keberhasilan 

Dalam penelitian tindakan kelas dengan penerapan teknik koreksi teman sebaya yang dilakukan pada 

siswa kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019 indikator yang ingin 

dicapai yaitu meningkatnya kualitas proses pembelajaran serta meningkatnya kualitas hasil 

pembelajaran yang tercermin pada kemampuan menulis karangan siswa.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi Awal Pra siklus 

Kondisi awal pra siklus diketahui dengan diadakannya survei awal yang dilaksanakan pada tanggal 

tanggal 3 Agustus 2018 pada saat pembelajaran menulis karangan di kelas. Survei ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi awal pra siklus pembelajaran menulis karangan pada siswa 

kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019. Kondisi awal pra siklus ini 

nantinya menjadi acuan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada pembelajaran 

selanjutnya. Pada kondisi awal pra siklus, guru memulai kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan membuka pelajaran dan mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran. 

Setelah itu guru menanyakan siswa yang tidak hadir, dan beberapa siswa menjawab “nihil”. Sebelum 

memulai pembelajaran guru mengabsen siswa satu persatu sambil lebih mengkondisikan kelas supaya 

lebih kondusif. Kemudian guru meminta siswa untuk menyiapkan buku tulisnya dan pembelajaran 

dimulai dengan materi menulis karangan cerpen. 

 

Pembelajaran diawali dengan apersepsi yang dilakukan guru dengan menanyakan tentang materi 

menulis cerpen yang pada semester sebelumnya sudah pernah dipelajari. Saat guru menanyakan 

pengertian dari karangan cerpen, sedikit banyak siswa masih ingat mengenai materi menulis cerpen, 

hal ini ditandai dengan jawaban siswa yang bernama “ Monica” yang menyatakan bahwa karangan 

cerpen merupakan karangan yang bersifat menceritakan pengalaman pribadi. Kemudian guru 

memberi tanggapan positif dengan mengucapkan “betul”, setelah itu guru memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang materi menulis cerpen. Pada kegiatan ini siswa tampak antusias mencatat materi 

yang dijelaskan oleh guru, meskipun beberapa siswa masih ada yang berbisik-bisik dengan teman se 

mejanya. 

 

Saat proses pembelajaran berlangsung, siswa terlihat pasif. Beberapa siswa tampak memperhatikan 

guru dengan tenang dan antusias, akan tetapi beberapa diantaranya sibuk dengan aktivitasnya sendiri 

bahkan mengobrol dengan teman se bangkunya. Hasil pantauan peneliti dari lembar observasi 
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penilaian proses pembelajaran yang telah ditentukan, nilai rata-rata keaktifan siswa baru mencapai 

skor 1,94. Skor ini dapat dikatakan masih sangat rendah dan masuk dalam kategori kurang. Kemudian 

nilai rata-rata perhatian dan konsentrasi siswa selama pembelajaran mencapai skor 2,09 dan termasuk 

kategori sedang. Untuk nilai minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran mencapai skor 

2,13 yang juga termasuk kategori sedang. Dengan demikian nilai rata-rata seluruh aspek dalam 

penilaian proses pembelajaran mencapai skor 6,16. Berdasarkan skor tersebut, kualitas proses 

pembelajaran yang mencakup keaktifan, perhatian dan konsentrasi, serta minat dan motivasi siswa 

dalam pembelajaran baru mencapai pada kategori sedang. Untuk suatu kualitas proses pembelajaran 

yang maksimal, tentunya hasil tersebut masih jauh dari harapan. Berikut ini adalah tabel hasil 

penilaian proses pembelajaran pada saat pra siklus. 

 

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi, dapat dinyatakan bahwa penelitian tindakan kelas telah 

berhasil mencapai hasil yang optimal. Meskipun tindakan hanya terjadi sebanyak dua siklus akan 

tetapi seluruh indikator keberhasilan penelitian telah terpenuhi, yakni adanya peningkatan kualitas 

proses dan hasil pembelajaran menulis karangan. Selain itu, semua kekurangan yang terjadi pada 

siklus I dapat teratasi dengan baik pada siklus II. Sehingga berdasarkan kesepakatan bersama antara 

peneliti, guru, dan kepala sekolah, penelitian tindakan kelas dapat diselesaikan. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan siklus I dan siklus II, guru berhasil melaksanakan pembelajaran menulis karangan 

dengan teknik koreksi teman sebaya. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari keaktifan, perhatian dan 

konsentrasi, serta minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga keterampilan 

siswa dalam pembelajaran berkembang dengan baik yang berakibat pada meningkatnya kualitas 

proses dan hasil pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja 

guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menarik di kelas. Teknik koreksi teman 

sebaya juga sebagai salah satu teknik atau metode alternatif bagi guru untuk menarik perhatian siswa 

agar terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan.  

 

Keberhasilan teknik koreksi teman sebaya dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran menulis karangan dapat dilihat dari indikator-indikator yang telah dicapai. Berikut ini 

adalah indikator-indikator keberhasilan penelitian yang telah dicapai: 

 

Kualitas Proses Pembelajaran Menulis Karangan 

Penerapan teknik koreksi teman sebaya yang dilaksanakan dalam tiap siklus mampu meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran menulis karangan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit 

Kemuning tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator berikut. 

 

Dengan menerapkan teknik koreksi teman sebaya dalam pembelajaran menulis karangan akan 

memudahkan siswa dalam mengenali kesalahan-kesalahan dalam karangannya. Baik kesalahan yang 

diperbuatnya sendiri maupun kesalahan yang dibuat temannya. Hal ini karena pelaksanaan koreksi 

dilakukan dengan menukar hasil karangan siswa dengan siswa yang lainnya. Melalui kegiatan inilah, 

siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

 

Keaktifan siswa terlihat dari antusiasme siswa dalam mengoreksi karangan temannya, selain itu siswa 

juga semakin aktif untuk bertanya pada guru tentang hal-hal yang kurang jelas dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan siswa tersebut tentunya berbeda dengan keadaan saat pra siklus. Pada saat 

pra siklus, siswa cenderung menjadi siswa yang pasif, mereka duduk, mendengarkan, kemudian 

mengerjakan tugas. 
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Keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis karangan diukur dengan lima aspek yang mencakup: (1) 

mengajukan pertanyaan; (2) mengungkapkan pendapat; (3) menjawab pertanyaan guru; (4) 

memperhatikan pertanyaan orang lain; dan (5) menanggapi pertanyaan orang lain. 

 

Perhatian dan konsentrasi siswa selama pembelajaran mengalami peningkatan. Perhatian dan 

konsentrasi siswa ini dinilai berdasarkan 5 aspek yang meliputi: (1) memperhatikan penjelasan guru; 

(2) mencatat penjelasan guru; (3) mempelajari kembali materi yang diberikan; (4) tidak sibuk dengan 

aktivitasnya sendiri di kelas; dan (5) tidak mengobrol dengan teman lain. 

 

Secara garis besar keadaan yang terjadi di kelas dapat didepinesikan bahwa pada saat siklus I, siswa 

lebih memperhatikan penjelasan guru dari pada saat pra siklus. Keadaan ini terjadi karena dengan 

penerapan teknik koreksi teman sebaya, siswa dituntut untuk mengerti hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam mengoreksi. Jika siswa tidak memperhatikan maka tidak akan mampu mengoreksi dengan baik, 

hal inilah yang selalu ditekankan oleh guru dalam setiap penjelasannya sehingga siswa terdorong 

untuk memperhatikan guru dengan baik. 

 

Demikian pula dengan siklus pada siklus II, siswa semakin memperhatikan hal-hal yang disampaikan 

guru, mereka tidak lagi sibuk dengan aktivitasnya sendiri seperti pada pra siklus. Hal ini dikarenakan 

pada saat pra siklus, siswa cenderung meremehkan penjelasan guru karena mereka merasa bahwa 

pembelajaran mengarang itu sangat mudah, bahkan tanpa diberi penjelasan pun mereka merasa bisa 

mengerjakannya. Akan tetapi pada saat siklus I dan kedua, mereka dituntut untuk mampu mengoreksi 

kesalahan pada karangan temannya, sehingga harus memperhatikan hal-hal yang dijelaskan oleh guru. 

Koreksi teman sebaya pada pembelajaran menulis, selain akan mengurangi ketakutan siswa pada 

kekeliruan juga memudahkan proses pembelajaran. Dan yang paling penting, hal ini dapat 

mengembangkan kesadaran bahasa pada siswa. 

 

Tindakan dengan penerapan teknik koreksi teman sebaya menjadikan siswa semakin berminat dan 

termotivasi dalam pembelajaran. Minat dan motivasi siswa dinilai dari beberapa aspek yang 

mencakup: (1) mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu; (2) semangat dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan; (3) mengerjakan tugas dengan sungguhsungguh atau tidak asal-asalan; (4) tidak 

bermalas-malasan di kelas dengan bertopang dagu, meletakkan kepala di atas meja, dan lain-lain; 

serta (5) tidak mengucapkan keluhan saat pembelajaran. 

 

Secara garis besar, peningkatan minat dan motivasi siswa tersebut keadaannya dapat didepinisikan 

bahwa dengan mengoreksi karangan teman menjadikan siswa terdorong untuk mampu mengoreksi 

karangan temannya dengan baik. Hal ini karena ketika mampu mengoreksi kesalahan orang lain dan 

sanggup membetulkan nya akan menimbulkan kebanggaan serta kepuasan tersendiri pada diri siswa. 

Sehingga secara tidak langsung hal ini menjadikan siswa memiliki minat yang tinggi dan termotivasi 

untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya, bahkan menunggu-nunggu saat kegiatan koreksi 

berlangsung. Feedback yang dalam hal ini adalah kegiatan koreksi mempunyai tiga fungsi, yakni 

sebagai pemberi reinforcement ‘penguatan’, information ‘informasi’, dan motivation ‘motivasi’. 

Sebagai pemberi motivasi, koreksi dapat mempengaruhi pembelajar untuk memperbaiki kesalahan 

pada hasil kerjanya. Dengan demikian siswa menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan setiap 

tugas. Minat dan motivasi siswa semakin meningkat dengan adanya kerjasama dengan teman sebaya 

dalam kegiatan pembelajaran dan mengoreksi kesalahan. Kerjasama dengan teman sebaya dalam 

belajar dan saling mengoreksi kesalahan akan menimbulkan persaingan yang nantinya memacu 

semangat dan motivasi siswa dalam belajar. 
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Peningkatan nilai tiap aspek dalam penilaian proses secara langsung akan berpengaruh pada 

meningkatnya nilai rata-rata proses pembelajaran pada keseluruhan. Meskipun penilaian proses ini 

tidak dijadikan sebagai penilaian yang nantinya masuk dalam nilai rapor siswa, akan tetapi penilaian 

ini penting guna mengetahui keberhasilan pembelajaran. Dengan demikian nantinya jika diketahui 

kualitas proses pembelajaran nya baik maka akan berpengaruh pada kualitas hasilnya. Kemudian, 

apabila diketahui kualitas proses pembelajaran nya kurang baik maka dapat dijadikan acuan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. 

 

Nilai proses pembelajaran secara keseluruhan pada pra siklus nilai rata-rata mencapai 6,18 (sedang), 

kemudian menjadi 9,27 (cukup) pada siklus I serta menjadi 12,5 (baik) pada siklus II. Dari data 

tersebut dapat dinyatakan bahwa adanya peningkatan nilai proses pembelajaran setelah dilakukan 

tindakan, dengan demikian kualitas proses pelajarannya pun semakin baik. 

 

Berdasarkan hasil karangan siswa dalam tiap siklus diketahui bahwa siswa sudah dapat 

mengorganisasi paragraf dengan baik, sehingga dari segi isi karangannya mudah dipahami oleh 

pembaca. Skor pada pra siklus skor rata-rata 12,05 kemudian menjadi 14,41 pada siklus I, dan 15,5 

pada siklus II. Dari capaian skor tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan siswa dalam 

mengorganisasi paragraf semakin meningkat setelah dilakukan tindakan. 

 

Melalui karangan yang dihasilkan, dapat dikatakan bahwa siswa sudah mampu memanfaatkan potensi 

kata dengan baik. Hal ini terlihat dari siklus I dan kedua, bahwa kosakata yang dipilih siswa untuk 

mengungkapkan ide serta gagasannya semakin variatif. Dengan semakin variatif nya kosakata yang 

digunakan oleh siswa dalam karangannya menjadikan hasil karangan tersebut tidak membosankan 

untuk dibaca. 

 

Hasil penilaian aspek pemanfaatan potensi kata atau kosakata pada pra siklus skor rata-rata yang 

dicapai siswa 11,68 kemudian menjadi 14,3 6 pada siklus I, dan menjadi 15,40 pada siklus II. Skor 

15,40 pada siklus II ini masuk dalam kriteria cukup—baik sesuai dengan model penilaian dari Burhan 

Nurgiyantoro. Dengan demikian kemampuan siswa dalam pemanfaatan potensi kata (kosakata) 

semakin meningkat setelah dilakukan tindakan. 

 

Siswa sudah mampu mengembangkan bahasa dengan baik, hal ini terlihat dari struktur kalimat yang 

dihasilkan siswa pada setiap karangannya. Pada pra siklus siswa memang belum mampu 

mengembangkan bahasa dengan baik, dalam karangan yang dihasilkannya dari aspek kalimat-

kalimatnya masih kurang efektif. Ketidakefektifan tersebut misalnya terlihat pada penggunaan kata-

kata yang tidak perlu sehingga menimbulkan kemubaziran kata-kata bahkan mengakibatkan kalimat 

sulit untuk dipahami. Akan tetapi setelah dilakukan siklus, siswa sudah mampu mengembangkan 

kalimatnya dengan baik. 

 

Hasil penilaian aspek pengembangan bahasa atau struktur kalimat pada pra siklus mencapai 12,45 

(sedang-cukup), kemudian menjadi 14,50 (sedang-cukup) pada siklus I, serta menjadi 18,05 (cukup-

baik) pada siklus II. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan penguasaan siswa 

dalam aspek struktur kalimat setelah dilakukan tindakan. 

 

Kesalahan mekanik yang dalam hal ini dikhususkan menjadi ejaan yang awalnya sering ditemui pada 

karangan siswa, setelah dilakukan tindakan menjadi berkurang. Karangan siswa menjadi lebih baik 

dalam hal ejaannya serta lebih rapi dalam penulisannya. Dalam aspek mekanik ini siswa mengalami 

perubahan yang cukup baik setelah dilakukan tindakan, pada pra siklus karangan siswa pada 
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umumnya mengalami kesalahan pada penulisan ejaan yang meliputi huruf kapital, pemakaian tanda 

baca, penulisan kata-kata baku, juga masih digunakannya penyingkatan kata yang tidak dibenarkan 

dalam penulisan. Akan tetapi setelah dilakukan tindakan dengan penerapan teknik koreksi teman 

sebaya, hal ini sangat membantu siswa dalam belajar menggunakan ejaan yang benar sehingga 

mereka lebih cepat mengerti dan memahaminya sehingga skor yang dicapai dari aspek mekanik dalam 

karangannya juga semakin meningkat. 

 

Pengoreksian akan lebih efektif untuk mengajarkan masalah kebahasaan daripada pengajaran dengan 

hafalan. Hasil penilaian aspek mekanik atau ejaan dalam karangan siswa skor rata-rata yang dicapai 

yaitu, 3,31 (sedang—cukup) pada pra siklus, 3,72 (sedang—cukup) pada siklus I, dan 4,00 (cukup—

baik) pada siklus II. Data tersebut memperjelas bahwa terjadi peningkatan nilai pada aspek mekanik 

dalam karangan siswa. 

 

Berdasarkan nilai karangan siswa pada saat pra siklus, diketahui bahwa kemampuan menulis karangan 

pada siswa masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang dicapai oleh siswa. Hasil 

nilai rata-rata karangan siswa pada saat pra siklus nilai rata-rata yang dicapai adalah 59,04, nilai ini 

belum mencapai KKM yang ditentukan oleh guru dan peneliti sebesar 65,00. Pada siklus I terdapat 

peningkatan nilai karangan siswa, nilai rata-rata yang dicapai adalah 67,00. Meskipun pada siklus I ini 

nilai rata-rata sudah mencapai KKM, akan tetapi masih ada 9 siswa yang belum mencapai KKM 

sehingga perlu dilakukan siklus II. Pada siklus II nilai rata-rata yang dicapai adalah 75,13. Nilai pada 

siklus II ini sudah cukup baik, secara rata-rata telah memenuhi KKM dan seluruh siswa juga sudah 

mencapai KKM. Dengan adanya peningkatan nilai yang dicapai siswa, menunjukkan bahwa 

penerapan teknik koreksi teman sebaya dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran menulis 

karangan pada siswa. Hasil penelitiannya yang menemukan bahwa penerapan peer-correction dalam 

pembelajaran menulis memiliki nilai plus, yakni: (1) dapat mengembangkan penguasaan dan 

ketepatan berbahasa pada siswa, (2) memungkinkan siswa untuk tidak selalu tergantung pada guru 

dalam mengoreksi kesalahan bahasanya, serta (3) memungkinkan siswa dapat membimbing siswa 

lain. Dengan demikian maka semakin memperkuat hasil bahwa dengan penerapan teknik koreksi 

teman sebaya dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran menulis pada siswa. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 4 

Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019 dengan penerapan teknik koreksi teman sebaya dalam 

pembelajaran menulis karangan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Ada peningkatan kualitas proses 

pembelajaran menulis karangan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun 

pelajaran 2018/2019. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator berikut: Adanya 

peningkatan keaktifan siswa selama pembelajaran. Pada indikator ini terjadi peningkatan nilai 

keaktifan siswa pada tiap siklus. Pada survei awal pra siklus, nilai rata-rata siswa dari aspek keaktifan 

sebesar 1,95, kemudian menjadi 3,05 pada siklus I, serta 4,00 pada siklus II. Adanya peningkatan 

perhatian dan konsentrasi siswa selama pembelajaran. Pada indikator ini terjadi peningkatan nilai 

perhatian dan konsentrasi siswa pada tiap tindakan. Pada survei awal pra siklus, nilai rata-rata siswa 

dari aspek perhatian dan konsentrasi sebesar 2,14, kemudian menjadi 3,09 pada siklus I, serta 4,32 

pada siklus II. Adanya peningkatan minat dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Pada 

indikator ini terjadi peningkatan nilai minat dan motivasi siswa pada tiap tindakan. Pada survei awal 

pra siklus, nilai rata-rata siswa dari aspek minat dan motivasi sebesar 2,09, kemudian menjadi 3,14 

pada siklus I, serta 4,14 pada siklus II. 
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Dari beberapa indikator tersebut menjadi dasar bahwa kualitas proses pembelajaran semakin 

meningkat. Dari nilai keseluruhan yang mencakup keaktifan, perhatian dan konsentrasi, serta minat 

dan motivasi, rata-rata meliputi 6,18 pada survei awal pra siklus, kemudian 9,27 pada siklus I, serta 

12,50 pada siklus II. Poin nilai kualitas proses pembelajaran pada survei awal pra siklus masuk dalam 

kriteria sedang, kemudian kriteria cukup untuk siklus I, serta kriteria baik untuk siklus II. 

 

Ada peningkatan kualitas hasil pembelajaran menulis karangan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 4 

Bukit Kemuning tahun pelajaran 2018/2019. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa 

indikator berikut: Adanya peningkatan dalam pengungkapan pendapat (isi). Dari skor rata-rata yang 

diperoleh dapat diketahui bahwa pada survei awal pra siklus, rata-rata skor pada aspek isi adalah 

19,09 kemudian menjadi 20,00 pada siklus I, dan menjadi 22,18 pada siklus II. Dari rata-rata skor tiap 

tindakan tersebut sesuai dengan model penilaian dari Burhan Nurgiyantoro dapat dijabarkan bahwa 

pada saat survei awal pra siklus skor 19,09 masuk dalam kriteria sedang—cukup, 20,00 pada siklus I 

juga masih masuk dalam kriteria sedang—cukup, serta 22,18 pada siklus II masuk dalam kriteria 

cukup—baik. Adanya peningkatan dalam pengorganisasian paragraf (organisasi isi). Peningkatan 

kemampuan pengorganisasian paragraf tersebut tampak dalam rata-rata capaian skor siswa dari aspek 

organisasi isi. Pada survei awal pra siklus skor rata-rata 12,05 kemudian menjadi 14,41 pada siklus I, 

dan 15,5 pada siklus II. Adanya peningkatan dalam pemanfaatan potensi kata (kosakata). Pada survei 

awal pra siklus skor rata-rata yang dicapai siswa 11,68, kemudian menjadi 14,36 pada siklus I, dan 

menjadi 15,40 pada siklus II. Adanya peningkatan dalam pengembangan bahasa (struktur kalimat). 

Hal ini terlihat dari capaian skor rata-rata dari survei awal pra siklus yang baru mencapai 12,45 

(sedang-cukup), kemudian menjadi 14,50 (sedang-cukup) pada siklus I, serta menjadi 18,05 (cukup-

baik) pada siklus II. Adanya peningkatan dalam aspek mekanik (ejaan). Skor rata-rata yang dicapai 

yaitu, 3,31 (sedang—cukup) pada survei awal pra siklus, 3,72 (sedang—cukup) pada siklus I, dan 

4,00 (cukup—baik) pada siklus II. 

 

Dari beberapa indikator tersebut menjadi dasar bahwa kualitas hasil pembelajaran yang dinilai dari 

hasil pekerjaan siswa berupa karangan, semakin meningkat. Berdasarkan nilai keseluruhan yang 

mencakup isi, organisasi isi, kosakata, pengembangan bahasa, dan mekanik, rata-rata meliputi 59,04 

pada survei awal pra siklus, kemudian 67,31 pada siklus I, serta 75,13 pada siklus II. 

 

Saran 

Berkaitan dengan hasil yang dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti mengajukan saran-

saran sebagai berikut: Hendaknya para guru bidang studi Bahasa Indonesia pada khususnya, 

menerapkan teknik koreksi teman sebaya dalam pembelajaran menulis karangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Hendaknya dalam penerapan teknik koreksi 

teman sebaya ini guru mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung agar pelaksanaan 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Hendaknya para siswa dapat mempraktikkan teknik 

koreksi teman sebaya dalam pembelajaran menulis karangan, yaitu dengan menukarkan hasil 

karangannya untuk saling dikoreksi kemudian diperbaiki, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil 

karangannya. Hendaknya pihak sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung bagi 

peningkatan kemampuan menulis para siswa. Selain itu, tetap berupaya meningkatkan 

profesionalisme para guru melalui berbagai pelatihan, seminar, dan bentuk-bentuk kegiatan lain demi 

tercapainya kualitas proses dan hasil pembelajaran, khususnya pembelajaran menulis. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to produce a learning development model for basic throwing and catching 

techniques using baseball in physical education through a dry rice field environment approach to be more 

innovative and make learning more meaningful and enjoyable for students. The subjects of the study included 

one physical education expert (PenAdvisor Penjasorkes), two physical education learning experts (Penjasorkes 

teacher), 10 students involved in small-scale trials, and 28 students involved in large-scale trials. Based on the 

results of the development of the final product, the opinion of the Physical Education expert that 80% of the 

learning model was good, the Physical Education and Health Learning expert I and II said that 88% and 97% of 

the learning model were good and feasible to use. While the results of small-scale trials obtained 89% stated the 

learning model was very good and large-scale tests, 96% said it was also very good. So it can be concluded that 

the development of a basic throwing and catch technique learning model using baseball is feasible to be used as 

one of the PAIKEM learning models. 

Key Word: Basic Technique, Throw Catch, Baseball, Dry Rice Field Approach 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pengembangan pembelajaran teknik dasar lempar 

tangkap menggunakan bola kasti dalam penjasorkes melalui pendekatan lingkungan persawahan kering agar 

lebih inovatif dan menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan siswa. Subyek penelitian 

meliputi satu orang ahli Penjasorkes (Pembimbing Penjasorkes), dua orang ahli pembelajaran Penjasokes (Guru 

Penjasorkes), siswa yang terlibat uji coba skala kecil berjumlah10 orang, dan siswa yang terlibat dalam uji 

coba skala besar berjumlah 28 orang. Berdasarkan hasil pengembangan produk akhir, pendapat dari ahli 

Penjasorkes bahwa 80% model pembelajaran sudah baik, ahli Pembelajar Penjasorkes I dan II mengatakan 

bahwa 88% dan 97% model pembelajaran baik dan layak digunakan. Sedangkan hasil uji coba skala kecil 

diperoleh 89% menyatakan model pembelajaran sangat baik dan uji skala besar, 96% menyatakan juga baik 

sekali. Sehingga dapat disimpulkan pengembangan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap dengan 

menggunakan bola kasti layak digunakan sebagai salah satu model pembelajaran yang PAIKEM. 

Kata Kunci: Teknik Dasar, Lempar Tangkap Bola, Bola Kasti, Pendekatan Lingkungan Persawahan Kering 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Penggunaan model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran  

merupakan  bungkus  atau bingkai  dari  penerapan  suatu  pendekatan,  metode,  dan  teknik  

pembelajaran. Model pembelajaran pada proses pembelajaran penjasorkes tidak harus mahal dan 

berbelit-belit. Oleh karena itu model pembelajaran tentunya didukung oleh sarana dan prasarana 

pembelajaran yang memadai. Salah satu kurang berkembangnya proses pembelajaran penjasorkes di 

sekolah dikarenakan kurang kreatifitas dan inovatif para guru penjasorkes dalam menggunakan 

model pembelajaran. 

 

Kreatifitas guru penjasorkes terhambat oleh keterbatasan waktu dan sarana dan prasarana yang 

dimiliki sekolah. Beliau selalu menggunakan sarana dan prasarana yang seadanya secara terus 

menerus tanpa berpikir untuk mengembangkan model pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

inovatif, sehingga banyak siswa merasa jemu dan bosan. Kebanyakan dari mereka masih 

menggunakan proses pembelajaran konvensional sehingga menjadikan proses pembelajaran menjadi 

monoton dan tidak menarik. Jarang sekali guru-guru Penjasorkes memodifikasikan model-model  

pembelajaran  agar  pembelajaran Penjasorkes lebih menyenangkan. 

 

Oleh karena itu, dampak dari kurangnya pengembangan model pembelajaran Penjasorkes 

diantaranya mempengaruhi pada tingkat kesegaran jasmani anak. Terutama pada pembelajaran 

teknik dasar lempar tangkap bola harus disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar. 

Dalam pembelajaran tersebut, guru penjasorkes jarang melakukan modifikasi ke dalam pembelajaran 

yang menyenangkan dengan pendekatan sumber belajar yang inovatif. Apalagi jika hal ini 

dilaksanakan dengan memanfaatkan lingkungan fisik luar sekolah, misalkan lingkungan hutan kota, 

pantai, sungai, persawahan, dan sebagainya. 

 

Lingkungan fisik luar sekolah tersebut sangat berpotensi untuk mengembangkan model pembelajaran 

penjasorkes agar lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Untuk itu peneliti tertarik untuk 

melaksanakan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti dengan 

memanfaatkan persawahan kering. Pemanfaatan persawahan kering digunakan dengan maksud 

memanfaatkan kondisi sawah bekas tanam dengan keadaan tanah tidak beraturan sehingga 

memungkinkan memiliki hambatan tersendiri bagi siswa dalam melaksanakan teknik dasar lempar 

tangkap menggunakan bola kasti dengan cara berpasangan dan individu. Teknik dasar tersebut 

dimodifikasi kedalam permainan yang dikolaborasi dengan lompat. Penelitipun mempunyai asumsi 

jika pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti dilaksanakan di lingkungan 

persawahan kering tentunya pembelajaran akan menyenangkan siswa. 

 

Dari latar belakang di atas, peneliti dapat memberikan alasan mengapa permasalahan tersebut 

diangkat, yaitu: Pada saat peneliti memberikan materi teknik dasar lempar tangkap bola di kelas 

IV tahun sebelumnya, banyak ditemukan siswa yang malas-malasan, acuh tak acuh, dan kurang 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga peneliti mencoba untuk memberikan materi  

yang  sama  dengan model pembelajaran yang berbeda dari tahun sebelumnya. Lingkungan fisik luar 

sekolah yang merupakan salah satu sumber belajar terdekat, adalah lingkungan persawahan kering. 

Sehingga peneliti mencoba berasumsi untuk memanfaatkan lingkungan tersebut sebagai sumber 

belajar yang tepat dalam menyampaikan materi teknik dasar lempar tangkap bola. 
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Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya “Bagaimana pengembangan model 

pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti dalam penjasorkes melalui 

pendekatan lingkungan persawahan kering siswa kelas IV SD Negeri 4 Tanjung Harapan Tahun 

Pelajaran 2018/2019? 

 

Tujuan Pengembangan 

Adapun tujuan penelitiannya untuk menghasilkan model pengembangan pembelajaran teknik dasar 

lempar tangkap menggunakan bola kasti dalam penjasorkes melalui pendekatan lingkungan 

persawahan kering siswa kelas IV SD Negeri 4 Tanjung Harapan Tahun Pelajaran 2018/2019 agar 

lebih inovatif dan menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan siswa. 

 

Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan melalui penelitian ini adalah pengembangan model pembelajaran yang 

berupa modifikasi permainan teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti dengan cara 

berpasangan (lempar tangkap di tempat dan dengan cara lompat ke samping) dan individu (lempar 

bola ke atas ditangkap dengan satu tangan dan dengan dua tangan) melalui pendekatan lingkungan 

persawahan kering pada siswa kelas IV SD Negeri 4 Tanjung Harapan. Modifikasi pengembangan 

tersebut meliputi pengembangkan aspek pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotorik) secara 

aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi siswa. 

 

Produk yang dihasilkan diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, siswa, dan pihak sekolah, 

diantaranya : (1) sebagai wacana baru guru penjasorkes untuk memperoleh informasi ilmiah tentang 

inovasi model pembelajaran penjasorkes di sekolah dasar, (2) dapat menambah pengalaman siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran penjasorkes yang menyenangkan dan tidak membosankan, dan 

(3) dapat dijadikan referensi sekolah bahwa model pembelajaran penjasorkes dapat mengatasi 

keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. 

 

Pentingnya Pengembangan 

Mengingat pembelajaran untuk teknik dasar lempar tangkap bola yang dilaksanakan guru 

penjasorkes selama ini masih menggunakan model konvensional, monoton, dan kurang inovatif, 

sehingga pembelajaran membosankan, tidak menarik, dan tidak menyenangkan. Maka perlu adanya 

pengembangan model pembelajaran. 

 

Pengembangan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti melalui 

pendekatan lingkungan persawahan kering bagi siswa kelas IV SD Negeri 4 Tanjung Harapan sangat 

penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk variasi pembelajaran yang lebih menarik dan 

menyenangkan. Pengembangan model pembelajaran yang akan dilaksanakan berupa modifikasi 

teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti melalui permainan dengan cara berpasangan 

(lempar tangkap di tempat dan dengan cara lompat ke samping) dan individu (lempar bola ke atas 

ditangkap dengan satu tangan dan dengan dua tangan) yang dilaksanakan pada lingkungan fisik luar 

sekolah, dalam hal ini lingkungan persawahan kering yang ada di sekitar sekolah. 

 

METODE PENELITIAN 

Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis Penelitian (research - based  development)  yang  tujuan  

penggunaannya  untuk  pemecahan  masalah praktis  yang  berorientasi  pada  produk.  Dalam  

penelitian ini adalah mengembangan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan 
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bola  kasti  yang  meliputi  lempar  tangkap  bola  di  tempat  berpasangan  dengan teman, lempar 

tangkap bola berpasangan dengan melompat ke samping kanan dan kiri, lempar tangkap bola 

berpasangan dengan menyilang, dan lempar tangkap bola keatas. 

 

Adapun model pembelajarannya ini dilaksanakan secara bertahap ke dalam dua skala, yaitu: Uji coba 

skala kecil: Siswa dibagi  menjadi 2 kelompok masing-masing berjumlah 5 orang. Uji Lapangan: 

Siswa   dibagi   menjadi   4   kelompok   masing-masing berjumlah 7 orang. 

 

Prosedur Penelitian 

Menurut Borg & Gall penelitian Penelitian adalah suatu proses yang banyak digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran, yang pada dasarnya prosedur penelitian Penelitian terdiri dari dua 

tujuan utama, yaitu: (1) mengembangkan produk dan, (2) menguji keefektifan produk untuk 

mencapai tujuan. Dalam Penelitian produk salah satunya adalah menghasilkan produk model  

pembelajaran  penjasorkes  di  sekolah,  adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : Melakukan 

penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk observasi lapangan dan kajian 

pustaka. Langkah awal ini dilakukan untuk analisis kebutuhan yang bertujuan untuk menentukan   

apakah  model pembelajaran yang dibuat memang dibutuhkan atau tidak. Mengembangkan bentuk   

produk   awal   yaitu   memanfaatkan   lingkungan persawahan kering untuk melakukan teknik dasar 

lempar tangkap bola. Evaluasi produk awal yang sudah dibuat oleh para ahli dengan menggunakan 

seorang ahli pendidikan jasmani dan olahraga, dan dua orang guru Penasorkes. Setelah dilakukan 

evaluasi oleh para ahli selanjutnya lakukan uji coba skala kecil dengan menggunakan lembar evaluasi 

dan kuesioner serta konsultasi, selanjutnya hasil dianalisis secara mendalam. Lakukan revisi produk 

pertama dari hasil evaluasi ahli dan uji coba skala kecil yang dilakukan sebelumnya. Uji skala besar 

di lapangan dengan menggunakan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap bola dalam 

penjasorkes yang sudah direvisi atas hasil uji coba skala kecil yang dilakukan sebelumnya. Revisi  

produk  akhir,  dilakukan  berdasarkan  evaluasi  dan  analisis  uji  coba lapangan. Hasil dari produk 

akhir diambil kesimpulannya sebagai hasil dari penelitian. 

 

Tahapan-Tahapan Penelitian Produk 

Tahapan - tahapan Penelitian produk merupakan detail jalannya pelaksanaan pembelajaran. Dalam 

hal ini pelaksanaan Penelitian model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola 

kasti melalui pendekatan lingkungan persawahan kering yaitu memanfaatkan lingkungan tersebut 

yang berada didekat sekolah. Berikut uraian singkat tahapan proses Penelitian model pembelajaran : 

 

Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian ini. Langkah ini bertujuan 

untuk mengembangkan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti 

melalui pendekatan lingkungan persawahan kering pada siswa kelas IV SD Negeri 4 Tanjung 

Harapan Tahun Pelajaran 2018/2019. Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi langsung ke 

lokasi persawahan kering guna mempersiapkan media dan alat pembelajaran produk teknik dasar 

lempar tangkap menggunakan bola kasti. 

 

Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Penelitian model pembelajaran, peneliti mulai merancang 

model produk awal pembelajaran teknik dasar lempar tangkap bola. Penelitian produk awal 

didasarkan pada kajian teori teknik dasar lempar tangkap bola sesuai dengan karakteristik siswa SD, 

hal ini dilakukan agar pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti menjadi 

menarik dan menyenangkan. Sebelum uji coba produk berlangsung, peneliti mencoba mendesain 
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produk terlebih dahulu. Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. 

 

Evaluasi Produk Awal 

Model produk awal dikonsultasikan kepada para ahli. Sehingga hasil evaluasi ini merupakan hasil 

dari konsultasi ahli, baik ahli Penjasorkes maupun dua ahli pembelajar Penjasorkes (teman sejawat). 

Evaluasi produk awal menitikberatkan pada penentuan lingkungan fisik luar sekolah dan materi 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa kelas IV. 

 

Uji Coba Produk Awal 

Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu (1) menetapkan desain model 

pembelajaran uji coba skala kecil dan besar, (2) menentukan subyek uji coba, (3) menyusun 

instrumen pengumpulan data, dan (4) menganalisa data mengggunakan teknik analisa data. Uji coba 

ini dilaksanakan bersama dengan tim ahli yang meliputi satu ahli Penjasorkes dan dua ahli 

pembelajaran Penjasorkes Sekolah Dasar. 

 

Uji coba produk awal dilaksanakan pada kelompok kecil, yaitu 10 siswa kelas IV SD Negeri 4 

Tanjung Harapan yang terbagi menjadi 2 kelompok. Sebelum model pembelajaran teknik dasar 

lempar tangkap menggunakan bola kasti berlangsung, semua siswa yang termasuk dalam kelompok 

kecil dikumpulkan untuk diabsen dan diberi penjelasan tentang tujuan pembelajaran teknik dasar 

lempar tangkap menggunakan bola kasti dengan memanfaatkan lingkungan persawahan kering yang 

berada di belakang sekolah. Kemudian melakukan pemanasan dan dilanjutkan dengan kegiatan inti. 

 

Penelitian model pembelajaran ini meliputi lempar tangkap bola berhadap-hadapan di tempat, lempar 

tangkap bola berpasangan dengan lompat ke samping kanan dan ke kiri, lempar tangkap bola 

berpasangan dengan menyilang, dan  lempar  tangkap  bola  ke  atas  menggunakan  satu  tangan  dan  

dua  tangan dengan media dan alat pembelajaran yang menarik. Setelah produk selesai, tahap akhir 

produk skala kecil ini siswa diberi lembar kuesioner yang gunanya untuk memberikan masukkan 

atau tanggapan berkenaan dengan pelaksanaan model pembelajaran, apakah layak digunakan atau 

tidak. Selain itu, para ahlipun diberi lembar evaluasi yang berkenaan dengan beberapa aspek 

penilaian tentang model pembelajaran  teknik  dasar  lempar  tangkap  menggunakan  bola  kasti  

yaitu sebanyak  15  aspek  penilaian.  Aspek  yang  akan  dievaluasi  mencakup  aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti yang disesuaikan 

dengan karakteristik siswa SD. 

 

Revisi Produk Awal 

Setelah pelaksanaan uji coba produk awal berlangsung, produk direvisi sesuai hasil evaluasi ahli dan 

kuesioner siswa. Hasil revisi dijadikan acuan atau perbaikan untuk merevisi produk yang telah 

dibuat, agar produk yang dibuat lebih sempurna. 

 

Uji Lapangan 

Uji lapangan dilaksanakan setelah uji coba skala kecil di revisi oleh tim ahli. Sehingga model 

pembelajaran untuk uji lapangan merupakan hasil revisi uji coba skala kecil. Pelaksanaan uji 

lapangan diikuti 30 siswa dengan menggunakan konsep produk awal yang telah direvisi. Kegiatan 

pertama yang dilakukan adalah kegiatan apersepsi, yaitu mendengarkan penjelasan tentang standar 

kompetensi dasar tentang model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap bola yang dimodifikasi 

dengan memanfaatkan lingkungan persawahan kering. Dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan model pembelajaran teknik dasar lempar   tangkap   bola   kasti.   Kegiatan   kedua,   
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melakukan   pemanasan   dan dilanjutkan kegiatan inti, yaitu proses berlangsungnya Penelitian model 

pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti yang dilaksanakan di persawahan 

kering. 

 

Evaluasi Produk Akhir 

Proses pembelajaran model teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti skala besar 

dievaluasi oleh ahli Penjasorkes dan dua ahli pembelajar Penjasorkes beserta siswa kelas IV SD 

Negeri 4 Tanjung Harapan. Hasil evaluasi produk akhir merupakan hasil dari penelitian Penelitian 

ini, yaitu Penelitian model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti dalam 

Penjasorkes melalui pendekatan lingkungan persawahan kering SD Negeri 4 Tanjung Harapan Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

 

Prototipe Produk 

Prototipe produk merupakan hasil simpulan dari pelaksanaan proses Penelitian model pembelajaran 

teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti dari awal sampai akhir berdasarkan hasil 

evaluasi produk akhir. Prototipe produk ini diharapkan dapat meningkatkan model pembelajaran 

yang lebih baik dan sempurna. 

 

Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang terlibat dalam uji coba model Penelitian sebagai berikut : Satu orang ahli 

pendidikan jasmani dan olahraga. Dua orang ahli pembelajaran penjasokes (Guru Penjasorkes). 

Siswa yang terlibat uji coba skala kecil. Siswa yang terlibat dalam uji coba skala besar 

 

Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh adalah data numeric (angka) yang diperoleh dari hasil observasi dan 

kuesioner yang kemudian diinterpretasikan kedalam data kualitatif. 

 

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar evaluasi dan lembar kuesioner 

untuk siswa. Lembar evaluasi digunakan untuk menghimpun data dari para ahli dengan model yang 

dikembangkan melalui pendekatan lingkungan persawahan kering berbentuk skala penilaian 1 

sampai 5 yaitu (1) tidak baik, (2) kurang baik, (3) cukup baik, (4) baik, dan (5) sangat baik.  

 

HASIL PENELITIAN 

Penyajian Data Hasil Uji Coba Skala Besar 

Diskripsi Produk Kedua 

Setelah melalui revisi dari para ahli dan hasil kuesioner siswa, maka produk awal dirubah menjadi 

model pembelajaran yang efektif dan lebih aktif Revisi produk yang semula teknik lempar tangkap 

bola berpasangan dengan melompat  kaki  ke  kanan  direvisi  menjadi  lempar  tangkap  bola  

berpasangan dengan melangkahkan kaki ke kanan. Sedangkan teknik pelaksanaanya dan aturan 

permainan semua sama. 

 

Hasil Analisis Data Uji Coba Lapangan (Skala Besar) 

Data hasil uji coba skala kecil yang sudah direvisi akan diterapkan pada kelompok skala besar yang 

berjumlah 28 siswa. Hasil analisis data skala besar merupakan pedoman untuk menyatakan apakah 

produk model teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti efektif digunakan di lingkungan 

persawahan kering. Berikut ini adalah hasil pengisian kuesioner dari para ahli dan pembelajar 

penjasorkes Sekolah Dasar (SD). 
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Tabel Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli 

 

 

No. 

 

Alternatif 

Jawaban 

 

Ahli 

Penjasorkes 

 

Ahli 

Pembelajar 

Penjasorkes 1 

Ahli 

Pembelajar 

Penjasorkes 2 

1. Tidak baik 0 0 0 

2. Kurang baik 0 0 0 

3. Cukup baik 0 0 0 

4. Baik 15 9 2 

5. Baik sekali 0 6 13 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2018 

 

Sedangkan   Penelitian   model   pembelajaran   teknik   dasar   lempar tangkap menggunakan bola 

kasti menurut hasil pengamatan ahli pembelajar dan siswa kelas IV SD Negeri 4 Tanjung Harapan, 

yang berjumlah 28 orang, sebagai berikut : 

Tabel Rekapitulasi Aspek Kognitif Siswa 

No. Indikator pertanyaan Prosentase 

Jawaban Siswa 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Dapat   mengetahui   cara   melakukan   teknik   dasar 

lempar tangkap menggunakan bola kasti Dapat 

mengetahui tujuan pembelajaran Dapat 

mendorong siswa lebih aktif bergerak 

Dapat    melakukan    pemanasan    terlebih    dahulu 

sebelum latihan dimulai 

Dapat  mematuhi  peraturan  dalam  latihan    teknik 

dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti 

100 % 

 

96 % 

96 % 

100 % 

 

100 % 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2018 

 

Dari hasil rekapitulasi aspek kognitif siswa, terlihat semua siswa telah dapat melaksanakan semua 

kegiatan dalam permainan teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti. Dalam hal ini 

diperoleh 99% siswa menjawab aspek ini dapat digunakan, oleh karena itu semua aspek kognitif 

telah tercapai dengan memuaskan. 

 

Tabel Rekapitulasi Aspek Psikomotorik Siswa 

 

No. 

 

Indikator pertanyaan 

Prosentase 

Jawaban 

Siswa 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Dapat melakukan lempar tangkap bola berpasangan di 

tempat dengan baik 

Dapat  melakukan  lempar  tangkap  bola  berpasangan 

dengan melangkahkan kaki ke kanan dengan baik 

Dapat  melakukan  lempar  tangkap  bola  berpasangan 

dengan menyilang sambil berputar dengan baik 

Dapat   melakukan   lempar   tangkap   bola   ke   atas 

menggunakan satu tangan dengan baik 

Dapat   melakukan   lempar   tangkap   bola   ke   atas 

menggunakan dua tangan dengan baik 

96 % 

 

86 % 

 

91 % 

 

93 % 

 

91 % 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2018 
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Dari hasil rekapitulasi jawaban siswa pada aspek psikomotorik diperoleh 91% menggambarkan 

aspek ini layak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran pada aspek 

psikomotorik dapat dilaksanakan siswa dengan baik, sehingga Penelitian model pembelajaran ini 

layak diteruskan. 

 

Tabel Rekapitulasi Aspek Afektif Siswa 

No. Indikator pertanyaan Prosentase 

Jawaban Siswa 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

Siswa merasa senang melakukan serangkaian teknik 

dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti 

Siswa merasa tertarik melakukan permainan teknik dasar 

lempar tangkap menggunakan bola kasti yang diadakan di 

lingkungan persawahan kering 

Siswa bersungguh-sungguh dalam melakukan permainan 

teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti 

Setiap siswa patuh terhadap aturan-aturan permainan 

teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti Siswa 

dapat bekerja sama dengan kelompok 

96 % 

 

96 % 

 

 

 

95 % 

 

 

 

96 % 

 

100 % 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2018 

 

Dari hasil rekapitulasi aspek afektif siswa, diperoleh 97 % jawaban seluruh siswa   menyatakan   

proses   pembelajaran   sangat   menyenangkan   dan   sangat menarik. Oleh karena itu aspek ini sangat 

mendukung model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti dengan 

pendekatan lingkungan persawahan kering. 

Tabel Rekapitulasi Hasil Analisis Kuesioner Siswa 

 

No. 

 

Aspek penilaian 

Jumlah total 

Siswa 

Prosentase Jawaban 

Siswa 

1. Kognitif 28 99 % 

2. Psikomotorik 28 91 % 

3. Afektif 28 97 % 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari tiga aspek penilaian yang meliputi  aspek  kognitif,  

psikomotorik,  dan  afektif  dapat  disimpulkan  bahwa model pembelajaran teknik dasar lempar 

tangkap menggunakan bola kasti layak digunakan. Oleh karena itu Penelitian model pembelajaran 

teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti yang dimodifikasi melalui pendekatan 

lingkungan persawahan kering layak untuk didesiminasikan ke sekolah-sekolah, khususnya siswa 

Sekolah Dasar (SD). Karena model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola 

kasti tersebut sudah berhasil menjadi pembelajaran yang PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). 

 

Prototipe Produk 

Berdasarkan pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan Penelitian model pembelajaran 

teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti yang telah dimodifikasi, dapat diambil garis 

besar bahwa model pembelajaran   yang   telah   dibuat   sangat   efektif   diterapkan   di   

lingkungan persawahan kering dan dapat digunakan sebagai salah satu model pembelajaran untuk  

meningkatkan  keseimbangan  statis  anak  dengan  teknik  dasar  lempar tangkap menggunakan bola 
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kasti. Produk yang dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran penjasorkes melalui 

berbagai pendekatan lingkungan fisik luar sekolah. Hal ini terbukti setelah produk awal direvisi, 

model teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti mendapat tanggapan yang positif dari 

ahli pembelajar maupun bagi siswa. Karena merupakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, 

menyenangkan, tidak membosankan dan tidak monoton. 

 

Hal ini dapat dijadikan alternatif model pembelajaran Penjasorkes untuk melatih teknik dasar lempar 

tangkap menggunakan bola kastianak usia 8 – 10 tahun. Berikut hasil rekapitulasi semua hasil 

penelitian : 

Tabel Rekapitulasi Hasil Analisis Keseluruhan 

No. Hasil Analisis Hasil penelitian 

1. Evaluasi Ahli  

 Ahli Penjasorkes 80 % model pembelajaran sudah 

termasuk kategori baik, maka layak 

digunakan 

 Ahli Pembelajar Penjasorkes 1 88% model pembelajaran sudah 

termasuk kategori baik, maka layak 

digunakan 

 Ahli Pembelajar Penjasorkes 2 97% model pembelajaran sudah 

termasuk kategori baik sekali, maka 

layak digunakan 

2. Uji Coba Kelompok Kecil 93% jawaban siswa menyatakan 

“ya”, maka model pembelajaran 

layak digunakan 

3. Uji Coba Kelompok Besar 96% jawaban siswa menyatakan 

“ya”, maka model pembelajaran 

layak digunakan 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2018  

 

Oleh   karena   itu   modifikasi   model   teknik   dasar   lempar   tangkap menggunakan bola kasti 

dengan pendekatan lingkungan persawahan kering sangat berkesan, menyenangkan, lebih aktif, dan 

dapat meningkatkan kesegaran jasmani anak.  Hal  ini  terlihat  dari  prosentase  kemampuan  siswa  

dalam  melaksanakan semua aturan permainan dengan baik. Dan model pembelajaran teknik dasar 

lempar tangkap menggunakan bola kasti dengan melalaui pendekatan lingkungan persawahan kering 

bagi siswa kelas IV SD Negeri 4 Tanjung Harapan layak dan efektif digunakan sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil akhir dari penelitian Penelitian model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan 

bola kasti yang dimodifikasi melalui pendekatan lingkungan persawahan kering siswa kelas IV SD 

Negeri 4 Tanjung Harapan, disimpulkan layak dan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

model pembelajaran Penjasorkes.  

 

Adapun hasil revisi produk awal yang kemudian dikembangkan untuk uji lapangan adalah: Semula 

teknik lempar tangkap bola berpasangan dengan melompat kaki ke kanan direvisi menjadi    

lempar tangkap bola berpasangan dengan melangkahkan kaki ke kanan. Hal ini dikarenakan media 

pembelajaran mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan anak sebagai subyek penelitian. 
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Aturan permainan tidak berubah dari produk awal model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap 

dengan menggunakan bola kasti.  Model Penelitian pembelajaran teknik dasar lempar tangkap  

dengan menggunakan bola kasti siswa kelas IV menjadi menarik dan menyenangkan. 

 

Saran  

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam hal Penelitian model pembelajaran yang telah dilakukan 

adalah: Sebelum model pembelajaran ini digunakan, sebaiknya guru memberikan penjelasan tujuan 

dan manfaat model pembelajaran. Pemilihan lingkungan sebagai sumber belajar harus menyesuaikan 

dengan kondisi dan situasi sekolah. Dalam hal ini lokasi dekat dengan lingkungan sekolah. 

Penggunaan model pembelajaran ini harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan alat, 

media belajar, dan sumber belajar yang digunakan. Pemanfaatan lingkungan fisik luar sekolah 

harus disesuaikan dengan model pembelajaran. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the results of learning mathematics on the subject of flat shapes and 

building spaces for class VI.A students of SD Negeri 2 Sumber Bahagia for the 2018/2019 academic year. The 

formulation of the problem discussed is whether learning mathematics using peer-teaching methods can 

improve mathematics learning outcomes on the subject of flat shapes and building spaces for class VI.A students 

of SD Negeri 2 Sumber Bahagia for the 2018/2019 academic year. This type of research is classroom action 

research with the research subject being class VI.A students of SD Negeri 2 Sumber Bahagia for the 2018/2019 

academic year which consists of 32 students. The research was conducted in two cycles of action. With this 

research, it is hoped that it will improve the quality of mathematics learning in general and in particular will 

improve students' mathematics learning outcomes, especially at SD Negeri 2 Sumber Bahagia for the 2018/2019 

academic year. The results of the research and discussion, it can be concluded that the results of the study 

indicate that students' mathematics learning outcomes have increased, this can be seen from the increase in the 

percentage of learning outcomes from the first cycle of 53.12%, an increase of 21.88% or to 75% in the second 

cycle. , which consists of 32 students. 

Key Word: Mathematics Learning Outcomes and Peer Teaching Methods. 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar matematika pada pokok bahasan bangun datar 

dan bangun ruang untuk siswa kelas VI.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia Tahun Pelajaran 2018/2019. Rumusan 

masalah yang dibahas adalah apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan metode mengajar sesama 

teman dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada pokok bahasan bangun datar dan bangun ruang untuk 

siswa kelas VI.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia Tahun Pelajaran 2018/2019. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VI.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia tahun 

pelajaran 2018/2019 yang terdiri dari 32 siswa. penelitian dilakukan dalam dua siklus tindakan. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan akan meningkatkan mutu pembelajaran matematika pada umumnya dan khususnya 

akan meningkatkan hasil belajar matematika siswa terutama di SD Negeri 2 Sumber Bahagia Tahun Pelajaran 

2018/2019. Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hasil belajar matematika siswa mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase 

hasil belajar dari siklus I sebesar 53,12% meningkat sebesar 21,88% atau menjadi 75% pada siklus II, yang 

terdiri dari 32 siswa. 

Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika dan Metode Mengajar Sesama Teman. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu aktivitas yang terencana untuk mencapai suatu tujuan pendidikan 

nasional namun banyak faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan. Secara garis besar faktor 

tersebut dibedakan menjadi dua yaitu faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern adalah berupa fasilitas 

belajar, sarana dan perasarana, sekolah, guru, orang tua, media pendidikan, atau alat peraga dan 

metode mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru, sedangkan faktor intern adalah berupa 

motivasi, kesehatan, bakat, intelegensi, dan kemampuan yang dimiliki anak didik. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia secara terus-menerus melakukan upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan tersebut antara lain ditempuh melalui pengadaan fasilitas dan 

sarana pendidikan, penyelenggaraan penataran bagi guru, penyempurnaan kurikulum dan tidak kalah 

pentingnya adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran.  

 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi secara cepat sangat berpengaruh besar dengan 

sistem pendidikan di Indonesia. Sejalan dengan kemajuan tersebut membawa pengaruh di sekolah– 

sekolah, terutama bidang kurikulum, penilaian pendidikan, metode, dan media atau sarana pengajaran. 

Media pengajaran tersebut merupakan salah satu dari komponen pengajaran yang mendukung 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar, karena merupakan komponen pengajaran yang 

berpengaruh pada Proses Belajar Mengajar dan saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan. 

 

Kurikulum memberikan petunjuk bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan, tidak hanya 

merupakan komunikasi satu arah saja, tetapi merupakan komunikasi dua arah bahkan multi arah. 

Dalam proses belajar mengajar, guru maupun siswa dituntut agar sama-sama aktif. Siswa dibiasakan 

tidak hanya menerima informasi dari guru saja, melainkan diajak belajar mendapatkan informasi, 

mengelola, mempergunakan dan mengkomunikasikan perolehan itu. 

 

Hasil pengamatan di SD Negeri 2 Sumber Bahagia bahwa masih banyak siswa kelas VI.A yang masih 

rendah tingkat kemampuan dasar berhitungnya, terutama bangun datar dan bangun ruang, bahkan 

perolehan nilai yang tuntas belajar 14 siswa atau 43,75% dan nilai siswa yang tidak tuntas belajar 18 

siswa atau 56,25%.. Apabila dibandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk 

pelajaran matematika yang ditetapkan sekolah yang bersangkutan, yaitu 65, maka kenyataan tersebut 

menunjukkah masih rendahnya hasil belajar matematika siswa. Oleh sebab itu diperlukan usaha-usaha 

meningkatkan hasil belajar belajar matematika siswa, khususnya pada pokok bahasan bangun datar 

dan bangun ruang melalui penerapan metode mengajar sesama teman yang melibatkan keaktifan 

siswa dan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Peningkatan pengajaran matematika di sekolah, 

banyak cara yang dilakukan guru. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode mengajar 

sesama teman yang dapat meningkatkan minat siswa dalam mempelajarai materi yang diajarkan. 

Pembelajaran matematika bisa berhasil dengan baik, apabila guru merancang proses belajar mangajar 

yang melibatkan siswa aktif, mental dan fisiknya dalam belajar matematika. 

 

Dari hasil belajar siswa yang tidak tuntas belajarnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Siswa 

lebih banyak diam saat guru mengajukan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan yang diajukan 

guru. Terdapat siswa yang tidak memperhatikan guru saat proses pembelajaran sedang berlangsung. 

Masih terdapat siswa yang tidak mengerjakan soal latihan. Masih terdapat siswa yang hanya menyalin 

jawaban dari temannya. 
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Strategi pembelajaran yang diterapkan pada kelas VI.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia adalah strategi 

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, latihan serta pemberian tugas. 

Strategi ini  sudah cukup variatif karena tidak hanya menggunakan satu metode saja dalam mengajar. 

Dilihat dari hasil belajar siswa, strategi yang diarahkan guru belum bisa membantu siswa untuk lebih 

baik. Hal ini mungkin disebabkan metode yang digunakan membuat pelajaran matematika menjadi 

membosankan sehingga siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran. selain itu menyebabkan siswa 

belajar menghafal yang tidak mengakibatkan timbulnya pengertian dengan kata lain, penggunaan 

metode seperti di atas tidak dapat menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi bermakna. 

 

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan menggunakan metode mengajar sesama teman. Metode mengajar sesama teman adalah suatu 

metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri. Diharapkan dengan metode mengajar sesama 

teman, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, lebih mudah memahami konsep yang bersifat 

abstrak, dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar.  

 

Proses pembelajaran yang terjadi didalam kelas sebaiknya tidak hanya didominasi oleh guru saja, 

akan tetapi harus siswa yang lebih aktif belajar karena memang siswa yang belajar bukan guru, 

sehingga siswa tidak lagi ditempatkan sebagai obyek belajar akan tetapi sebagai subyek belajar. Jadi 

jelaslah bahwa guru berperan bukan sebagai satu-satunya sumber belajar akan tetapi sebagai mediator 

dan fasilitator dalam rangka membantu optimalisasi belajar siswa. 

 

Ada saatnya seorang guru mengalami kebuntuan dalam memilih metode yang efektif untuk diterapkan 

pada proses pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh siswa. 

Walaupun metode pembelajaran beragam, menentukan metode mana yang paling sesuai untuk 

diterapkan bukanlah pekerjaan yang gampang. Disinilah sebenarnya seorang guru dituntut 

keprofesionalannya sebagai pendidik, pembimbing dan pengajar. Pada umumnya siswa akan sangat 

tertarik dengan hal-hal yang baru. Atas dasar inilah seorang guru harus jeli dalam memilih metode 

pembelajaran agar siswa tetap termotivasi dan antusias untuk belajar. Metode mengajar sesama teman  

bisa dijadikan pilihan untuk memenuhi hal itu. Hanya saja jangan terlalu sering diterapkan karena 

kesannya pembelajaran akan monoton dan akhirnya membosankan siswa. 

 

Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode mengajar sesama teman dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada 

pokok bahasan bangun datar dan bangun ruang untuk siswa kelas VI.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar 

matematika pada pokok bahasan bangun datar dan bangun ruang untuk siswa kelas VI.A SD Negeri 2 

Sumber Bahagia Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang akan diteliti yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

Adapun pemecahan masalah yang dilakukan pada penelitian ini adalah berupa tindakan penerapan  

metode mengajar sesama teman dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VI.A SD Negeri 2 

Sumber Bahagia Tahun Pelajaran 2018/2019.  

http://inboxkita.blogspot.com/2013/06/langkah-metode-mengajar-sesama-teman.html
http://inboxkita.blogspot.com/2013/06/langkah-metode-mengajar-sesama-teman.html
http://inboxkita.blogspot.com/2013/06/langkah-metode-mengajar-sesama-teman.html
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hal ini dikarenakan 

guru hanya memaparkan dan melaporkan hasil penelitian. Maka jenis penelitian yang digunakan 

berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian untuk meningkatkan hasil belajar dalam proses 

pembelajaran. 

 

Subjek Penelitian  

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI.A semester ganjil SD Negeri 2 Sumber 

Bahagia Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Definisi Operasional 

Sebagai upaya memperjelas pemahaman dalam penelitian dan demi menghindari kesalahan dalam 

mengartikan sebuah metode mengajar sesama teman dan hasil belajar, maka berikut akan dijelaskan 

mengenai definisi operasional yang digunakan sebagai berikut: Metode Mengajar Sesama Teman. 

Penggunaan metode mengajar sesama teman adalah salah satu metode mengajar yang dibantu oleh 

temannya sendiri. Peran pendidik tidak bersifat formal, lebih banyak bersifat informal. Model 

pembelajaran ini memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan temannya guna 

mempermudah dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Pembelajaran ini diawali dengan 

guru menjelaskan materi pelajaran kemudian membagi siswa kedalam kelompok secara berpasang-

pasangan. Setelah itu, setiap kelompok mengerjakan tugas yang diberikan guru dan merumuskan hasil 

diskusinya dalam satu kesimpulan. Perwakilan kelompok diminta memberikan tanggapan dan setiap 

masalah yang muncul dicatat oleh guru dan diberikan solusinya. Guru memberikan kesimpulan 

permasalahan dan pemecahannya sehingga setiap siswa dapat memahaminya. 

 

Hasil belajar merupakan hasil yang ditunjukkan dengan tes yang ditulis siswa yang didapatkan setiap 

akhir siklus. Dari hasil tes tersebut maka akan dianalisis untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

yang diperoleh siswa. 

 

Indikator Keberhasilan 

Adapun penetapan indikator keberhasilan hasil belajar matematika dalam kegiatan pembelajaran 

matematika kelas VI.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia diharapkan dapat meningkat dan siswa yang 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) lebih dari 70% dari jumlah siswa yang memperoleh 

nilai hasil belajar lebih dari atau sama dengan 65, atau siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa setelah pembelajaran dengan menerapkan metode 

mengajar sesama teman maka diambil data dari tes pada setiap akhir siklus, baik siklus I dan siklus II. 

Untuk menghitung persentase hasil belajar dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan  : 

% C = Persentase siswa yang mendapat nilai      65 

Cs  = Jumlah siswa yang mendapat nilai      65 

N  = Jumlah seluruh siswa yang hadir 

 

 

%100% 
N

Cs
C
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

pembelajaran dilakukan 2 siklus. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode mengajar 

sesama teman merupakan suatu metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri sehingga 

diharapkan hasil belajar yang dicapai dapat maksimal. Tahapan dalam pembelajarannya adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Hasil belajar diperoleh melalui tes yang 

dilaksanakan setiap akhir siklus.  

 

Siklus I 

Perencanaan 

Sebelum melakukan pelaksanaan pembelajaran pada siklus I ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu: 

Membuat silabus tentang pokok bahasan pecahan. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP).  Membuat lembar kerja siswa.  Membuat kisi-kisi soal evaluasi belajar yang akan diteskan 

pada akhir siklus I. 

 

Pelaksanaan 

Pembelajaran pada siklus I dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan, dengan pokok bahasan bangun 

datar dan bangun ruang. Pembelajaran dilaksanakan selama 2 jam pelajaran dengan masing-masing 

waktu (2 x 35 menit).  

 

Pertemuan pertama dilaksanakan hari Senin, 3 September 2018. Guru mengawali pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada seluruh siswa dan mempersiapkan siswa untuk memulai pelajaran dengan 

membaca doa. Setelah selesai berdoa guru memeriksa kehadiran siswa dan memberikan motivasi 

kepada siswa supaya siswa lebih siap dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran, guru menyampaikan 

topik, tujuan pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan belajar yang akan dilalui siswa, supaya 

siswa lebih paham dan bisa mengikuti setiap prosesnya. 

 

Guru materi mengingat kembali luas persegi, persegipanjang, segitiga, jajargenjang, dan trapesium 

pada pokok bahasan bangun datar dan bangun ruang dan memberikan pengarahan cara 

pemecahannnya. Setelah guru selesai menyampaikan materi, guru membagi siswa kedalam kelompok, 

bisa berpasang-pasangan ataupun sesama teman yang lain karena metode yang digunakan adalah 

mengajar sesama teman. 

 

Kemudian guru memberikan soal latihan untuk dikerjakan dengan sesama kelompoknya atau dengan 

sesama teman lain, dengan cara saling menguntungkan serta berbagi pengetahuan dan ide. Guru 

melarang siswa untuk menyontek ataupun hanya menyalin jawaban temannya saja. Guru meminta 

setiap kelompok memberikan tanggapan atau pendapat mereka sendiri yang nantinya akan disatukan 

dalam satu kesimpulan. Setelah semua siswa selesai mengerjakan, guru meminta salah satu 

perwakilan kelompok untuk memberikan tanggapan dan setiap masalah yang muncul dicatat oleh 

guru dan diberikan solusinya sehingga setiap siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan 

guru. Setelah itu, guru memerintahkan siswa mengumpulkan hasil tugasnya untuk dinilai. 

 

Guru bersama siswa memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dibahas. Sebelum mengakhiri 

pelajaran guru memberikan sedikit motivasi kepada siswa untuk selalu belajar dirumah dan 

memahami materi secara berulang-ulang supaya lebih mudah dipahami dan bila ada ulangan bisa 

mengerjakan dengan mudah. Setelah itu, guru menginformasikan materi pada pertemuan yang akan 

datang serta menutup pelajaran dengan salam penutup kepada seluruh siswa. 
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Pertemuan kedua dilaksanakan hari Rabu, 5 September 2018. Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam kemudian mempersiapkan siswa untuk memulai pelajaran dengan berdoa. 

Setelah selesai berdoa guru memeriksa kehadiran siswa dan memotivasi siswa supaya lebih siap 

dalam belajar. guru menyampaikan topik bahasan dan tujuan pembelajaran. 

 

Guru menyampaikan materi menghitung luas lingkaran pada pokok bahasan bangun datar dan bangun 

ruang dan memberikan pengarahan cara pemecahannnya. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami oleh siswa. ketika pertanyaan siswa sudah terjawab semua 

oleh guru, kemudian guru memerintahkan kepada seluruh siswa untuk berkumpul kembali dengan 

teman kelompoknya. Setelah semua siswa berkumpul dengan aggota kelompoknya, guru memberikan 

soal untuk dikerjakan. Apabila ada siswa yang belum paham, guru mempersilahkan untuk bertanya 

sesama temannya dan tidak harus anggota kelompoknya. Disini guru sebagai fasilitator yang 

membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal latihan. 

 

Setelah semua siswa sudah selesai mengerjakan soal latihan, guru meminta salah satu kelompok untuk  

memberikan tanggapan pada jawaban yang ditulis dan guru mencatat serta memberikan solusinya 

sesuai dengan jawaban yang benar. Setelah semua jawaban sudah selesai dibahas, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya kembali mengenai soal yang belum dimengerti guru 

memerintahkan siswa untuk mengumpulkan hasil tugasnya di meja guru untuk dinilai. 

 

Guru menunjuk salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dibahas. 

Guru menginformasikan bahwa akan diadakan ulangan pada pertemuan yang akan datang, dan 

menutup pelajaran dengan salam penutup kepada seluruh siswa. 

 

Pertemuan ketiga dilaksanakan hari Senin, 10 September 2018. Sebelum ulangan dimulai, guru 

memerintahkan siswa untuk berdoa supaya diberikan kelancaran dalam mengerjakan soal ulangan. 

Selesai berdoa, guru memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk belajar selama 10 menit 

terlebih dahulu, setelah itu akan diadakan ulangan dengan jumlah soal sebanyak 5 soal.  

 

Guru menginformasikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal ulangan hanya 50 

menit dan siswa diminta untuk mengerjakan soal secara individu serta dilarang untuk mencontek 

ataupun bertanya. Guru membagikan soal ulangan dan meminta siswa untuk mengerjakan soal yang 

dianggap mudah terlebih dahulu. Apabila siswa sudah selesai dalam mengerjakan soal ulangan, guru 

meminta untuk mengumpulkan hasil jawabannya di meja guru untuk dikoreksi terlebih dahulu 

sebelum dinilai. Guru menutup pelajaran dengan salam penutup. 

 

Pengamatan  

Hasil pengamatan dari hasil belajar siswa pada saat pembelajaran didasarkan pada kemampuan 

kognitif siswa. Data hasil belajar ditunjukkan oleh nilai tes sebanyak 5 soal.  

 

Data hasil belajar dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini: 
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Tabel. Hasil Belajar Matematika Siswa pada Siklus I 

NO Nilai Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

1 ≥ 65 Tuntas 17 53,12% 

2 < 65 Tidak Tuntas 15 46,88% 

Jumlah 32 100% 

 

 

 

  
 Diagram. Hasil Belajar Matematika pada Siklus I 

 

 

Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada kemampuan kognitif siswa. Data hasil belajar 

ditunjukkan oleh nilai tes diakhir siklus yang diberikan pada 32 siswa. Dalam siklus I ini, hasil belajar 

siswa yang mencapai target ketuntasan yaitu siswa yang memenuhi KKM 65  mencapai 53,12 % 

atau sebanyak 17 siswa dan sekitar 15 siswa yang memiliki kriteria tidak tuntas dengan persentase 

46,88%. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang belum maksimal. 

 

Refleksi Siklus I 

Dari hasil observasi pembelajaran pada siklus I, refleksi yang diperoleh adalah beberapa siswa tidak 

mau bertanya kepada teman yang sedang menjelaskan hasil diskusi, tidak memikirkan bagaimana cara 

menyelesaikan soal latihan yang diberikan guru dan pada saat diperintahkan untuk berdiskusi dengan 

kelompok ataupun sesama teman yang lain masih ada yang tidak ikut berdiskusi. Selanjutnya 

kelemahan-kelamahan itu menjadi bahan perencanaan tindakan  perbaikan pada siklus II sebagai 

berikut: Guru menjelaskan kembali kepada siswa tentang pentingnya memikirkan soal sebagai modal 

awal untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya, pentingnya belajar secara kelompok  dan memotivasi 

siswa untuk lebih aktif dalam berdiskusi. Guru menjelaskan kembali mengenai metode yang 

digunakan. Penguasaan kelas perlu ditingkatkan agar suasana kelas lebih kondusif. Ketika 

menyampaikan materi pandangan dan perhatian jangan terfokus pada satu siswa saja. Siswa harus 

mau mengajar sesama teman dan jangan pilih kasih ketika berkelompok. Siswa harus bisa 

menyelesaikan soal latihan yang diberikan guru, jangan hanya menyalin dan terpaku kepada teman 

yang lain. Karena ketika akan menghadapi ulangan siswa tersebut bisa mengerjakan soal dengan 

mudah. Pengelolaan waktu harus lebih baik. 
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Siklus II 

Perencanaan 

Sebelum melakukan pelaksanaan pembelajaran pada siklus II ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu: 

Membuat silabus tentang pokok bahasan pecahan. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Membuat lembar kerja siswa. Membuat kisi-kisi soal evaluasi belajar yang akan diteskan pada 

akhir siklus II. 

 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan yang akan dilakukan pada siklus II untuk memperbaiki proses pembelajaran pada siklus I 

atau melaksanakan refleksi dari siklus I. Pembelajaran dilaksanakan selama 2 jam pelajaran dengan 

masing-masing waktu (2 x 35 menit).  

 

Pertemuan pertama dilaksanakan hari Rabu, 12 September 2018. Guru memasuki kelas dengan 

mengucapkan salam kepada seluruh siswa dan mempersiapkan siswa untuk berdoa. Setelah selesai 

berdoa guru memeriksa kehadiran siswa dan memberikan motivasi kepada siswa supaya lebih bisa 

menghargai guru ketika sedang menerangkan di depan kelas, supaya hasil belajar yang diperoleh 

dapat maksimal.  

 

Guru menyampaikan materi menghitung volume prisma tegak segitiga pada pokok bahasan bangun 

datar dan bangun ruang dan memberikan pengarahan cara pemecahannnya. Setelah guru selesai 

menyampaikan materi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Kemudian guru 

membagi siswa kedalam kelompok yang baru tetapi sesuai pilihan siswa, karena metode yang 

digunakan masih metode mengajar sesama teman.  

 

Kemudian guru memberikan soal latihan untuk dikerjakan dan guru meminta kepada seluruh siswa 

untuk saling bertukar pikiran ataupun pendapat mengenai soal yang diberikan guru, guru disini 

sebagai fasilitator yang membantu siswa mengalami kesulitan dalam memahami soal. Guru meminta 

setiap kelompok memberikan tanggapan yang nantinya akan disatukan dalam satu kesimpulan. 

Setelah semua siswa selesai mengerjakan, guru meminta salah satu siswa untuk memberikan 

tanggapan dan guru akan memperbaiki tanggapan siswa yang belum tepat. Setelah itu, guru 

memerintahkan siswa mengumpulkan hasil tugasnya untuk dinilai. 

 

Guru menunjuk salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dibahas. 

Setelah itu, guru menginformasikan materi pada pertemuan yang akan datang serta menutup pelajaran 

dengan salam penutup kepada seluruh siswa. 

 

Pertemuan kedua dilaksanakan hari Senin, 17 September 2018. Guru memasuki kelas dan menunjuk 

ketua kelas untuk memimpin doa selesai berdoa guru langsung memberikan salam kepada seluruh 

siswa. Guru  memeriksa kehadiran siswa dan memotivasi siswa. setelah itu, guru menyampaikan topik 

bahasan dan tujuan pembelajaran  

 

Guru menyampaikan materi menghitung volume tabung pada pokok bahasan bangun datar dan 

bangun ruang dan memberikan pengarahan cara pemecahannnya. Ketika guru menjelaskan siswa 

diperintahkan untuk memperhatikan apa yang disampaikan guru supaya ketika ulangan siswa dapat 

mengerjakan soal ulangan dengan benar dan dapat mencapai KKM. Setelah guru selesai 

menyampaikan materi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan guru akan 

menjawab pertanyaan yang diberikan siswa.  
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Setelah itu, guru memerintahkan siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya, atau dengan teman 

yang lain. Kemudian guru memberikan soal latihan untuk dikerjakan dan guru tidak bosan-bosannya 

mengingatkan kepada seluruh siswa untuk saling bertukar pikiran ataupun pendapat mengenai soal 

yang diberikan guru supaya siswa memahami semua soal yang diberikan, guru disini sebagai 

fasilitator yang membantu siswa mengalami kesulitan dalam memahami soal.  

 

Ketika semua siswa hampir selesai mengerjakan soal latihan, guru meminta setiap kelompok 

memberikan tanggapan yang nantinya akan disatukan dalam satu kesimpulan. Guru meminta salah 

satu siswa untuk memberikan tanggapan sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya dan guru akan 

memperbaiki tanggapan siswa yang belum tepat. Sebelum pelajaran ditutup, guru mempersilahkan 

siswa untuk bertaya mengenai materi yang belum dipahami. Guru menjawab pertanyaan siswa sampai 

siswa benar-benar mengerti. 

 

Guru menunjuk salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dibahas. 

Setelah itu, guru menginformasikan materi bahwa akan diadakan ulangan pada pertemuan yang akan 

datang serta menutup pelajaran dengan salam penutup kepada seluruh siswa. 

 

Pertemuan ketiga dilaksanakan hari Senin, 19 September 2018. Guru memasuki ruang kelas dengan 

mengucapkan salam. Guru memerintahkan siswa untuk berdoa supaya diberikan kelancaran dalam 

mengerjakan soal ulangan. Selesai berdoa dan sebelum memulai ulangan guru memberikan 

kesempatan kepada seluruh siswa untuk belajar selama 10 menit terlebih dahulu. 

 

Setelah siswa selesai mempelajari materi selama 10 menit, guru memberikan soal ulangan sebanyak 5 

soal untuk dikerjakan secara individu dan tidak boleh mencontek sesama teman. Waktu ulangan 

hanya 60 menit. Selama tes evaluasi berlangsung, guru mengawasi siswa supaya tidak ada kecurangan 

dalam mengerjakan soal tes. Apabila siswa sudah selesai dalam mengerjakan soal ulangan, guru 

meminta kepada siswa untuk mengoreksi kembali hasil jawabannya, setelah itu mengumpulkan hasil 

jawabannya di meja guru untuk dikoreksi terlebih dahulu sebelum dinilai. Guru menutup pelajaran 

dengan salam penutup. 

 

Pengamatan  

Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada kemampuan kognitif siswa dengan menggunakan 

metode mengajar sesama teman dapat dilihat pada Tabel. 

 

 

          Tabel . Hasil Belajar Matematika Siswa pada Siklus II. 

NO Nilai Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

1 ≥ 65 Tuntas 24 75% 

2 < 65 Tidak Tuntas 8 25% 

Jumlah 32 100% 
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 Diagram. Hasil Belajar Matematika pada Siklus II 

 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan dari 

pertemuan satu sampai dengan pertemuan ketiga. Setelah pelaksanaan pembelajaran selama 3 kali 

pertemuan siswa yang tuntas berjumlah 24 siswa atau 75% dan yang tidak tuntas sebanyak 8 siswa 

atau 25%. Dalam siklus II ini, hasil belajar siswa sudah mencapai target yaitu siswa yang memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) 65 mencapai 70% pada akhir siklus. 

 

Refleksi Siklus II 

Dari hasil penelitian pada siklus II ternyata pembelajaran dengan menggunakan metode mengajar 

sesama teman dapat meningkatkan dan hasil belajar siswa.  

 

Pembahasan 

Sebelum dilaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode mengajar sesama 

teman pada siswa kelas VI.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia, siswa menganggap pelajaran matematika 

sangat sulit dan membosankan, karena siswa tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini 

berakibat pada masih banyaknya siswa yang tertinggal dalam memahami materi dan hasil belajar 

siswa yang belum tuntas. 

 

Setelah dilaksanakan model pembelajaran metode mengajar sesama teman pada pokok bahasan 

bangun datar dan bangun ruang siswa mulai menyenangi pelajaran matematika, ternyata pelajaran 

matematika tidak membosankan dan menakutkan, karena disini siswa dituntut untuk saling bertukar 

pikiran dan saling berinteraksi langsung. Hal inilah yang membuat siswa tidak mengalami kesulitan 

dalam memahami materi atau mengerjakan soal. Sehingga diharapkan hasil belajar yang dicapai siswa 

dapat mencapai KKM. 

 

Dalam penelitian ini hasil belajar siswa merupakan hasil dari proses pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan. terlihat bahwa pada siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan, yaitu dari 

53,12% pada siklus I dan menjadi 75% pada siklus II, siswa yang tuntas belajar mengalami 

peningkatan sebesar 21,88%. Peningkatan ini terjadi karena dalam proses pembelajaran masing-

masing siswa sudah terlibat aktif dalam kelompok nya sehingga tidak lagi bersifat individual dan 

pasif. Meningkatnya hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II disebabkan karena prosedur yang ada 

dalam pembelajaran dengan menggunakan metode mengajar sesama teman. Dari pembahasan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa metode mengajar sesama teman dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan metode mengajar sesama teman dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

pada pokok bahasan bangun datar dan bangun ruang untuk siswa kelas VI.A SD Negeri 2 Sumber 

Bahagia Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase hasil belajar 

matematika dari siklus I sebesar 51,12% meningkat sebesar 21,88% atau menjadi 75% pada siklus II. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan: 

Hendaknya guru pada proses pembelajaran dapat menghubungkan setiap materi yang sudah dipelajari 

dengan materi yang baru, sehingga siswa dapat termotivasi untuk dapat menguasai materi yang telah 

atau sedang diajarkan. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to improve the learning outcomes of civic education by using the Student Team 

Achievement Divisions (STAD) learning method for class V students of SD Negeri 1 Reno Basuki in the 

2018/2019 school year. The type of research used is Classroom Action Research (CAR), in two cycles. The 

research subject is class V SD Negeri 1 Reno Basuki in the 2018/2019 academic year which consists of 20 

students. The instrument used by the researcher was a test of learning outcomes, student activity observation 

sheets, observation sheets of teacher's ability to manage learning, interviews and documentation. Indicators of 

success in this study if the mastery of the student's material reaches 75% of the goals that should be achieved. 

The results of this study indicate that the application of the Talking Stick Method in Civics learning in c;\lass V 

students of SD Negeri 1 Reno Basuki, can improve Civics learning outcomes. This can be seen from the 

following data: there is an increase in the average value of Civics learning outcomes, namely the first cycle of 

75% while the average score of Civics learning outcomes in the second cycle is 90% From cycle I to cycle II 

there is an increase in Civics learning outcomes student. This shows that learning with the STAD learning 

method can improve the learning outcomes of class V students of SD Negeri 1 Reno Basuki. 

Key Word: STAD Method, Learning Outcomes, Civics. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan dengan 

menggunakan metode pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) siswa kelas V SD Negeri 1 

Reno Basuki tahun pelajaran 2018/2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas(PTK), sebanyak dua siklus. Subjek penelitian adalah kelas V SD Negeri 1 Reno Basuki tahun pelajaran 

2018/2019 yang terdiri dari 20 siswa. Instrument yang digunakan peneliti adalah tes hasil belajar, lembar 

observasi aktivitas siswa, lembar observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, wawancara dan 

dokumentasi. Indicator keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan materi siswa mencapai 75% dari 

tujuan yang seharusnya dicapai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Metode Talking Stick dalam 

pembelajaran PKn pada siswa kelas V SD Negeri 1 Reno Basuki, dapat meningkatkan hasil Belajar PKn. Hal ini 

dapat dilihat dari data berikut ini: terjadi peningkatan nilai rata-rata hasil belajar PKn yaitu siklus I sebesar 75% 

sedangkan skor rata-rata hasil belajar PKn pada siklus II yaitu sebesar  90% Dari siklus I ke siklus II terjadi 

peningkatan hasil belajar PKn siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan metode pembelajaran 

STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Reno Basuki. 

Kata Kunci: Metode STAD, Hasil Belajar, PKn. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam kehidupan, pendidikan merupakan suatu hal yang penting. Ini berguna untuk membentuk 

sumber daya manusia yang berkualitas dan mampumengikuti arus perkembangan jaman yang semakin 

maju. Selain itu pendidikan merupakan salah satu sektor penting dan dominan dalam menentukan 

maju mundurnya suatu bangsa. Oleh karena itu pendidikan harus mendapat perhatian khusus dari 

pemerintah. Dalam UU. No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab I pasal 1 

menyebutkan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan, akan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritualkeagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan 

memang sangat penting gunanya untuk hidup manusia.Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-

Undang Pendidikan Nasional,pendidikan sangat penting untuk mengembangkan berbagai potensi dan 

keterampilan manusia untuk menjalani hidup. Tanpa adanya pendidikan, manusia tidak akan bisa 

berkembang. Pendidikan juga sangat penting untuk masa depan setiap manusia, apalagi di zaman 

modern seperti ini. Beberapa pekerjaan membutuhkan lulusan tertentu. Misalnya untuk menjadi 

dokter. Ilmu untuk menjadi dokter ada di perguruan tinggi. Dan untuk masuk ke perguruan tinggi, 

seseorang harus melalui tahapan tertentu. Pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah. Seorang anak 

kecil belajar merangkak, berjalan, dan berbicara, mereka juga mendapatkan pendidikan dari ora ng 

tuanya. Orang tua merupakan pendidik utama bagi seorang anak. 

 

Pendidikan memegang peranana penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

terutama dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah merupakan strategi dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan juga merupakan 

proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, melalui proses yang panjang dan 

berlangsung sepanjang hayat (Sudjana, 1996:2) 

 

Dalam suatu pendidikan, akan terdapat suatu proses belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan 

suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan 

tetapi lebih luas dari itu yakni mengalami. Belajar juga merupakan suatu proses mendapatkan 

pengetahuan (Suprijono, 2013:3). Proses belajar mengajar merupakan interaksi edukatif yang 

dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam situasi tertentu (Nudin, 2005:84). Sedangkan 

pembelajaran merupakan setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang 

mempelajari suatu kemampuan, keterampilan dan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang 

sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar 

mengajar (Helmiati, 2013:3). 

 

Pembelajaran yang efektif merupakan proses belajar mengajar yang bukan hanya fokus pada hasil 

yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan 

pemahaman yang baik,kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat memberikan 

perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka pembelajaran juga dikatakan 

efektif apabila telah berhasil mengantarkan peserta didik pada tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

 

Pendidikan formal di Indonesia sudah dilakukan sejak usia dini, yaitu sejak Taman Kanak-

Kanak(TK), Sekolah Dasar (SD), bahkan PAUD. Dalam pembelajaran di SD akan ada beberapa mata 

pelajaran yang di pelajari, salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). PKN 

merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Mata pelajaran ini memuat banyak 
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hal tentang kewarganegaraan, misalnya tentang persatuan dan kesatuan, Undang-Undang, dan lain-

lain. PKN memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas dan 

bertanggung jawab, juga memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Dengan 

Mata Pelajaran ini di SD, peserta didik dapat mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral 

yang berakar pada budaya bangsa Indonesia dan diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu, masyarakat, warganegara dan 

Makhluk ciptaan Tuhan. Yang terjadi saat ini, mata pelajaran PKN kurang menjadi perhatian oleh 

peserta didik, hal tersebut bisa berdampak terhadap hasil belajar mereka. 

 

Seperti di SD Negeri 1 Reno Basuki kelas V. Pada pembelajaran PKN di kelas V, pembelajaran 

dimulai dengan penjelasan guru dan peserta didik menyimak buku pelajaran. Guru berusaha 

membangkitkan keaktifan peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pembelajaran 

dilanjutkan dengan tugas. peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ada beberapa 

peserta didik antusias mengikutinya karena guru bisa membuat mereka tertarik. Tetapi ada sebagian 

peserta didik yang hanya diam dan terkesan ingin cepat-cepat menyelesei kan pelajaran. 

 

Berdasarkan wawancara yang didapat dari guru PKN, untuk mata pelajaran PKN guru biasanya 

menggunakan metode diskusi,ceramah, dan sosiodrama. Di sana masih belum pernah dilakukan 

metode STAD. Dengan hanya mendengarkan ceramah dan mengerjakan tugas, peserta didik masih 

belum memahami materi dengan baik. Masih banyak peserta didik yang merasa kesulitan memahami 

materi PKN yang terdiri dari banyak bacaan,sehingga peserta didik perlu banyak membaca materi 

bahkan menghapal untuk bisa menguasai pelajaran atau pun mengerjakan soal. Dengan hanya 

membaca dan menghapal, biasanya mereka dengan mudah akan melupakan apa yang telah 

dipelajarinya.  

 

Ada banyak setrategi atau metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas 

proses pembelajaran. Salah satunya yaitu metode PembelajaranStudent Teams Achievement 

Division(STAD).Metode ini memungkinkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, 

mengambangkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilannya secara mandiri. Ini me rupakan salah satu 

metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau pembelajaran dalam kelompok - 

kelompok kecil mengajarkan peserta didik untuk bekerja sama dan berinteraksi antarpeserta didik 

untuk men capai tujuan dalam pebelajaran. Ini juga berguna untuk berlatih hidup bermasyarakat dan 

menerima keberagaman juga perbedaan. 

 

Dalam metode pembelajaran STAD, setiap peserta didik dalam kelompok memungkinkan untuk 

saling membantu untuk belajar, tetapi bukan saling membantu ketika tes. Mereka bisa saling berbagi 

tentang pengetahuan yang mereka dapatkan. Mereka juga bisa belajar hidup bersosialisasi dengan 

orang lain. Karena merupakan pembelajaran dengan kelompok heterogen, mereka juga bisa belajar 

hidup dengan perbedaan. Inilah alasan mengapa dipilih metode pembelajaran STAD. Semua peserta 

didik dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. Metode ini juga 

memungkinkan untuk mengurangi sifat individualistis peserta didik. Terkadang peserta didik masih 

menang sendiri dan kurang memberi perhatian ke temannya. 

 

Untuk peserta didik yang malu atau takut bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami, 

metode pembelajaran STAD juga cocok diterapkan. peserta didik bisa meminta bantuan kepada teman 

satu kelompoknya untuk memahami bagian yang belum di pahaminya. Karena pada metode ini setiap 

peserta didik bertanggung jawab terhadap anggotanya.  
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Rumusan Masalah    

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah 

dengan menggunakan metode pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Reno Basuki pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk 

meningkatkan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan metode pembelajaran 

Student Team Achievement Divisions (STAD) siswa kelas V SD Negeri 1 Reno Basuki tahun 

pelajaran 2018/2019. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan  Kelas (PTK), Objek yang akan 

diteliti adalah hasil belajar PKn siswa kelas V SD  Negeri 1 Reno Basuki pada semester ganjil dengan 

jumlah 20 siswa menggunakan Metode Pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD). 

Penelitian yang akan dilaksanakan 2018/2019 dengan materi pelajaran Peraturan Perundang-undangan 

Tingkat Pusat dan Daerah. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam 

bahasa Inggris disebut Classroom Action Research(CAR). Penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

tindakan (action research) yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Penelitian tindakan pada 

hakikatnya merupakan rangkaian “riset-tindakan-riset-tindakan-...” yang dilakukan secara siklik 

dalam rangka memecahkan masalah, sampai masalah itu terpecahkan  

 

Menurut Hopkins, dalam bukunya Ekawarna, PTK adalah penelitian yang mengkombinasikan 

prosedur penelitian dengan tindakan subtantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inquiri, 

atau suatu usaha seseoranguntuk memahami apa yang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses 

perbaikan dan perubahan 

 

Ada empat tahapan yang harus dilalui seorang peneliti dalam melakukan PTK, yaitu (1) Perencanaan 

(Planning), (2) Pelaksanaaan Tindakan (Acting), (3)Pengamatan (Observing), (4) Refleksi 

(Reflecting). Keempat tahap dalam penelitian tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus 

(Arikunto, 2006:16). 

 

Subjek Penelitian 

Subyek Penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Reno Basuki pada tahun ajaran 2018/2019. 

Jumlah 20  siswa pada materi pokok bahasan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan 

Daerah pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019. 

 

Catatan lapangan merupakan catatan menulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan 

diperkirakan dalam rangka penyimpulan dan refleksi terhadap data dalam penelitian kuanlitatif. 

Catatan ini berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-

pokok isi pembicaraan atau pengamatan. Dalam penelitian ini catatan lapangan digunakan untuk 

mendokumentasikan secara tertulis (naratif) yang meliputi segala peristiwa kegiatan belajar mengajar 

berlangsung dan melengkapi data yang tidak terekam dalam instrumen pengumpul data yang ada dari 
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awal tindakan sampai akhir tindakan. Dengan demikian diharapkan tidak ada data penting yang 

terlewatkan dalam kegiatan penelitian ini. 

 

Menurut Arikunto (2006 : 131), dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ada dua jenis data yang 

dapat dikumpulkan, yaitu menggunakan Analisis Data Kuantitatif yang berguna untuk mengetahui 

hasil belajar siswa setelah diterapkan Metode pembelaaran STAD diberikan pada setiap akhir siklus 

dengan rumus: 

Tingkat ketuntasan = %100
60




siswajumlah

nilaimendapatyangsiswaJumlah

 
 

Dari rumus diatas pembelajaran dikatakan tuntas apabila mendapat nilai ≥60 ke atas. 

 

Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang ditetapkan adalah penelitian tindakan kelas, pada tahap ini peneliti 

menentukan fokus peristiwa yang perlu diperhatikan khusus untuk diamati. Adapun siklus atau tahap-

tahap penelitian tindakan kelas.  

 

Indikator Keberhasilan 

Proses pembelajaran dengan metode pembelajaran STAD ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar 

siswa mencapai target yang telah ditentukan, target yang ditentukan pada penelitian ini adalah 

mendapatkan nilai ≥60. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penerapan Metode Pembelajaran Student Team Achievement Devision (STAD) Mata Pelajaran 

Pendidik Kewarganegaraan (PKn). 

Penelitian ini dilaksanakan pada kelas V dengan menggunakan metode pembelajaran STAD. Ini 

merupakan salah satu metode pembelajaran kolaboratif atau berkelompok. Dalam pembelajaran ini, 

peserta didik diberikan kesempatan untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik 

dibagi kedalam tim yang heterogen yang nantinya mereka akan bekerja dan belajar bersama-sama. 

Peserta didik  yang memiliki kemampuan lebih, akan mengajari atau menjadi tutor bagi peserta didik 

dengan kemampuan kurang. 

 

Penerapan metode pembelajaran STAD pada mata pelajaran PKN pokok bahasan Peraturan 

Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah kelas V SD Negeri 1 Reno Basuki terdiri dari 2 

siklus. Pada siklus I dilaksanakan dua pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran (2x35 

menit) sedangkan siklus II satu pertemuan. Dengan 3 tahapaan yaitu:  

 

Kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dalam pembelajaran yaitu peneliti 

melakukan aktivitas keseharian meliputi doa, salam, absensi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

serta apersepsi 

 

Pada kegiatan inti, peneliti membagi peserta didik menjadi empat kelompok dengan masing-masing 

kelompok ada lima anggota. Kelompok dibagi secara heterogen. Selanjutnya peneliti menyampaiakan 

materi tentang Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah. Setelah menyampaikan 

materi peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum jelas. 

Selanjutnya peneliti membagikan lebar tugas kelompok. Peneliti memberikan penjelasan agar tugas 
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dikerjakan bersama-sama, dan diharapkan setiap anggota kelompok mengerti dan memahami tugas 

yang dikerjakan. 

 

Ketika peserta didik mengerjakan tugas, peneliti berkeliling memantau kegiatan kelompok. 

Selanjutnya setelah selesei, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. pada tahap akhir 

yaitu pemberian soal post tes secara individu pada setiap akhir siklus. Tes tersebut dilakukan untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik setelah diterapkan metode pembelajaran STAD.  

 

Pada pelaksanaan siklus I dan siklus II tahap-tahap tersebut telah dilaksanakan dan telah memberikan 

perbaikan yang positif dalam diri peserta didik. Hal tersebut dibuktikan dengan keaktifan peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran PKN di kelas. Peserta didik yang semula pasif dalam belajar 

kelompok sudah menjadi aktif dan dalam menyelesaikan soal tes tidak ada lagi yang contekan dengan 

temannya karena mereka sudah lebih percaya diri dengan kemampuannya sendiri. 

 

Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Hasil belajar peserta didik setelah memperoleh pengalaman belajar dengan metode pembelajaran 

Student Team Achievement Divisions (STAD) mengalami peningkatan. Dari rata-rata menjadi 72,5 

pada siklus I. Pada siklus II rata-rata nilai mengalami peningkatan lagi menjadi 82,1. Ketuntasan 

belajarnya pun meningkat. Peningkatan hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut: 

No 
 

Nilai 

Siklus I  
Siklus II Keterangan  

Jumlah Presentase Jumlah Presentasi 

1 ≥ 60 15 75% 
18 90% Tuntas  

2 < 60 5 25% 
2 10% Tidak Tuntas 

 

Data hasil peningkatan hasil belajar siswa yang terjadi pada siklus I dan II dapat dilihat pada gambar 

diagram batang berikut ini: 

 
Gambar. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

 

Dari tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan abik dari segi ketuntasan belajar dari siklus I 

siswa yang mendapat nilai sesuai dengan KKM 60 sebanyak 75%, sedangkan pada siklus II 

meningkat menjadi 90%. Dengan demikian ketuntasan belajar pada siklus II telah mencapai atau 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.8   │   Agustus 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    97 

  

memenuhi indikator keberhasilan tindakan, yaitu siswa yang mendapat nilai 60 sebanyak 75%. dari 

jumlah seluruh siswa. 

 

Pembelajran yang sudah menerapakan metode STAD dalm mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganearaan (PKn) diharap akan terus mampu meningkatkan hasil belajar siswa dan mampu 

mengubah perilaku serta kebiasaan siswa dalam mengikuti pelajaran disekolah, sehingga akan 

menjadi lebih baik. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Penerapan metode 

pembelajaran STAD pada mata pelajaran PKn pokok bahasan Peraturan Perundang-undangan Tingkat 

Pusat dan Daerah kelas V SD Negeri 1 Reno Basuki Tahun Pelajaran 2018/2019 dilaksanakan dengan 

tahapan sebagai berikut: kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dalam 

pembelajaran yaitu peneliti melakukan aktivitas keseharian meliputi doa,salam,absensi dan 

menyampaikan tujuan pembelajran serta apersepsi. Pada kegiatan inti, peneliti membagi peserta didik 

menjadi empat kelompok dengan masing-masing kelompok ada lima anggota. Kelompok dibagi 

secara heterogen. Selanjutnya peneliti menyampaiakan materi tentang Keputusan Bersama. Setelah 

menyampaikan materi peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum jelas. Selanjutnya peneliti membagikan lebar tugas kelompok. Peneliti memberikan penjelasan 

agar tugas dikerjakan bersama-sama, dan diharapkan setiap anggota kelompok mengerti dan 

memahami tugas yang dikerjakan. Ketika peserta didik mengerjakan tugas, peneliti berkeliling 

memantau kegiatan kelompok. Selanjutnya setelah selesei, setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi mereka. Pada kegiatan akhir yaitu pemberian soal post tes secra individu pada setiap akhir 

sikus. Tes tersebut dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah diterpkan metode 

pembelajaran STAD. Penerapan pembelajran menggunakan metode pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata Pelajaran PKn di SD Negeri 1 Reno Basuki SD 

Negeri 1 Reno Basuki Tahun Pelajaran 2018/2019  mengalami peningkatan dengan diterapkannya 

metode pembelajaran STAD. Dalam penelitian yang telah dialakukan dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa pada siklus I siswa yang mendapat nilai sesuai dengan KKM 60 sebanyak 75%, sedangkan pada 

siklus II meningkat menjadi 90%. Dengan demikian ketuntasan belajar pada siklus II telah mencapai 

atau memenuhi indikator keberhasilan tindakan, yaitu siswa yang mendapat nilai 60 sebanyak 75%. 

dari jumlah seluruh siswa. 

 

Saran  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: Memberikan informasi bagaimana cara mengatasi 

permasalahan dalam proses belajar mengajar, terutama dalam hal meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran PKn. Hasil penelitian juga menambaha khasanah ilmu pendidikan  dasar, 

khususnya pada mata peljaran Pensisikan Kewarganegaran (PKn) dengan penerapan metode 

pembelajaran STAD. Secara praktis, Bagi SD Negeri 1 Reno Basuki, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan dasar pengambilan kebijaksanaan dalam hal proses belajar mengajar dan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dan meningkatkan 

efektivitas pembelajaran di kelas, terutama dalam hal metode pembelajaran. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Bagi penulis yang 

mengadakan penelitian sejanis, hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang 

meniongkatan mutu pendidikan melalui pengembangan metode STAD. Bagi perpustakaan, sebagai 

bahan koleksi dan referensi supaya dapat digunakan sebaai sumbe belajar atau bacaan. 
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IMPROVING THE ABILITY TO WRITE OBSERVATION REPORT 

TEXTS USING A MODELING STRATEGY IN CLASS VII C STUDENTS 

OF SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG 

 

PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS LAPORAN HASIL 

OBSERVASI DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI  PEMODELAN 

PADA SISWA KELAS VII C SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG 
 

Dr.Wahono,M.Pd 

SMP Negeri 26  Bandar Lampung Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

This study aims: (1) to improve the ability to write observational report texts using modeling strategies, (2) to 

improve the quality of learning to write observational report texts with modeling strategies for class VII C 

students of SMP Negeri 26 Bandar Lampung. This research is a classroom action research (classroom action 

research). The subjects in this study were class VII C students of SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Data 

collection techniques used tests, questionnaires, field notes, and documentation. The results of the study indicate 

that: (1) Learning to write a text of an observation report using a modeling strategy can improve the results of 

the ability to write a report text on an observation result. This can be seen from the average score of the ability 

to write a text report on the results of observations before being subjected to action is 57.41, then increased to 

69.50 in the first cycle and increased again to 77.30 in the second cycle. The increase in the average score from 

pre-action to cycle I was 12.09. The increase in the first cycle to the second cycle is 7.80. The increase in the 

total average score of the class from pre-action to cycle II was 19.89. (2) The improvement of the learning 

process using modeling strategies can be seen from the enthusiasm, attention, and activeness of students so that 

they are able to improve the quality of learning to write observational report texts and positive changes occur 

for students. Therefore, the use of modeling strategies in learning to write observational report texts can be 

more interesting and fun. 

Key Word: Writing Ability, Observation Result Report Text, Modeling Strategy. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk meningkatkan kemampuan menulis teks laporan  hasil  observasi  dengan  

menggunakan  strategi  pemodelan,  (2)  untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menulis teks laporan hasil 

observasi dengan strategi pemodelan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 26  Bandar Lampung. Penelitian  ini  

merupakan  penelitian  tindakan  kelas  (classroom  action research). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VII C SMP Negeri 26  Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, angket, catatan 

lapangan,  dan  dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  (1)  Pembelajaran  menulis   teks laporan  

hasil  observasi  menggunakan  strategi  pemodelan  dapat  meningkatkan hasil kemampuaan menulis teks 

laporan hasil observasi. Hal ini terlihat dari skor rata-rata   kemampuan   menulis   teks   laporan   hasil   

observasi   sebelum   dikenai tindakan  adalah  57,41,  kemudian  meningkat  menjadi  69,50  pada  siklus  I  dan 

meningkat  lagi  menjadi  77,30  pada  siklus  II.  Peningkatan  skor  rata-rata  dari pratindakan ke siklus I 

sebesar 12,09. Peningkatan siklus I hingga siklus II sebesar 7,80.  Peningkatan  total  skor  rata-rata  kelas  dari  

pratindakan  hingga  siklus  II sebesar 19,89.   (2)  Peningkatan  proses   pembelajaran   menggunakan   strategi 

pemodelan dapat dilihat dari antusiasme, perhatian, dan keaktifan siswa sehingga mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi dan  terjadi  perubahan  positif  bagi  siswa.  Oleh  karena itu,  

penggunaan  strategi pemodelan   dalam   pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi dapat menjadi lebih 

menarik dan menyenangkan. 

Kata Kunci: Kemampuan Menulis, Teks Laporan Hasil Observasi, Strategi Pemodelan. 
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Latar Belakang Masalah 

Pengembangan kurikulum 2013 menuntun perubahan paradigma dalam pembelajaran. Kurikulum ini 

menyebabkan perubahan konsep, metode, komitmen,   dan   strategi   pendekatan   guru   dalam   

sekolah.   Kurikulum   2013 mencanangkan  pembelajaran  berbasis  teks.  Artinya  peserta  didik  

dituntut  untuk mampu  memproduksi  sebuah  teks  melalui  kemampuan  menulis.  Dari  berbagai 

macam jenis teks tersebut salah satunya adalah teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil 

observasi adalah jenis teks yang menyajikan informasi secara umum mengenai sesuatu berdasarkan 

hasil pengamatan. 

 

Berdasarkan observasi di SMP Negeri 26 Bandar Lampung, kemampuan menulis dalam 

pelaksanaannya sering tidak mendapat perhatian. Halitu dikarenakan  dalam  kesehariannya  banyak  

siswa  mampu  dalam  membaca  teks tetapi  mengalami  kesulitan  dalam  menulis  teks.  Siswa  

kesulitan  memulai  dan mengembangkan ide atau gagasannya tersebut  ke  dalam  sebuah  tulisan.  Di 

samping siswa mengalami kesulitan dalam menulis, dalam pembelajaran menulis terutama menulis  

teks laporan hasil observasi  guru sering kali  hanya bersumber dari  satu  buku  teks  Bahasa  

Indonesia,  dan  kurang  memberikan  referensi  atau contoh tentang teks laporan hasil observasi dari 

sumber lain. 

 

Sebagai   calon   guru   yang   siap   mendidik, peneliti harus bisa mengatasi masalah  yang  

menyebabkan  mereka  kesulitan  dalam  menuangkan  ide  tersebut. Banyak cara yang bisa dilakukan 

agar siswa memiliki minat  yang besar  terhadap kemampuan  menulis.  Salah  satunya  yaitu  dengan  

menggunakan  metode  atau strategi  pembelajaran.  Strategi  pembelajaran  adalah  cara  yang  

digunakan  atau dilalui dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan metode. Kemampuan 

mendayagunakan strategi atau cara mengajar sangat diperlukan agar siswa dapat memperoleh hasil 

kemampuan menulis yang baik. 

 

Belajar dengan strategi pemodelan mengikuti empat fase (Bandura melalui Dahar,  1988:  34;  Trianto  

2007:  31-33),  yaitu:  fase  perhatian  (attention  phase), fase  retensi  (retention  phase),  fase  

reproduksi  (reproduction  phase),  dan  fase motivasi  (motivation  phase).  Langkah  ini  

mempermudah  proses  pembelajaran sehingga  kemampuan siswa akan meningkat. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peningkatan kemampuan menulis teks  laporan  

hasil  observasi  dengan  menggunakan  strategi pemodelan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 26  

Bandar Lampung? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kemampuan  menulis  teks laporan hasil observasi 

dengan menggunakan strategi pemodelan dan meningkatkan kualitas pembelajaran menulis teks 

laporan hasil observasi dengan menggunakan strategi pemodelan di kelas pada siswa kelas VII C 

SMP Negeri 26 Bandar Lampung. 

 

Latar Belakang Masalah 

Pengembangan kurikulum 2013 menuntun perubahan paradigma dalam pembelajaran. Kurikulum ini 

menyebabkan perubahan konsep, metode, komitmen,   dan   strategi   pendekatan   guru   dalam   

sekolah.   Kurikulum   2013 mencanangkan  pembelajaran  berbasis  teks.  Artinya  peserta  didik  

dituntut  untuk mampu  memproduksi  sebuah  teks  melalui  kemampuan  menulis.  Dari  berbagai 

macam jenis teks tersebut salah satunya adalah teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil 
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observasi adalah jenis teks yang menyajikan informasi secara umum mengenai sesuatu berdasarkan 

hasil pengamatan. 

 

Berdasarkan observasi di SMP Negeri 26  Bandar Lampung, kemampuan menulis dalam 

pelaksanaannya sering tidak mendapat perhatian. Halitu dikarenakan  dalam  kesehariannya  banyak  

siswa  mampu  dalam  membaca  teks tetapi  mengalami  kesulitan  dalam  menulis  teks.  Siswa  

kesulitan  memulai  dan mengembangkan  ide  atau  gagasannya  tersebut  ke  dalam  sebuah  tulisan.  

Di samping siswa mengalami kesulitan dalam menulis, dalam pembelajaran menulis terutama menulis  

teks laporan hasil observasi  guru sering kali  hanya bersumber dari  satu  buku  teks  Bahasa  

Indonesia,  dan  kurang  memberikan  referensi  atau contoh tentang teks laporan hasil observasi dari 

sumber lain. 

 

Sebagai   calon   guru   yang   siap   mendidik, peneliti harus bisa mengatasi masalah  yang  

menyebabkan  mereka  kesulitan  dalam  menuangkan  ide  tersebut. Banyak cara yang bisa dilakukan 

agar siswa memiliki minat  yang besar  terhadap kemampuan  menulis.  Salah  satunya  yaitu  dengan  

menggunakan  metode  atau strategi  pembelajaran.  Strategi  pembelajaran  adalah  cara  yang  

digunakan  atau dilalui dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan metode. Kemampuan 

mendayagunakan strategi atau cara mengajar sangat diperlukan agar siswa dapat memperoleh hasil 

kemampuan menulis yang baik. 

 

Belajar dengan strategi pemodelan mengikuti empat fase (Bandura melalui Dahar,  1988:  34;  Trianto  

2007:  31-33),  yaitu:  fase  perhatian  (attention  phase), fase  retensi  (retention  phase),  fase  

reproduksi  (reproduction  phase),  dan  fase motivasi  (motivation  phase).  Langkah  ini  

mempermudah  proses  pembelajaran sehingga  kemampuan siswa akan meningkat. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peningkatan kemampuan menulis teks  laporan  

hasil  observasi  dengan  menggunakan  strategi pemodelan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 26  

Bandar Lampung? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kemampuan  menulis  teks laporan hasil observasi 

dengan menggunakan strategi pemodelan dan meningkatkan kualitas pembelajaran menulis teks 

laporan hasil observasi dengan menggunakan strategi pemodelan di kelas pada siswa kelas VII C 

SMP Negeri 26 Bandar Lampung. 

 

Kajian Pustaka 

Menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang membutuhkan keterampilan. 

Keterampilan tersebut adalah merangkai kata menjadi kalimat untuk menggambarkan  ide  dan  dapat  

dipahami  orang  lain.  Hal  tersebut  sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Doyin 

dan Wagiran (2009: 12) bahwa menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan dalam komunikasi  secara  tidak  langsung.  Menulis  merupakan  suatu  kegiatan  yang 

produktif dan ekspresif dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, 

kosa kata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa. 

 

Keterampilan   menulis   merupakan   keterampilan   yang   kompleks   yang menuntut sejumlah 

pengetahuan dan keterampilan. Bahkan untuk menulis sebuah karangan  yang  sederhana,  kita  harus  

mengikuti  rangkaian  teknis  yang  sama seperti  jika  kita  menulis  sebuah  karangan  yang  rumit  
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yaitu  kita  harus  memilih topik, membatasinya, mengembangkan gagasan, serta menyajikan dalam 

kalimat yang runtut dan logis (Akhaidah dkk, 1998: 2). 

 

Strategi pemodelan yaitu strategi pembelajaran dengan menggunakan teks model  sebagai  acuan  

dalam  menulis  suatu  teks.  Pemodelan  berarti  hal  yang berkaitan  dengan  model  atau  contoh,  

pola,  atau  acuan.  Pemodelan  merupakan suatu   bentuk   belajar   yang   mengikuti   kelakuan   

orang   lain   sebagai   model. Pemodelan dapat dipakai untuk mengajarkan kemampuan-kemampuan 

akademik dan motorik. Konsep tersebut dapat dimaknai bahwa pemodelan adalah kegiatan belajar 

dengan cara menyaksikan tingkah laku orang lain. 

 

Ciri-ciri strategi pemodelan yaitu ada proses peniruan (acuan) oleh peserta didik.  Model  yang  ditiru  

dapat  berupa  benda  dan  dapat  pula  berupa  tindakan. Model  yang  berupa  benda  meliputi,  

contoh  prosa,  contoh  puisi,  contoh  cerpen. Sedangkan model yang berupa tindakan meliputi, 

contoh menulis cerpen, contoh menulis puisi, contoh menulis surat, dan contoh menulis karya ilmiah. 

 

Hipotesis Penelitian 

Sesuai   dengan   uraian   pada   kajian   teori   di   atas,   hipotesis   penelitian tindakan kelas ini 

adalah jika strategi  pemodelan diterapkan pada pembelajaran, diharapkan  kemampuan  menulis  teks  

laporan  hasil  observasi  siswa  meningkat.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kelas  VII  C,  SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Sekolah   ini   

beralamat   di   jalan Imam Bonjol No.52 Kemiling Bandar Lampung. Kelas VII C terdiri dari 35 

siswa, yang terdiri dari 17 siswa laki-laki  dan  18  siswa  perempuan. Kelas VII C di sekolah ini 

dipilih berdasarkan beberapa  pertimbangan.  Pertama,  siswa  mengalami  masalah  pemahaman  

materi menulis  teks  laporan  hasil  observasi.  Kedua,  metode  yang  digunakan  oleh  guru membuat 

siswa merasa bosan karena guru mengandalkan buku paket. 

 

Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Juli sampai  dengan  bulan Agustus 2017. Penelitian di 

kelas dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelajaran  Sebelum   dilakukan   tindakan   peningkatan   

menulis   teks   laporan   hasil observasi  dengan  menggunakan  strategi  pemodelan,  diadakan  tes  

pratindakan terlebih  dahulu.  Tes  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kemampuan  awal  siswa dalam  

menulis  teks  laporan  hasil  observasi.  Tes  pratindakan  ini  berupa  tugas menulis teks laporan hasil 

observasi dengan tema bebas. 

 

Hasil  tes  pratindakan  yang  telah  dilakukan  menunjukan  semua  siswa memperoleh  skor  rendah  

di  bawah  kriteria  keberhasilan  yakni  lebih  dari  74. Namun  setelah  diberi  tindakan  

menggunakan  strategi  pemodelan  pada  siklus  I, peningkatan  mulai  terlihat  walupun  hanya  

beberapa  siswa  yang  tuntas.  Pada tindakan  siklus  II,  peningkatan  hasil  menulis  teks  laporan  

hasil  observasi  dapat dikatakan  berhasil  atau  meningkat  walupun  masih  ada  siswa  yang belum  

sesuai dengan kriteria keberhasilan. 

 

Pembahasan hasil kemampuan siswa menulis teks laporan hasil observasi dengan  menggunakan  teks  

laporan  hasil  observasi  terhitung  dari  pratindakan hingga tindakan siklus II. Hasil kemampuan 

menulis teks laporan hasil observasi siswa berbeda-beda.  Terdapat  hasil  menulis  teks  laporan  hasil  

observasi  dengan nilai tinggi sampai dengan hasil nilai terendah. 
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Keterbatasan Penelitian 

Peningkatan tindakan kelas menggunakan strategi pemodelanuntuk meningkatkan kemampuan 

menulis teks laporan hasil observasi siswa hanya sampai pada siklus II karena telah terjadi 

peningkatan yang signifikan. Skor rata-rata  kelas  pada  pratindakan  sebesar  57,41  meningkat  

69,50  menjadi sebesar 77,3 pada siklus  II. Hasil menulis teks laporan hasil observasi  yang diperoleh  

siswa  sudah  memenuhi  target  yang  diharapkan  yaitu  kemampuan menulis  teks  laporan  hasil  

observasi  siswa  sudah  meningkat  74%  atau  skor yang diperoleh lebih dari sama dengan 74. Hal 

tersebut berarti penelitian ini telah berhasil jika dilihat dari indikator keberhasilan. Sumber inspirasi 

atau masalah observasi siswa hanya di lingkungan sekolah, tidak mengamati objek observasi yang 

lebih luas. Keterbatasan penelitian ini juga dikarenakan waktu penelitian yang berdekatan 

dengan ujian  tengah  semester   (UTS).   Hal   ini  menyebabkan kurang efektifnya jam pembelajaran 

di sekolah. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

strategi pemodelan dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis teks laporan hasil 

observasi siswa kelas VII C SMP  Negeri  26   Bandar Lampung.  Peningkatan  yang  terjadi  setelah  

dikenai  tindakan meliputi peningkatan proses dan produk dideskripsikan sebagai berikut. 

Peningkatan  secara  proses  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek,  yaitu  (1) antusiasme  siswa,  (2)  

keaktifan,  dan  (3)  perhatian  siswa.  Secara  proses,  setelah diberi   tindakan   menggunakan   

strategi   pemodelan   motivasi   siswa   meningkat dilihat dari perhatian dan respon siswa yang 

memperhatikan materi pembelajaran menulis  laporan.  Hal  ini  membuat  siswa  lebih  aktif  dan  

fokus  antusias  siswa dalam pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi menjadi lebih tinggi. 

Proses  pembelajaran  sudah  tertib  dan  pemahaman  siswa  mengenai  teks laporan hasil observasi 

sudah lebih baik. Semua siswa melakukan tahap perhatian, tahap  retensi,  tahap  reproduksi  dan  

tahap  motivasi  untuk  menghasilkan  teks laporan  yang  faktual  dengan  data-data  observasi.  

Peningkatan  siswa  dari  tahap pratindakan  sampai  siklus  II  selalu  terjadi  peningkatan.  Pada  

tahap  pratindakan sebagian besar siswa memiliki kemampuan  menulis teks laporan hasil observasi 

yang masih kurang, kemudian menjadi baik pada siklus I, dan sangat baik pada siklus II. 

 

Peningkatan Produk 

Peningkatan  secara  produk  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  yaitu,  (1) kualitas isi, (2) organisasi 

penulisan, (3) ejaan dan tata tulis. Peningkatan secara produk   dapat   dilihat   dari   skor   rata-rata   

kelas   yang   diperoleh   dari   tahap pratindakan sampai siklus II. Pada tahap pratindakan skor rata-

rata kelas  yang diperoleh sebesar 57,41 meningkat  menjadi  sebesar  69,50  pada  tahap  siklus  I.  

Meningkat  lagi  menjadi sebesar  77,3.  Kenaikan  skor  rata-rata  kelas  dari  tahap  pratindakan  ke  

siklus  I sebesar  12,09,  siklus  I sampai  siklus  II sebesar  7,80.  Sedangkan,  kenaikan  skor rata-rata  

kelas  dari  tahap  pratindakan  sampai  siklus  II  sebesar  19,89.  Hasil  dari tindakan yangdilakukan 

hingga siklus II ini telah memenuhi indikator keberhasilan  tindakan  secara  produk  yaitu  74%  

siswa  mendapatkan  skor  lebih atau  sama  dengan  74.  Sebagian  besar  siswa  telah  mendapatkan  

skor  lebih  dari atau sama dengan 74. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan   hasil   penelitian   kemampuan   menulis   teks   laporan   hasil observasi  siswa  

menggunakan  strategi  pemodelan  pada  siswa  kelas  VII  C  SMP  Negeri  26   Bandar Lampung  , 

maka penelitian ini ditindaklanjuti sebagai berikut. Strategi pemodelan dapat digunakan oleh guru 

mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP  Negeri  26   Bandar Lampung  sebagai salah satu alternatif 
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dalam penggunaan strategi pembelajaran dalam pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi. 

Guru  mata  pelajaran  bahasa  Indonesia  akan  menerapkan  strategi  pemodelan dalam pembelajaran 

menulis teks laporan hasil observasi. 

 

Saran 

Bagi  guru  bahasa  Indonesia  SMP  Negeri  26   Bandar Lampung  sebaiknya  memilih strategi  

pembelajaran  yang  paling  tepat  untuk  pembelajaran  menulis  teks laporan  hasil  observasi  dan  

dapat  memanfaatkan  strategi  pemodelan  sebagai salah satu strategi pembelajaran dalam 

pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat 

membuat siswa untuk lebih memilki motivasi  dan  minat  yang  baik  dalam  menulis  teks  laporan  

hasil  observasi sehingga  dapat  meningkatkan  keaktifan  siswa  dan  pemahaman  yang  akan 

menghasilkan teks laporan hasil observasi. Bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. 
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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 (rinderiyana@yahoo.co.id atau 

rinderiyana@gmail.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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