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ABSTRACT 

The purpose of the study is to improve student learning outcomes in materials to eradicate corruption. Specific 

Purpose, to improve student learning outcomes in corruption eradication material through the application of 

discussion methods for class VIII students of SMP Negeri 4 Tombatu. Based on the description above, the writer 

can conclude the following: An increase in student learning outcomes after using the group discussion method 

(group discussion method). There are differences in student learning outcomes after the group discussion 

method is applied. To measure the completeness of student learning using criteria by students said to be 

successful if the learning process reaches a value of 70 (KKM). While the classical completion score of 85% 

gets 70 marks from all students. 

Key Words: Group Discussion Method and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pemberantasan korupsi. Tujuan 

Khusus, untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pemberantasan korupsi melalui penerapan metode 

diskusi bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Tombatu. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : Adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan metode diskusi 

kelompok (group discussion method). Adanya perbedaan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode diskusi 

kelompok. Untuk mengukur ketuntasan belajar siswa menggunakan kriteria yaiut siswa dikatakan berhasil 

apabila dalam proses belajar mencapai nilai 70 (KKM). Sedangkan nilai tuntas klasikal 85% memperoleh nilai 

70 dari seluruh siswa. 

Kata Kunci: Group Discussion Method dan Hasil Belajar 

 

 

Pendidikan sangat strategis dalam mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki 

komitmen yang kuat terhadap prinsip semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa, bernegara 

dan bermasyarakat berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Upaya yang dapat dilakukan adalah 

menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang 

warga negara melalui berbagai mata pelajaran termasuk salah satunya Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

Kemampuan dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian hasil belajar yang dicantumkan dalam 

Standar Nasional merupakan bahan minimal yang harus dikuasai siswa. Oleh karena itu, sekolah atau 

guru dapat mengembangkan, menggabungkan, atau menyesuaikan bahan yang disajikan dengan 
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situasi dan kondisi setempat. Realitanya hasil belajar siswa dalam materi Pendidikan 

Kewarganegaraan belum menunjukkan hasil secara optimal. 

 

Kondisi rendahnya hasil belajar siswa dalam materi upaya pemberantasa korupsi tercermin juga 

dalam hasil belajar siswa pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Tombatu. Hal itu dapat diketahui dari 

rata-rata nilai harian siswa. Pada tiga kali ulangan harian yang diadakan guru dengan kompetensi 

dasar upaya pemberantasa korupsi menunjukkan rata-rata kurang dari nilai 70. Dari ulangan harian 

yang pernah dilakukan, + 60% siswa mendapatkan nilai di bawah 70.00. Angka-angka terserbut dapat 

diartikan, bahwa pemahaman siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut 

relatif masih rendah. Dengan kata lain, pemahaman siswa SMP Negeri 4 Tombatu terhadap mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan baru mencapai sekitar 40%. 

 

Secara tidak disadari, karena rutinitas tugasnya mengakibatkan guru tidak begitu menghiraukan/ 

peduli apakah siswanya telah atau belum memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Sejauh 

mana siswa telah mengerti dan tidak hanya sekedar tahu (knowing), tentang konsep Pendidikan 

Kewarganegaraan yang sudah disampaikan dalam proses pembelajaran? Rutinitas yang dilakukan 

para guru tersebut meliputi penggunaan metode pembelajaran yang cenderung monoton, kurangnya 

pelaksanaan evaluasi selama proses kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung, serta 

kecenderungan penggunaan soal-soal bentuk pilihan ganda murni pada waktu ulangan harian maupun 

ulangan semester. 

 

Sebelum penelitian dilakukan guru memang belum mengoptimalkan metode diskusi kelompok 

(Group Discussion). Guru baru sebatas memanfaatkan metode ceramah serta penugasan (PR) kepada 

siswa. Kalaupun ada penugasan, siswa hanya diberi pekerjaan rumah yang dinilai secara individual 

oleh guru tanpa didiskusikan di kelas. Secara operasional, guru menjelaskan materi kepada siswa 

kemudian memberikan contoh-contoh di papan tulis. Setelah selesai menerangkan materi, guru 

menyuruh siswa untuk mengerjakan soal. 

 

Kenyataan hasil belajar siswa dalam materi upaya pemberantasan korupsi yang rendah tersebut perlu 

diperbaiki sebab Pendidikan Kewarganegaraan termasuk mata pelajaran inti dengan nilai minimum 

ketuntasan belajar 70. Disamping itu, dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah 

Menengah Atas juga dinyatakan bahwa salah satu tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah agar siswa menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu 

membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat. 

 

Melalui tindakan yang akan dilakukan guru, hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan akan meningkat. Nilai rata-rata ulangan harian yang diharapkan setelah penelitian 

adalah 70 atau mencapai nilai batas ketuntasan belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Guna 

meningkatkan hasil belajar siswa yakni dengan memperbaiki proses pembelajaran dengan 

memodifikasi pola pembelajaran yang selama ini hanya monoton. 

 

Berdasarkan uraian di atas nampak adanya kesenjangan antara kondisi nyata dengan harapan. 

Kesenjangan pokok dari subyek yakni pada kondisi awal hasil belajar siswa dalam materi 

pemberantasan korupsi yang rendah sedangkan kondisi akhir yang diharapkan hasil belajar siswa 

dalam materi tersebut meningkat. Kesenjangan pokok dari peneliti yakni pada kondisi awal peneliti 

masih menyampaikan materi menggunakan model pembelajaran konvensional sedangkan kondisi 

akhir peneliti menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi, upaya untuk memecahkan masalah dari 

kesenjangan yang terjadi adalah guru perlu menerapkan metode diskusi kelompok. Jadi, upaya untuk 
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memecahkan masalah dari kesenjangan yang terjadi adalah guru perlu menerapkan metode diskusi 

kelompok. 

 

Dari uraian di atas muncul kerangka pemikiran bahwa rendahnya nilai mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dikarenakan siswa kurang memahami konsep upaya pemberantasan korupsi yang 

selama ini hanya diajarkan guru melalui metode ceramah. Salah satu cara untuk mengatasi hal 

tersebut adalah pelaksanaan kegiatan tindak lanjut berupa pengajaran dengan menerapkan metode 

diskusi kelompok. Hal itu dimaksudkan agar siswa dapat mudah memahami dan menerima materi 

yang disampaikan guru yang secara tidak langsung memberi penekanan agar siswa memperhatikan 

penjelasan guru dan pada akhirnya siswa akan lebih memahami konsep pemberantasan korupsi yang 

dipelajarinya. Dengan demikian adanya pemahaman konsep tersebut maka akan dapat membantu 

meningkatkan pemahaman siswa dan akhirnya akan dapat mengatasi rendahnya hasil belajar siswa. 

 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Metode yang dipergunakan guru 

dalam pembelajaran cenderung monoton yakni ceramah bervariasi. Belum tercapainya hasil belajar 

siswa sesuai dengan tujuan pengajaran. Proses pembelajaran cenderung bersifat teacher centered atau 

terpusat pada guru dan guru mendominasi seluruh kegiatan pembelajaran. 

 

Pembatasan masalah berkenaan dengan tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: Variabel dalam 

penelitian ini hanya ada dua yaitu hasil belajar siswa dalam materi pemberantasan korupsi (Y) dan 

penerapan metode diskusi (X).  

 

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Tombatu tahun 

pelajaran 2018/2019 dalam kompetensi dasar pemberantasan korupsi. Metode diskusi kelompok yang 

dilaksanakan dalam penelitian ini dilakukan secara kelompok berdasarkan prosedur kerja yang telah 

ditentukan. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Siswa melakukan diskusi antar kelompok 

kemudian menarik kesimpulan sendiri. 

 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman di lapangan terungkap bahwa guru belum memberdayakan 

seluruh metode pembelajaran yang ada. Hal ini disebabkan karena dalam mengajar mereka yang 

terpenting adalah materi pelajaran dapat disampaikan secara keseluruhan sesuai dengan alokasi 

waktunya. Dengan demikian penulis merumuskan masalah sebagai berikut: apakah melalui penerapan 

metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam kompetensi dasar upaya pemberantasan 

korupsi? 

 

Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pemberantasan 

korupsi. Tujuan Khusus, untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pemberantasan korupsi 

melalui penerapan metode diskusi bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Tombatu. 

 

kewarganegaran (Citizenship) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri 

yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamantkan oleh Pancasila dan UUD 

1945. Mata pelajaran Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara 

cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan 

merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan 

UUD 1945.  
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Pengertian belajar menurut para ahli memiliki definisi yang berbeda-beda. Belajar adalah suatu proses 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan 

(Slameto, 1998:6). Belajar adalah segenap rangkaian kegiatan/ aktifitas yang dilakukan secara sadar 

oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan (The 

Liang Gie, 2000:6). Drs. N. Nasution, MA, Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri 

seseorang yang ingin belajar. 

 

Menurut Chaplin, pengertian hasil belajar atau hasil belajar adalah: “Hasil belajar merupakan suatu 

tingkatan khusus yang diperoleh sebagai hasil dari kecakapan kepandaian, keahlian dan kemampuan 

didalam karya akademik yang dinilai oleh guru atau melalui tes prestasi” (1992:159). 

 

Penelitian dilaksanakan pada semester I tahun pelajaran 2018/2019 yaitu minggu 1 dan 2 bulan 

Oktober 2018. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 4 Tombatu dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan siswa kelas VIII semester I tahun pelajaran 2018/2019. Alasan penelitian 

dilaksanakan di sekolah tersebut karena peneliti merupakan guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan kelas VIII di sekolah tersebut. Di samping itu, hasil belajar siswa pada materi 

pemberantasan korupsi di sekolah tersebut rata-rata rendah. 

 

Mengingat dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti adalah guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, maka subjeknya adalah siswa yakni siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Tombatu 

semester I tahun pelajaran 2018/2019 yang terdiri atas 25 siswa. Sumber data dalam penelitian 

tindakan kelas ini berasal dari subyek penelitian atau dari siswa yang merupakan sumber data primer 

yaitu nilai ulangan harian siswa baik nilai ulangan harian sebelum tindakan kelas maupun setelah 

dilakukannya tindakan kelas oleh guru. 

 

Siklus I,  Indikator untuk melanjutkan ke siklus berikutnya adalah peningkatan hasil belajar yang 

dicapai siswa dengan capaian minimal sekurang-kurangnya 50% siswa telah mencapai nilai tuntas (di 

atas minimal).  

 

Siklus II, mengevaluasi hasil pemantauan dan mengolah data hasil evaluasi serta menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan tindakan. Mencatat perkembangan kemampuan siswa. Mengadakan 

refleksi I dengan meneliti kekmbali tindakan yang telah dilakukan. Memberi penguatan dan motivasi 

kepada siswa agar belajar lebih giat. Indikator untuk melanjutkan ke siklus berikutnya adalah 

peningkatan hasil belajar yang dicapai siswa dengan capaian minimal sekurang-kurangnya 70% siswa 

telah mencapai nilai tuntas (diatas minimal). 

 

Siklus III, mengevaluasi hasil pemantauan dan mengolah data hasil evaluasi serta menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan tindakan. Mencatat perkembangan kemampuan siswa. Mengadakan 

refleksi I dengan meneliti kembali tindakan yang telah dilakukan. Memberi penguatan dan motivasi 

kepada siswa agar belajar lebih giat. Indikator berakhirnya sikluas adalah peningkatan hasil belajar 

yang dicapai siswa dengan capaian minimal sekurang-kurangnya 90% siswa telah mencapai nilai 

tuntas (di atas minimal).  

 

Keaktifan siswa dalam kelompok diskusi 1, 2, dan 3 menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : Adanya peningkatan 

hasil belajar siswa setelah menggunakan metode diskusi kelompok (group discussion method). 

Adanya perbedaan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode diskusi kelompok. Untuk mengukur 

ketuntasan belajar siswa menggunakan kriteria yaiut siswa dikatakan berhasil apabila dalam proses 

belajar mencapai nilai 70 (KKM). Sedangkan nilai tuntas klasikal 85% memperoleh nilai 70 dari 

seluruh siswa. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidik terhadap pembelajaran PKn, 

maka kepada Kementerian Pendidikan Nasional, Sekretariat Jenderal Mahkama Konstitusi dan 

Kementerian Agama, diupayakan bagi guru PKn untuk diikutsertakan dalam diklat, penataran, agar 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kesadaran berkonstitusi. Untuk memahami secara 

mendalam tentang inovasi pembelajaran PKn, disarankan pihak Kementerian Pendidikan Nasional 

untuk menggalakan kembali/ dibudayakan Pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah (Pendidikan 

Pancasila tidak dicantumkan lagi dalam kurikulum). 
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THE APPLICATION OF JIGSAW TYPE COOPERATIVE LEARNING 

MODELS IN IMPROVING MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES IN 

STUDENTS CLASS VI OF TARGETED STATE SD 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA 

SISWA KELAS VI SD NEGERI SASARAN 
 

*Melky Kumontoy 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this classroom action research is to get an idea of whether the implementation of the jigsaw 

cooperative learning model can improve mathematics learning outcomes in grade VI SD Negeri Target 

students. Starting from the results of research and discussion, the following conclusions can be drawn: 

Learning using the Jigsaw cooperative learning model can improve Mathematics learning outcomes in grade VI 

SD Negeri Target students. Data supporting the conclusions of this classroom action research are as follows: 

seen from an average of three meetings in each cycle, it shows an increase in students. The first cycle, the first 

meeting was 60.60%, the second meeting was 65.50%, the third meeting was 68.10%. The second cycle, the first 

meeting was 78.10%, the second meeting was 82.30% and the third meeting was 85.20% The average student 

absorption capacity for three meetings in each cycle showed an increase in students. The first cycle, the first 

meeting 73.70 %. the second meeting 72.55%, the third meeting 74.7510% with an average of 73.61%. The 

second cycle, the first meeting 80.5%, the second meeting 89.0% and the third meeting 91.0% with an average 

an average of 88.89% by seeing the results are quite good. 

Key Words: Jigsaw, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mendapatkan gambaran apakah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas VI SD 

Negeri Sasaran. Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: Pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar Matematika pada siswa kelas VI SD Negeri Sasaran. Data pendukung kesimpulan penelitian tindakan 

kelas ini adalah sebagai berikut: dilihat dari rata-rata tiga kali pertemuan masing-masing siklus menunjukan 

adanya peningkatan siswa. Siklus pertama, pertemuan pertama 60,60%.pertemuan kedua 65,50%, pertemuan 

ketiga 68,10%. Siklus kedua, pertemuan pertama 78,10%,pertemuan kedua 82,30% dan pertemuan ketiga 

85,20% Rata-rata daya serap siswa untuk tiga kali pertemuan masing-masing siklus menunjukan adanya 

peningkatan siswa .Siklus pertama, pertemuan pertama 73,70%.pertemuan kedua 72,55%,pertemuan ketiga 

74,7510% dengan rata-rata 73,61 % .Siklus kedua,pertemuan pertama 80,5%,pertemuan kedua 89,0 % dan 

pertemuan ketiga 91,0% dengan rata-rata 88,89 % dengan  melihat hasil sudah tergolong baik.  

Kata Kunci Jigsaw, Hasil Belajar 

 

   

Latar Belakang Masalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menekankan bahwa kurikulum dikembangkan 

berdasarkan prinsip-prinsip: berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip di atas berarti bahwa 

peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kemampuannya agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan 

dengan potensi, perkembangan kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan 

(Depdiknas, 2006).  

 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, ini 

disebabkan karena matematika adalah ilmu dasar dalam menunjang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kurangnya minat para siswa dalam belajar matematika menjadi persoalan yang sangat mendasar, 

apalagi di era globalisai saat ini, persaingan bebas yang sangat ketat para siswa dituntut untuk 

memiliki minat terhadap pelajaran matematika, serta memahami matematika karena seperti yang 

dijelaskan sebelumnya bahwa matematika sangatlah menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 

Adapun persoalan pembelajaran matematika di sekolah yang dihadapi guru saat ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain, mencakup substansi materi kurikulum matematika, metode dan strategi 

pembelajaran, sarana/ fasilitas pendukung kegiatan belajar, keberadaan siswa dan lingkungannya, 

serta faktor guru matematika itu sendiri. (Tambelu, 2007). Faktor-faktor tersebut akan berdampak 

pada hasil belajar siswa. 

 

Pada umumnya siswa mengalami kesulitan dalam menentukan simbol operasi hitung bilangan bulat 

sehingga berdampak pada saat menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat. Telah dikembangkan 

dan diteliti berbagai macam pembelajaran kooperatif yang berbeda satu dengan yang lain. Model 

pembelajaran kooperatif yang paling luas dievaluasi antara lain STAD (Student Teams – Achievement 

atau Tim Siswa – Kelompok Prestasi), TAI (Team – Assisted Individualization atau Pengajaran 

Individual Dibantu – Tim), CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition atau Pengajaran 

Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis), Learning Together atau Belajar Bersama, Jigsaw. Salah 

satu model pembelajaran kooperatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah kooperatif tipe Jigsaw 

, yang merupakan modifikasi atau pembaharuan dari tipe STAD . Dengan pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw  ini siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran dan setiap siswa akan lebih 

berusaha memahami materi yang diberikan agar dapat menjelaskan dengan baik kepada teman 

sekelompoknya sehingga memberi hasil yang baik, baik bagi kelompok maupun siswa itu sendiri. 

 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga dapat membantu siswa dalam menciptakan hubungan antar 

siswa menjadi lebih baik dan lebih menghargai orang lain serta memiliki rasa tanggung jawab besar 

baik terhadap kelompok maupun diri sendiri. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan di identifikasi seabgai berikut: 

Masalah-masalah apakah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran matematika saat ini? Apakah 

metode mengajar yang digunakan guru saat ini sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan? 

Apakah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VI SD Negeri Sasaran? 

 

Pembatasan dan  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya  di batasi pada masalah masih 

rendahnya hasil belajar Matematika pada siswa kelas VI SD Negeri Sasaran. Berdasarkan pembatasan 

masalah, maka permasalahan dalam penelitian Tindakan Kelas ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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“Apakah melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar Matematika pada siswa kelas VI SD Negeri Sasaran?”. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk  mendapatkan gambaran apakah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas VI 

SD Negeri Sasaran  

 

Kajian Teori 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu penerapan pendekatan konstruktivis. Teori dasar 

pengembangan pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa lebih mudah menemukan dan memahami 

konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya 

(Slavin 2000). Pengertian yang terkandung dalam teori itu adalah para siswa dalam pembelajaran 

kooperatif harus berdiskusi dengan teman-temannya. Biasanya untuk memudahkan proses diskusi, 

kelas dengan pembelajaran kooperatif perlu dibagi-bagi atas beberapa kelompok. Menurut Slavin 

(1995), dalam belajar kooperatif, siswa disebar dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 4 (empat) 

atau 5 (lima) orang untuk bekerja sama dalam menguasai materi yang diberikan guru. Menurut Artzt 

& Newman (1990), dalam belajar kooperatif siswa belajar bersama sebagai suatu tim untuk 

menyelesaikan tugas-tugas kelompok demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena kelompok 

kooperatif adalah suatu tim, maka setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama 

terhadap keberhasilan kelompoknya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri utama aktivitas pembelajaran model 

kooperatif adalah ada diskusi siswa yang bertujuan memudahkan siswa menemukan dan memahami 

konsep-konsep yang sulit. Ide yang melandasi belajar kooperatif adalah siswa bekerja sama untuk 

belajar dan bertanggung jawab demi kemajuan belajar temannya. Slavin (1995) menyatakan bahwa 

belajar kooperatif menekan pada tujuan dan kesuksesan kelompok yang hanya dapat dicapai jika 

semua anggota kelompok mencapai tujuan atau penguasaan materi. 

 

Menurut Arends (1997) kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang jangkauannya lebih 

dari sekedar membantu siswa belajar isi akademik dan keterampilan semata, namun juga melatih 

siswa tentang tujuan-tujuan hubungan sosial dan manusia. Menurut Thomson, et al. (1995), bahwa 

dalam pembelajaran model kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari 4 (empat) atau 5 (lima) siswa dengan kemampuan heterogen, berbeda jenis kelamin, dan 

suku/ ras serta slaing membantu satu sama lain. Dengan demikian, belajar kooperatif akan melatih 

siswa menerima perbedaan pendapat dan saling membantu untuk melakukan aktivitas tertentu dalam 

menyelesaikan masalah atau tugas yang dihadapi. 

 

Perlu diperhatikan bahwa selama belajar kooperatif siswa tetap berada dalam kelompoknya. Kepada 

siswa diajarkan keterampilan-keterampilan yang dimaksud seperti menjadi pendengar yang aktif, 

menjadi pemberi penjelasan kepada teman kelompok yang baik, mampu berdiskusi, dan sebagainya. 

Agar belajar kooperatif dapat terlaksana dengan baik, maka kepada siswa diberikan lembar kegiatan 

yang pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Sasaran. untuk Guru di Sekolah ini terdapat 

13 orang guru ,yakni 3 laki-laki dan 10 perempuan Objek penelitian ini adalah siswa kelas VI SD 
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Negeri Sasaran, Dengan jumlah siswa 22 orang terdiri 9 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. 

Pemilihan kelas ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar Matematika 

 

Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September-November 2016 semester ganjil tahun pelajaran 

2016/2017.Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah ,PTK ini 

dilaksanakan selama dua siklus ,masing-masing siklus dilakukan 3 kali pertemuan.Siklus Pertama 

dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sedangkan siklus kedua dilaksanakan bulan November 2016.  

        

Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Eliot (dalam Hopkins, 1993) menyatakan bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian dengan adanya tindakan untuk meningkatkan/ 

memperbaiki kualitas praktek, atau untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam situasi 

nyata dengan menerapkan ide-ide dalam praktek sebagai sarana perbaikan atau perubahan suatu 

pengetahuan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Adapun pelaksanaan penelitian tindakan ini dilakukan dalam 1 siklus atau lebih, hal ini 

tergantung pada hasil analisis dan refleksi setiap pertemuan siklus pertama. 

 

Pengertian siklus, khusus dalam penelitian tindakan kelas ini, bukan berarti kita menyelesaikan 

terlebih dahulu semua pertemuan atau kegiatan proses pembelajaran yang direncanakan pada siklus 

pertama dan apabila setelah dianalisis/ direfleksi hasilnya belum mencapai tujuan yang diharapkan 

baru kita masuk pada siklus berikutnya, akan tetapi apabila satu pokok bahasan yang terdiri dari x 

pertemuan dilaksanakan dan ternyata hasilnya belum mencapai tujuan yang diharapkan maka materi 

pertemuan tersebut pada saat itu juga kita rencanakan untuk dilakukan pada siklus berikutnya. 

Sedangkan waktu pelaksanaan siklus kedua dilakukan diluar jam pelajaran. Hal ini ditetapkan karena 

dilihat dari materi matematika bersifat hierarki. Pelaksanaan penelitian ini mengikuti prosedur sebagai 

berikut. Perencanaan; Pelaksanaan Tindakan; Pemantauan (observasi); dan Refleksi (Madya, 1994). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa pembelajaran kooperatif learning  model Jigsaw 

II dapat meningkatkan hasil belajar Matematika khususnya penguasaan kompetensi  dasar operasi 

hitung campuran bilangan bulat siswa kelas VI semester I tahun pelajaran 2016/2017. Hal tersebut 

dapat dianalisis dan dibahas sebagai berikut. 

 

Tabel Perbandingan Kegiatan dan  Hasil pada  Siklus I dan  Siklus II 

 

 

NO 

 

 Siklus I 

 

 

Siklus II 

1 Tindakan  Tindakan 

 Pembelajaran cooperatif Learning 

model JIGSAW II , didesain 

dengan panduan LKS 

 Penerapan Pembelajaran kooperatif learning 

model JIGSAW II dipandu dengan kuis 

kompetitif 

2 Hasil Belajar Hasil Belajar 

 Ketuntasan Ketuntasan 

 ~ Tuntas           : 7 (38,88%) ~ Tuntas             : 20 ( 88,89%) 

 ~Belumtuntas : 15( 61,11%) ~ Belum tuntas  :   2( 11,,11%) 
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 Nilai Tertinggi         :9 Nilai Tertinggi    : 10 

 Nilai terendah          :4  Nilai terendah     :6 

 Nilai rata- rata        : 6,67 Nilai rata- rata     : 7,66 

  Refleksi 

   Nilai rata- rata meningkat 0,99 

  =  0,99/6,67 x100% =14,84% 

2 Proses belajar Proses belajar 

 Proses pembelajaran ada 

perubahan, siswa mulai aktif 

Proses pembelajaran  siswa aktif dan kreatif 

serta cekatan 

 Siswa terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran 

Siswa  terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran, dan masing- masing siswa 

punya tugas mandiri 

 Siswa  mencari dan 

menemukanmateri,mencatatserta

mengkomunikasikan antar teman 

dalam kelompok maupun antar 

kelompok   

Siswa mencari dan menemukan 

materi,mencatat dan mengkomunikasikan 

dan mendemontrasikan hasil penyelesaian 

secara kompetitif  antar teman dalam 

kelompok maupun antar kelompok 

 Belum memanfaatkan media 

pembelajaran sesuai materi 

Sudah memanfaatkan media pembelajaran 

sesuai materi  yaitu pias- pias peta yang 

diperagakan 

  Kreatifitas, kerjasama ,tanggung 

jawab mulai tampak. 

 Kreatifitas, kerjasama, tanggung jawab dan 

ide, kecermatan, ketepatan dan kecepatan 

muncul 

 Sebagian besar alat indera  aktif  Semua alat  alat indera aktif, baik mental 

maupun fisik 

 

Melihat perbandingan hasil tes siklus I dan siklus II ada peningkatan yang cukup signifikan, baik 

dilihat dari ketuntasan  belajar maupun hasil perolehan nilai rata- rata kelas. Dari sejumlah  22 siswa 

masih ada 2 siswa yang belum mencapai ketuntasan, hal ini memang kedua siswa tersebut harus 

mendapatkan pelayanan khusus, namun sekalipun 2 siswa ini belum mencapai ketuntasan, di sisi lain 

tetap bergairah dalam belajar.Sedangkan ketuntasan ada peningkatan sebesar 228,62% dibandingkan 

pada siklus I. Sedangkan nilai tertinggi pada siklus I sudah ada peningkatan dengan mendapat nilai 10 

sebanyak 4 siswa, hal ini karena ke-empat anak tersebut disamping mempunyai kemampuan cukup , 

didukung rasa senang dan dalam belajar, sehingga mereka dapat nilai yang optimal. Dari nilai rata- 

rata kelas yang dicapai pada siklus II ada peningkatan sebesar 24,84 % dibandingkan nilai rata- rata 

kelas pada siklus I. Secara umum dari hasil pengamatan dan tes sebelum pra siklus, hingga siklus II, 

dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan pembelajaran kooperatif learning model JIGSAW II 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika kompetensi dasar operasi hitung campuran bilangan 

bulat sebesar 158,59% 

 

Hasil penelitian, dapat dilihat dan telah terjadi peningkatan pemahaman keragaman kenampakan alam 

dan keragaman suku bangasa serta budaya Indonesia pada siswa kelas VI SD Negeri  ISasaran  pada 

semester I tahun pelajaran 2016/ 2017 melalui penerapan pembelajaran kooperatif learning model 

JIGSAW II. Peningkatan  nilai rata- rata  yaitu 4,83 pada kondisi awal menjadi 6,67 pada siklus I dan 

menjadi 7,66 pada siklus II. Nilai rata-rata siklus I meningkat 38,09 %dari kondisi awal, nilai rata-rata 

siklus II meningkat 24,84 % dari siklus I. Sedangkan ketuntasan belajar pada siklus I ada peningkatan 
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sebesar  233,37 % dari kondisi awal, siklus II meningkat 228,62 %dari siklus II. Peningkatan nilai 

rata-rata kelas secara keseluruhan  sebesar 158,59% . 

 

Pada akhir pembelajaran terdapat perubahan positif pada siswa mengenai materi operasi hitung 

campuran bilangan bulat . Dengan menggunakan pembelajaran Kooperatif Learning modelJIGSAW II 

ternyata mampu meningkatkan prestasi belajar Matematika pada kompetensi dasar operasi hitung 

campuran bilangan bulat. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan 

hasil belajar Matematika pada siswa kelas VI SD Negeri Sasaran. Data pendukung kesimpulan 

penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. Dilihat dari rata-rata tiga kali pertemuan masing-

masing siklus menunjukan adanya peningkatan siswa. Siklus pertama, pertemuan pertama 

60,60%.pertemuan kedua 65,50%,pertemuan ketiga 68,10%.Siklus kedua,pertemuan pertama 

78,10%,pertemuan kedua 82,30% dan pertemuan ketiga 85,20% Rata-rata daya serap siswa untuk tiga 

kali pertemuan masing-masing siklus menunjukan adanya peningkatan siswa .Siklus pertama, 

pertemuan pertama 73,70%.pertemuan kedua 72,55%,pertemuan ketiga 74,7510% dengan rata-rata 

73,61 % .Siklus kedua,pertemuan pertama 80,5%,pertemuan kedua 89,0 % dan pertemuan ketiga 

91,0% dengan rata-rata 88,89 % dengan  melihat hasil sudah tergolong baik.  

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyarankan  agar guru 

dalam pengajarkan siswa pelajaran matematika lebih khusus materi operasi hitung campuran bilangan 

bulat, guru dapat mempertimbangkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw  sebagai salah satu 

model pembelajaran yang digunakan dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa. 
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EFFORTS TO IMPROVE THE ABILITY OF IDENTIFYING FOLDING 

SYNTHRYS TO BUILD FLAT MATHEMATICS STUDENTS THROUGH 

THE INQUIRY METHOD OF CLASS IV STUDENTS 

SD INPRES TONDEGESAN 

 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI 

SIMETRI LIPAT BANGUN DATAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI METODE INKUIRI SISWA KELAS IV  

SD INPRES TONDEGESAN 
 

*Selvie Kalengkongan 

 

 

ABSTRACT 

The objectives of this classroom action research are as follows: to find out how learning using the inquiry 

method can improve student achievement in mathematics. To find out how to improve students' understanding of 

mathematics learning material using the inquiry method. To find out how student activities in learning 

mathematics using the inquiry method, the following conclusions can be drawn as follows: learning 

mathematics using the discovery method (inquiry) can improve student ability / achievement. Students' 

understanding of mathematics subject matter with the discovery method has increased. Student activities in 

learning mathematics with a cooperative learning model can emerge and develop. Using the discovery method 

can train and encourage students to find an unknown fact or relation 

Key Word: Identifying, Inquiry Methods 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui bagaimana pembelajaran dengan 

menggunakan metode inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika. Untuk 

mengetahui bagaimana meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode inkuiri. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan menggunakan metode inkuiri Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut pembelajaran matematika 

dengan menggunakan metode penemuan  (inkuiri) dapat meningkatkan kemampuan/prestasi siswa. Pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran matematika dengan metode penemuan mengalami peningkatan. Aktifitas siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif dapat muncul dan berkembang. Dengan 

menggunakan metode penemuan dapat melatih dan mendorong siswa dalam menemukan suatu fakta atau relasi 

yang belum diketahui 

Kata Kunci: Mengidentifikasi, Metode Inkuiri 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Memasuki abad ke-21 ini dunia pendidikan menghapi tantangan yang tidak ringan, terutama di bidang 

IPTEK yang sangat pesat. Perubahan masyarakat dunia maupun masyarakat kita sendiri dibidang 

sosssial budaya dan berkembangnya isu bahwa kualitas pendidikan rendah. Oleh karena itu untuk 

menghadapi tantangan tersebut pendidkan dan pembelajara perlu adanya perubahan baik kuantitas 

maupun kualitasnya. Berbagai upaya telah dilakukan di bidang pendidikan. Misalnya dkeluarkan UU 

SISDIKNAS  no 2 tahun 1985 dan program pendidikan 9 tahun serta diberlakukannya kurikulum- 

kurikulum baru seperti kurikulum 2004, KBK, KTSP. 
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Namun satu hal yang penting yaitu guru sebagai pelaksana langsung pencapaian tujuan pembelajaran 

perlu meningkatkan kualitas proses pembelajaran yaitu dengan memperhatikan bagaimana cara 

menyampaikan pengetahuan yang dimiliki itu kepada peserta didiknya. Maka dari itu peneliti 

mencoba untuk melakukan penelitian tindakan kelas dalam mengatasi masalah tersebut.  

 

Di SD Inpres Tondegesan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa ditentukan ketuntasan 

minimal untuk pelajaran Matematika adalah 60 ke atas. Sedangkan siswa dikatakan belum berhasil 

apabila mendapat nilai kurang dari 60. Metode penemuan pada pembelajaran matematika 

dimaksudkan untuk mendorong siswa dalam memahami sesuatu bersifat fakta atau relasi matematika 

yng masih baru bagi siswa, misalnya pola, sifat-sifat atau rumus tertentu. Setelah menemukan 

fakta/relasi siswa diminta untuk menarik suatu generasi dari apa yang mereka temukan sendiri. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasar uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pembelajaran 

dengan menggunakan metode penemuan/inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

pelajaran matematika? Bagaimana meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran 

matematika dengan menggunakan metode penemuan/inkuiri? Bagaimana aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan metode inkuiri? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasar permasalahan di atas maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:  

untuk mengetahui bagaimana pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan 

pemahamansiswa terhadap materi pembelajaran matematika dengan menggunakan metode inkuiri. 

Untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

metode inkuiri 

 

Kajian Pustaka 

Guru matematika SD mempunyai tugas yang kompleks yaitu memahami dengan baik materi yang 

akan diajarkan, memahami dan memanfaatkan dengan baik siswa  belajar matematika memahami cara 

mengajarkan matematika yang efektif, menggunakan cara-cara pembelajaran matematika. Tujuan 

pembelajaran matematika SD menurut kurikulum 2004 adalah mengembangkan kemampuan bernalar 

melalui kegiatan panyelidikan, ekspositoris dan eksperimen sebagai alat pemecahan masalah melalui 

pola pikir dan model matematika serta sebagai alat komunikasi melalui symbol, tabel, grafik, diagram, 

dalam menjelaskan gagasan. 

 

Proses belajar mengajar merupakan proses interaksi antara siswa dengan guru dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran. Menurut Hudojo (2002:92) belajar merupakan proses aktiv dalam memperoleh 

pengalaman atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. Menurut Bell 

Gredler dalam Winata putra (2007:5) belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan aneka ragam kemampuan, ketrampilan dan sikap. Selanjutnya menurut Yuli Kurnia 

(2005:8) belajar didefinisikan sebagai perubahan dalam pengetahuan  atau prilaku yang dihasilkan 

oleh pengalaman, perubahan tidak terjadi semata-mata terjadi melalui maturasi atau kondisi-kondisi 

bersifat sementara. 

 

Dari beberapa pengertian di atas, belajar pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun 

jenisnya, oleh karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan 
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perubahan dalam arti belajar. Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam arti belajar adalah 

perubahan terjadi secara sadar, bersfat kontinyu dan fungsional, positif dan aktif bukan bersifat 

sementara, perubahn tersebut bertujuan dan terarah serta mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

 

Pembelajaran menggunakan metode inkuri/penemuan merupakan suatu model pengajaran, mendorong 

siswa untuk memahami fakta/relasi matematika yang masih baru bagi siswa. Misalnya pola-pola atau 

rumus tertentu. Fakta atau relasi sebenarnya sudah ada atau datemukan sebelumnya namun belum 

pernah digunakan secara langsung oleh guru. Kegiatan dalam metode ini menggunakan konsep 

maupun ketrampilan matematika dalam kaitan dengan pemecahan masalah.  

 

Hasil penelitian Jumiati, mahasiswa  tahun 2008 dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar 

Matematika dalam menentukan sifat-sifat Bangun Datar Sederhana dengan Menggunakan Metode 

Penemuan Melalui Model Pembelajaran Koopertif” diperoleh hasil bahwa kemampuan siswa dalam 

memahami materi dalam menggunakan metode inkuiri adalah memuaskan. Hasil penelitiannya juga 

menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar siswa dan aktifitas siswa dalam pembelajaran 

sangat memuaskan. 

 

Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran 

Lokasi penelitian pembelajaran adalah di SD Inpres Tondegesan  Kecamatan Kawangkoan Kabupaten 

Minahasa Adapun waktu penelitian pembelajaran ini dilakukan pada semester II tahun ajaran 

2015/2016. Mata pelajaran matematika, tentang simetri lipat bangun datar dengan metode inkuiri. 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, siklus I pada tanggal 5 Maret 2016, siklus II pada tanggal 

11 Maret 2016 dan sesuai dengan jadwal kegiatan. Penelitian ini dibantu oleh teman sejawat sebagai 

rekan kerja dan pengamat dalam penelitian ini. 

 

Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SD Inpres Tondegesan Kecamatan 

Kawangkoan Kabupaten Minahasa, dengan jumlah siswa 15 anak, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 8 

siswa perempuan. Subyek pelaku tindakan kelas adalah guru kelas IV yang dibantu oleh teman 

sejawat dan kepala sekolah selama melaksanakan penelitian. Mata pelajaran yang menjadi sasaran 

pembelajaran adalah pelajaran matematika kelas IV, khususnya pada materi simetri bangun datar.   

   

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK). Pada hakekatnya PTK 

merupakan suatu proses dimana melalui proses ini guru menginkan adanya perbaikan, peningkatan, 

dan perubahan pembelajaran lebih baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian pembelajaran untuk peningkatan prestasi belajar matematika tentang simetri lipat 

bangun datar di kelas IV terutama dalam mengidentifikasi simetri lipat bangun datar persegi, persegi 

panjang, segi tiga, lingkaran, trapesiummasih belum sepenuhnya dipahami anak. 

 

Beberapa hal yang menyebabkan ini adalah: Siswa kurang termotifasi untuk belajar matematika 

Metode yang diterapkan guru masih belum bisa membuat siswa aktif dalam pembelajaran di kelas. 

Dari segi prestasi belajar juga tampak jelas bahwa prestasi belajar siswa masih jauh dan kurang 

memuaskan.  

 

Pada siklus II ini pengamatan yang diperoleh adalah: Antusias siswa untuk mengikuti pembelajaran 

semakin meningkat, karena pembelajaran dengan metode penemuan lebih jelas dan terarah. Interaksi 

antar guru dan siswa juga sering terjadi karena guru memperhatikan dan menghargai ide atau 
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pendapat siswa. Hasil akhir siklus pembelajaran ke II ini semakin meningkat dibanding siklus I, dari 

rata-rata 46,6% menjadi 93,3% 

 

Kesimpulan 

Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 

penemuan  (inkuiri) dapat meningkatkan kemampuan/prestasi siswa. Pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran matematika dengan metode penemuan mengalami peningkatan. Aktifitas siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif dapat muncul dan 

berkembang. Dengan menggunakan metode penemuan dapat melatih dan mendorong siswa dalam 

menemukan suatu fakta atau relasi yang belum diketahui 

 

Saran 

Dari kesimpulan diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: kegiatan pembelajaran matematika 

yang selama ini menggunakan metode kurang meningkatkan prestasi belajar siswa, keaktifan siswa 

dan pemahaman terhadap materi sebaiknya menggunakan pembelajaran yang aktif, efektif, 

menyenangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan melihat prestasi belajar siswa 

melalui metode penemuan yang mengalami peningkatan, tentunya bisa dikembangkan dengan metode 

pembelajaran yang lain yang dianggap lebih efektif. Dengan adanya perbaikan pembelajaran 

diharapkan dapat meningkatkan profesional guru dalam mengemban amanat sebagai guru yang 

profesional. 
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UMBUL BUAH ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

PENGGUNAAN MODEL PBL (PROBLEM BASED LEARNING) 

BERBANTUAN MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to: increase student learning activities in the science subject of water cycle material 

in class V students of SD Negeri 1 Umbul Buah in the academic year 2021/2022. Improving student learning 

outcomes in science subjects water cycle material for fifth grade students of SD Negeri 1 Umbul Buah for the 

2021/2022 academic year. Based on the results of learning improvements that have been carried out for two 

cycles, it can be concluded that: The use of the PBL (Problem Based Learning) model assisted by visual media 

can increase student learning activities on the water cycle material with data on the average percentage of 

student activity in the first cycle, which is 72%, increased in the second cycle to 85%. The use of the PBL 

(Problem Based Learning) model with the aid of visual media can improve student learning outcomes on the 

water cycle material with data on the percentage value of mastery learning outcomes in the first cycle, which is 

60%, increasing in the second cycle to 93%. 

Key Word: Problem Based Learning, Visual Media, Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk: meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran IPA materi siklus 

air pada siswa kelas V SD Negeri 1 Umbul Buah tahun pelajaran 2021/2022. Meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran IPA materi siklus air pada siswa kelas V SD Negeri 1 Umbul Buah tahun pelajaran 

2021/2022.  Berdasarkan hasil perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama dua siklus, dapat 

disimpulkan bahwa: Penggunaan model PBL (Problem Based Learning) berbantuan media visual dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi siklus air dengan data persentase rata-rata aktivitas siswa pada 

siklus I yaitu 72%, meningkat pada pada siklus II menjadi 85%. Penggunaan model PBL (Problem Based 

Learning)  berbantuan media visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi siklus air dengan data 

persentase nilai ketuntasan hasil belajar pada siklus I yaitu 60%,  meningkat pada siklus II menjadi 93%. 

Kata Kunci: Problem Based Learning, Media Visual, Aktivitas, Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di alam. Pelajaran IPA di sekolah dasar (SD) memuat materi tentang pengetahuan alam yang 

dekat dengan kehidupan siswa. Pembelajaran IPA diharapkan bisa menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta pengembangan lebih lanjut dalam penerapan 

kehidupan sehari-hari.  
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IPA adalah pelajaran yang penting karena ilmunya dapat diterapkan secara langsung dalam 

masyarakat. Menurut Srini M. Iskandar (1997: 16) beberapa alasan pentingnya mata pelajaran IPA, 

yaitu IPA berguna bagi kehidupan atau pekerjaan anak dikemudian hari, bagian kebudayaan bangsa, 

melatih anak berpikir kritis dan mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai potensi dapat 

membentuk pribadi anak secara keseluruhan. 

 

Pendidikan IPA seharusnya dilaksanakan dengan baik dalam proses pembelajaran di sekolah 

mengingat pentingnya pelajaran tersebut seperti yang telah diungkapkan di atas. Pembelajaran IPA 

dikatakan berhasil apabila semua tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai, yang 

terungkap dalam hasil belajar IPA. Namun dalam kenyataannya, masih ada sekolah-sekolah yang 

memiliki hasil belajar IPA yang rendah karena belum mencapai standar ketuntasan yang telah 

ditentukan. Siswa sebagai subjek pendidikan, dituntut supaya aktif dalam belajar mencari informasi 

dan mengeksplorasi sendiri atau secara berkelompok. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan 

pembimbing ke arah pengoptimalan pencapaian ilmu pengetahuan yang dipelajari. Diharapkan dalam 

proses pembelajaran siswa mau dan mampu mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang telah 

dipahami, berinteraksi secara positif antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dan guru apabila 

ada kesulitan.  

 

Namun kenyataannya, dari hasil observasi di SDN 1 Umbul Buah yang berlokasi di Kecamatan 

Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus menunjukkan aktivitas siswa kelas V pada pembelajaran 

IPA dengan kompetensi dasar menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta 

kelangsungan makhluk hidup masih terbilang rendah seperti rendahnya minat siswa belajar kelompok 

dimana pelaksanaan pembelajaran di lapangan melalui belajar kelompok masih jarang. Pada 

umumnya siswa cenderung pasif, hanya menerima apa yang disampaikan guru tanpa bisa  

mengeluarkan pendapat, bertanya serta menjawab pertanyaan sehingga  siswa  merasakan kebosanan 

menyebabkan kegaduhan di  kelas  tersebut. Hal tersebut menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa 

yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel  Nilai Hasil Belajar Siswa Sebelum Perbaikan (Pra Siklus) 

No. Nama KKM Nilai Keterangan 

1. Azza Tri Aulia 65 65 Tuntas 

2. Azriel Adidaya 65 50 Belum Tuntas 

3. Ardiyansyah  65 65 Tuntas 

4. Irgi Ade Rizaldi 65 55 Belum Tuntas 

5. M. Faris Ainullah 65 60 Belum Tuntas 

6. Ahmad Iqbal 65 70 Tuntas 

7. Amelza Oktavia 65 60 Belum Tuntas  

8. Elsa Novalia 65 50 Belum Tuntas 

9. Emelia  65 50 Belum Tuntas 

10. Nazwa  65 70 Tuntas 

11. Raisya Tania 65 50 Belum Tuntas 

12. Syafa Trilabiqa 65 55 Belum Tuntas 

13. Viki Ade Pratama 65 60 Belum Tuntas 

14. Farel Liyanda 65 50 Belum Tuntas 

15. Naysa Zahwa R. 65 60 Belum Tuntas 

Jumlah 870 

Rata-rata 58 % 
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Dari tabel hasil belajar di atas, diketahui rata-rata nilai yaitu 58 % dengan nilai terendah yaitu 50 dan 

nilai tertinggi yaitu 70. Dalam hal ini, kriteria ketuntasan minimalnya adalah 65 sehingga dari data 

dapat diketahui bahwa 11 siswa belum tuntas dan 4 siswa tuntas.  

 

Permasalahan pembelajaran IPA tersebut perlu mendapat perlakuan agar hasil belajar dapat 

meningkat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu menggunakan model pembelajaran inovatif 

agar pembelajaran menjadi optimal dan bermakna. Oleh karena itu, guru perlu berperan untuk 

menfasilitasi siswa, yang berupa media sebagai perangkat penunjang pembelajaran dan motivator 

dalam mendorong keaktifan belajar siswa, guru sebagai pendidik menjadikan permasalahan 

lingkungan sebagai sumber belajar yang efektif. Siswa belajar konstruktivis yang ide pokoknya 

belajar mandiri menemukan bersama kelompoknya, mengembangkan kreativitas belajar. Interaksi 

pembelajaran tidak hanya satu arah, tetapi multiarah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

 

Salah satu model pembelajaran diduga dapat mengatasi masalah tersebut yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe PBL (Problem Based Learning) berbantuan media visual. Model pembelajaran ini 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Kelebihan model 

pembelajaran ini antara lain siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata 

dan membangun kemampuan pengetahuan siswa melalui aktivitas belajar (Shoimin, 2014: 30). 

Sedangkan media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan sehingga dapat 

memperlancar dan menguatkan ingatan siswa (Munadi, 2013: 81).  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik membuat penelitian yang berjudul “ Penggunaan 

Model PBL (Problem Based Learning) Berbantuan Media Visual untuk Meningkatkan Aktivitas dan 

Hasil Belajar IPA Materi Siklus Air Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Umbul Buah Tahun Pelajaran 

2021/2022.” 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah penggunaan model PBL berbantuan media 

visual  dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi siklus air pada siswa kelas V SD 

Negeri 1 Umbul Buah tahun pelajaran 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk: meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran IPA 

materi siklus air pada siswa kelas V SD Negeri 1 Umbul Buah tahun pelajaran 2021/2022. 

Meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA materi siklus air pada siswa kelas V SD 

Negeri 1 Umbul Buah tahun pelajaran 2021/2022.  

 

Kajian Pustaka 

IPA merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh tidak hanya produk saja tetapi juga mencakup 

pengetahuan seperti keterampilan dalam hal melaksanakan penyelidikan ilmiah. Proses ilmiah yang 

dimaksud misalnya melalui pengamatan, eksperimen dan analisis yang bersifat rasional. Sedang sikap 

ilmiah misalnya objektif dan jujur dalam mengumpulkan data yang diperoleh. Dengan menggunakan 

proses dan sikap ilmiah itu saintis memperoleh penemuan-penemuan atau produk yang berupa fakta, 

konsep, prinsip, dan teori.  

 

Carin (dalam Yusuf, 2007:1) menyatakan bahwa IPA sebagai produk atau isi mencakup fakta, konsep, 

prinsip, hukum-hukum dan teori IPA. Pada hakekatnya IPA terdiri dari tiga komponen, yaitu sikap 
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ilmiah, proses ilmiah dan produk ilmiah. Hal ini berarti bahwa IPA tidak hanya terdiri atas kumpulan 

pengetahuan atau berbagai macam fakta yang dihafal, IPA juga merupakan kegiatan atau proses aktif 

menggunakan pikiran dalam mempelajari gejala-gejala alam yang belum dapat direnungkan. Menurut 

Nash (dalam Usman, 2006:2) IPA adalah  suatu cara atau metode untuk mengamati alam yang bersifat 

analisis, lengkap, cermat serta menghubungkan antara fenomena lain sehingga keseluruhannya 

membentuk suatu perspektif yang baru tentang objek yang di amati. Sedangkan menurut Maslichah 

(2006:23) tujuan pembelajaran IPA di SD adalah untuk menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif 

terhadap sains, teknologi dan masyarakat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, mengembangkan gejala alam, sehingga 

siswa dapat berpikir kritis dan objektif. 

 

Model pembelajaran kooperatif merujuk pada pengajaran siswa yang bekerja secara kelompok kecil 

untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Menurut Slavin (2005:8), 

pembelajaran kooperatif akan membantu dan mendorong siswa satu sama lain untuk berhasil dalam 

belajar. Hal yang melatar belakangi pembelajaran kooperatif adalah apabila para siswa dalam timnya 

berhasil, mereka akan mendorong anggota timnya untuk berhasil dan saling membantu melakukan 

kerja tim baik melalui diskusi maupun percobaan yang dilakukan. Tujuan yang paling penting dari 

pembelajarankooperatif adalah untuk memberikan siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan 

pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan 

memberikan kontribusi. Model pembelajaran kooperatif, menjadikan pembelajaran dalam kelas lebih 

bervariatif karena siswa dapat menyampaikan pengetahuan yangdimiliki melalui diskusi dan perilaku 

siswa lebih demokratis, selain itu juga dapat meningkatkan motivasi siswa melalui lingkungan yang 

kompetitif individual sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. 

 

Penggunaan model pembelajaran yang menarik dan inovatif sangat berpengaruh terhadap motivasi 

belajar siswa, proses pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Menurut Hamid (2014:88), model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru dituntut dapat 

memilih model pembelajaran yang dapat memacu semangat siswa untuk secara aktif ikut terlibat 

dalam pengalaman belajarnya. Salah satu pembelajaran kooperatif adalah PBL (Problem Based 

Learning). 

 

Model Problem Based Learning bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan 

berpikir, memecahkan masalah, dan keahlian intelektual. Model Problem Based Learning memacu 

siswa untuk berpikir tingkat tinggi, karena dengan model Problem Based Learning siswa diberikan 

masalah yang harus dicari penyelesaiannya sehingga diperlukan keahlian berpikir tingkat tinggi. 

Pembelajaran PBL diorganisasikan di seputar situasi kehidupan nyata, yang menolak jawaban 

sederhana dan mengundang solusi yang competing untuk menyelesaikan masalah. Esensi PBL adalah 

menyajikan masalah yang sesuai kenyataan dan bermakna kepada siswa untuk diselidiki secara 

terbuka dan ditemukan solusi penyelesaiannya. 

 

Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu anak dalam memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi siswa. Menurut Daryanto (2013:5-6), media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan 

perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Adapun kegunaan media 

pembelajaran adalah: 1) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis; 2) mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu, tenaga, dan daya indera; 3) menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara 

murid dengan sumber belajar; 4) memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 
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kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya; dan 5) memberi rangsangan yang sama, 

mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:46) menyatakan bahwa ”hal yang paling mendasar yang 

dituntut dalam aktivitas belajar mengajar adalah suatu keaktifan siswa.” Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang baik antara guru dengan siswa ataupun interaksi 

siswa dengan siswa itu sendiri yang mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan 

kondusif, masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas 

yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang 

akan mengarah pada peningkatan prestasi belajar siswa itu sendiri.  

 

Hipotesis  

Penggunaan model PBL (Problem Based Learning) berbantuan media visual  diduga dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi siklus air pada siswa kelas V SDN 1 Umbul Buah 

Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Metodologi Penelitian 

Subjek penelitian yaitu siswa kelas V tahun pelajaran 2021/2022 semester II di SD Negeri 1 Umbul 

Buah Kecamatan Kotaagung Timur sebanyak 15 siswa. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 

Umbul Buah Kecamatan Kotaagung Timur pada siswa kelas V tahun pelajaran 2021/2022 pada mata 

pelajaran IPA tentang materi siklus air. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan 

pola tindakan kelas. Dilakukan dalam 2 siklus selama 3 bulan dengan rangkaian kegiatan 

pembelajaran.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Penelitian Tindakan Kelas ini adalah metode 

observasi oleh teman sejawat dan metode evaluasi atau tes. Sumber data siswa diperoleh dari data 

yang dikumpulkan melalui observasi dan diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan siklus I dan 

siklus II serta hasil evaluasi siswa dan hasil observer. Data siswa ini digunakan untuk melihat proses 

pelaksanaan perbaikan  dan akan digunakan sebagai dasar penilaian pada segi perencanaan 

kegiatan. Data dikumpulkan melalui tes untuk mengukur kemampuan siswa. Data ini diperlukan 

untuk menentukan keberhasilan perencanaan pembelajaran. Sumber data guru diperoleh dari hasil 

pengamatan observer dari lembar observasi aktivitas guru. 

 

Jenis Data 

Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif diperoleh dari hasil belajar IPA yang diperoleh siswa dalam hal ini adalah hasil 

evaluasi. 

 

Data Kualitatif 

Data yang diperoleh dari lembar pengamatan observer tentang keterampilan guru dalam pembelajaran 

dan aktivitas siswa. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data diperoleh dari hasil belajar IPA tentang materi siklus air yang dianalisis 

menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif.  

Teknik Analisis Data Kuantitatif 
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Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar: Untuk menentukan nilai akhir hasil 

belajar yang diperolah masing-masing siswa (BSNP, 2006: 25): 

 

 
 

Keterangan: Na 

Sp 

Sm 

=   Nilai akhir 

=   Skor perolehan 

=   Skor maksimal 

 

 

a. Untuk menentukan rata-rata kelas (Sudjana, 2002: 125): 

 
 

Keterangan: Nr 

Na 

Sn 

 =   Nilai rata-rata 

 =   Nilai akhir 

 =   Jumlah siswa 

 

 

b. Untuk menentukan tingkat tuntas belajar klasikal  

(Sudjana, 2002: 126): 

 
Keterangan: TBK 

N 

Sn 

= 

= 

= 

  Tuntas belajar klasikal 

  Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥65 

 Jumlah siswa 

 

 

 

2. Teknik Analisis Data Kualitatif 

a. Data Aktivitas Siswa 

Untuk mengetahui seberapa besar keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar, maka analisis 

dilakukan pada instrumen lembar observasi dengan menggunakan rumus-rumus melalui persentase. 

 

Adapun perhitungan persentase rata-rata keaktifan pembelajaran siswa dalam mengikuti proses 

belajar sebagai berikut: 

 
 

Keterangan: Pa 

S 

Sn 

Sm 

= 

= 

= 

= 

  Persentase rata-rata aktivitas siswa 

  Jumlah skor perolehan 

 Jumlah siswa 

Skor Maksimal  (Sudjana, 2002: 130) 

 

 

Kriteria persentase aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran menurut Sudjana (2002:131) 

seperti berikut ini: 
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PERSENTASE KRITERIA 

76% - 100% Sangat baik 

51% - 75% Baik  

26% - 50% Cukup  

0% - 25% Kurang  

 

b. Data Performansi Guru 

Menurut Asma (2006: 9-10), untuk mengubah skor observasi guru menjadi skala nilai 0-

100 yaitu sebagai berikut: 

 
Keterangan: P 

Sp 

Sm 

= 

= 

= 

  Perfomansi Guru 

  Jumlah skor perolehan 

 Skor maksimal 

                   

Skala nilai performansi guru menurut Pedoman Akademik Unnes (2011: 54) yaitu sebagai berikut:  

Nilai Angka Nilai Huruf 

86-100 

81-85 

71-80 

66-70 

61-65 

56-60 

51-55 

0-50 

A 

AB 

B 

BC 

C 

CD 

D 

E 

 

Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil tes 73% siswa memperoleh nilai di bawah KKM. 

Penerapan model PBL berbantuan media visual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA 

pada materi siklus air.  

 

Hasil Belajar Siswa 

Rata-rata kelas yang diharapkan ≥65 sesuai dengan nilai KKM yang ditetapkan sekolah, persentase 

tuntas klasikal sekurang-kurangnya 65%. 

 

Aktivitas belajar siswa 

Kehadiran siswa minimal 90% 

Keterlibatan siswa selama mengikuti pembelajaran minimal 65% 

Ketekunan siswa dalam pembelajaran minimal 65% 

Kerjasama siswa dalam kelompok minimal 65% 

Keantusiasan siswa dalam pembelajaran minimal 65% 

 

Performansi Guru dalam Pembelajaran 

Indikator keberhasilan performansi guru dilihat dari kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan model PBL berbantuan media visual. Performansi guru dikatakan berhasil jika 

nilai performansi guru  75 (B).  
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

SDN 1 Umbul Buah Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus pertama didirikan pada 1 

Maret tahun 1983. SDN 1 Umbul Buah didirikan sehubungan dengan dibutuhkannya pendidikan dasar 

bagi anak-anak di kelurahan tersebut, sehingga para tokoh dan masyarakat serta sesepuh agama 

diantaranya bapak Shohibul Chair mengadakan musyawarah untuk mendirikan sekolah dasar dan 

mengusulkan kepada pemerintah daerah melalui Departemen Pendidikan Kabupaten Lampung 

Selatan. SDN 1 Umbul Buah didirikan dengan tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang ada sehingga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan 

kegiatan belajar mengajar dan pemberian keterampilan yang sesuai dengan keahlian siswa. 

Menjadikan peserta didik yang taat menjalankan ajaran agama baik di lingkungan sekolah, keluarga 

maupun masyarakat. Menjalin kerjasama dengan lembaga terkait, masyarakat, dunia usaha dan 

industri dalam rangka pengembangan program pendidikan yang ada di sekolah. 

 

Keberhasilan pada proses pembelajaran tidaklah mudah, sebab kenyataan di lapangan banyak faktor 

yang menjadi penyebab ketidakberhasilan proses pembelajaran. Dari berbagai kajian teori, faktor 

yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran adalah kemampuan guru, terutama kemampuan 

merancang pembelajaran menggunakan model dan media pembelajaran. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini digunakan salah satu model pembelajaran yaitu model PBL (Problem Based Learning) 

dengan media pembelajaran yaitu media visual pada siklus I dan II untuk memudahkan memahami 

materi siklus air pada siswa kelas V SD Negeri 1 Umbul Buah. 

 

Siklus I 

Sebelum dilaksanakan program perbaikan pembelajaran (pra siklus), siswa kurang memahami 

materi  siklus air.  Hal ini disebabkan guru tidak menggunakan model dan media pembelajaran yang 

dapat membantu daya serap siswa. 

 

Hasil diskusi dengan teman sejawat serta konsultasi dengan supervisor, peneliti perlu mengadakan 

perbaikan pembelajaran siklus I. Pada siklus I, peneliti merancang pembelajaran yang memfokuskan 

penerapan model PBL (Problem Based Learning) dengan media pembelajaran berupa media visual 

untuk mempermudah siswa memahami materi siklus air.  

 

Pada siklus I diperoleh persentase rata-rata hasil belajar siswa yaitu 66%. Data ini meningkat 8% 

dibanding saat pra siklus yaitu 58%. Pada siklus I didapatkan data dari 15 siswa yaitu 9 siswa atau 

60% siswa mencapai nilai ketuntasan minimal yaitu 65. Meskipun sudah diadakan perbaikan 

pembelajaran, hasilnya masih kurang memuaskan disebabkan pembelajaran yang masih didominasi 

siswa yang cenderung aktif. Meskipun demikian, perbaikan pembelajaran siklus I sudah mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum dilakukan perbaikan. Hal ini dikarenakan aktivitas 

siswa mengalami peningkatan. Dari data aktivitas belajar siswa dapat diketahui bahwa indikator siswa 

aktif terlibat dalam pembelajaran  tergolong ke dalam katagori sangat baik. Sedangkan, aspek 

ketekunan, kerjasama dan keantusiasan siswa tergolong ke dalam katagori baik. Jika dibandingkan 

pada saat pra siklus, data aktivitas siswa siklus I memiliki persentase rata-rata sebesar 72% meningkat 

16%. Akan tetapi, peneliti merasa masih perlu untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Sehingga 

peneliti bertindak dengan melakukan perbaikan pembelajaran pada siklus II. 

 

Siklus II 

Dari hasil diskusi dengan teman sejawat serta konsultasi dengan pembimbing, peneliti merasa masih 

perlu mengadakan perbaikan pembelajaran siklus II. Hal ini dilakukan agar aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran lebih meningkat sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya jika 
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dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus II ini, peneliti merancang pembelajaran dengan 

menitikberatkan pada penerapan model PBL (Problem Based Learning) dan media pembelajaran yang 

sesuai yaitu media visual serta pemberian waktu penyelesaian soal yang cukup. 

 

Setelah diadakan suatu perbaikan pembelajaran siklus II, didapatkan rata-rata nilai hasil belajar siswa 

yaitu 81 dengan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan yaitu 14 siswa atau 93% siswa tuntas. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada perbaikan pembelajaran siklus II hasilnya sudah 

sangat memuaskan dan berhasil karena sudah mencapai lebih dari indikator keberhasilan 65%. 

Peningkatan hasil belajar juga dipengaruhi peningkatan aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar jika dibandingkan dengan siklus I. Terbukti dari keempat indikator yang dinilai yaitu 

keterlibatan siswa, ketekunan siswa, kerjasama siswa dan keantusiasan siswa tergolong katagori 

sangat baik dengan persentase rata-rata aktivitas siswa mencapai 85% meningkat 13% dari siklus I 

yaitu 72%. 

 

Keberhasilan adanya peningkatan pada masing-masing kegiatan dari sebelum dilakukan perbaikan 

pembelajaran (pra siklus), siklus I dan siklus II dapat peneliti sajikan dalam tabel di bawah ini: 

 

       Tabel Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar IPA 

Ketuntasan 
Pra Siklus Siklus I  Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Tuntas 4 27 9 60 14 93 

Belum Tuntas 11 73 6 40 1 7 

        

Pada awal pembelajaran sebelum diadakan perbaikan pembelajaran, hasilnya ada 4 siswa atau sekitar 

27% yang mencapai ketuntasan. Setelah diadakan perbaikan pembelajaran dalam dua siklus dapat 

disimpulkan bahwa pada siklus I, hasilnya mengalami peningkatan menjadi 9 siswa atau 60%.  Pada 

perbaikan pembelajaran siklus II mengalami peningkatan menjadi 14 siswa mencapai tingkat 

keberhasilan 93%. Data tersebut dapat disajikan dalam diagram batang di bawah ini: 

 
Gambar. Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Setiap Siklus 

 

Dari data aktivitas siswa setiap siklus juga dapat disimpulkan ke dalam rekapitulasi aktivitas siswa 

seperti di bawah ini : 

 

Tabel Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Setiap Siklus 

No Aktivitas Pra Siklus (%) Siklus I (%) Siklus II (%) 

1. Keterlibatan  60 77 88 

2. Ketekunan  53 73  80 
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3. Kerjasama  53 68  85 

4. Keantusiasan 57 69  88 

Rata-rata 56 72 85 

 

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa di setiap indikator penilaian dari pra 

siklus sampai siklus II. Peningkatan aktivitas siswa akan mempengaruhi hasil belajarnya. Jika dilihat 

dalam bentuk diagram batang akan tampak seperti di bawah ini : 

 
Gambar. Diagram Persentase Aktivitas Belajar Siswa Setiap Siklus 

 

Diagram di atas dapat menunjukkan dengan jelas perbedaan rata-rata persentase peningkatan di setiap 

aktivitas yang dinilai dari pra siklus sampai siklus II. Setelah perbaikan pembelajaran siklus II, 

peneliti menghentikan kegiatan perbaikan karena hasil penelitian sudah sangat memuaskan dan 

pembelajaran sudah berhasil dengan melebihi indikator keberhasilan. 

 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis terbukti yaitu penggunaan model 

PBL (Problem Based Learning) berbantuan media visual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar IPA materi siklus air pada siswa kelas V SD Negeri 1 Umbul Buah karena media visual 

memiliki kelebihan, yaitu sifatnya konkret, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dapat 

memperjelas suatu masalah dan mudah diperoleh. Penggunaan model PBL (Problem Based Learning) 

berbantuan media visual memudahkan siswa mendalami  konsep siklus air, meningkatkan 

keterampilan siswa dan dapat meningkatkan daya ingat siswa karena model PBL bertujuan untuk 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan keahlian 

intelektual. Hal ini dibantu dengan menggunakan media visual sehingga dapat meningkatkan motivasi 

siswa untuk senantiasa mencoba memecahkan masalah dalam pembelajaran siklus air sehingga 

memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.  

 

Penggunaan media visual pada materi siklus air dapat melatih analisa siswa terhadap 

permasalahan yang ditunjukkan pada gambar, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki siswa, dapat menanamkan konsep materi dengan benar dan membangkitkan keinginan 

dan daya tarik siswa terhadap pembelajaran. 

 

Dengan demikian, penggunaan model PBL (Problem Based Learning) berbantuan media visual 

sangat baik untuk membantu proses pembelajaran karena terbukti dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar IPA materi siklus air pada siswa kelas V SD Negeri 1 Umbul Buah.  

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama dua siklus, dapat 

disimpulkan bahwa: Penggunaan model PBL (Problem Based Learning) berbantuan media visual 
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dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi siklus air dengan data persentase rata-rata 

aktivitas siswa pada siklus I yaitu 72%, meningkat pada pada siklus II menjadi 85%. Penggunaan 

model PBL (Problem Based Learning)  berbantuan media visual dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi siklus air dengan data persentase nilai ketuntasan hasil belajar pada siklus I yaitu 

60%,  meningkat pada siklus II menjadi 93%. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan ada beberapa hal yang peneliti 

sarankan: Penggunaan model PBL (Problem Based Learning) berbantuan media visual dapat 

dijadikan alternatif pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA. Agar guru kreatif dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 

melaksanakan pembelajaran yang inovatif pada mata pelajaran IPA. Penelitian ini dapat menjadi 

bahan masukan atau diskusi kepada Kelompok Kerja Guru ( KKG ) maupun pihak lain. 
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KOTAAGUNG  KECAMATAN KOTAAGUNG  KABUPATEN 

TANGGAMUS TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

*Suliswati 

 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to determine the application of the Environmental Media Learning Model in 

improving learning outcomes of Natural Sciences (IPA). This research was conducted at SDN 1 Teratas 

Kotaagung District, Tanggamus Regency, with 3 cycles carried out for three months, namely January, 

February, and March 2022. The results of Classroom Action Research (CAR) showed that there was an 

increase in student learning activities, in the first cycle of students who less activity 58.0%: In the second cycle 

students who lack activity 33.0%; In the third cycle, students whose activity lacked 2.0%. The results in the first 

cycle of students whose learning outcomes are less than 35.0%: In the second cycle of students whose learning 

outcomes are less than 15.0%. : In the third cycle, students whose learning outcomes are less than 0.0%. Thus, 

it can be said that the Surrounding Natural Media Learning Model is able to increase student activity and 

learning outcomes in Natural Science lessons for class IV SDN 1 Top Kotaagung District, Tanggamus Regency 

for the 2021/2022 Academic Year. 

Key Word: Activities, Results, Media Surroundings 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan Model Pembelajaran Media Alam Sekitar dalam 

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Teratas 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, sebanyak 3 siklus yang dilaksanakan selama tiga bulan  yaitu 

Januari, Februari, dan Maret 2022. Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan aktivitas belajar peserta didik, pada siklus pertama siswa yang aktifitasya kurang 58,0%:  Pada 

siklus kedua siswa yang aktivitas kurang 33,0% ; Pada siklus ketiga siswa yang aktivitas kurang 2,0%. Hasil 

pada siklus pertama siswa yang hasil belajar kurang 35,0%:  Pada siklus kedua  siswa yang hasil belajar kurang 

15,0%. : Pada siklus ketiga siswa yang hasil belajar kurang 0,0%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

Model Pembelajaran Media Alam Sekitar mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pelajaran 

Ilmu Pengatahuan Alam kelas IV SDN 1 Teratas Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun 

Pelajaran 2021/2022. 

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil, Media Alam Sekitar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 

pendidikan nasional bertujuan dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
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bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan 

dan fungsi pendidikan nasional di atas diperlukan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pendidikan 

yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan 

budaya. Penyempurnaan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan 

pendidikan dengan mengacu pada Standar isi dan Standar kompetensi. 

 

Mata Pelajaran Ilmu pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsef-konsef atau prinsif-prinsif saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharafkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkandidalam kehidupan 

sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan 

IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan 

masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar 

tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Ditingkat SD/MI diharapkan ada penekanan 

pembelajaran Salingtemas (sain, lingkungan, teknologi dan masyarakat) yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan 

kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiri) untuk 

menumbuhkan berpikir, bekerja dan bersifat ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek 

penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan  keterampilan proses dan 

sikap ilmiah.  

 

Standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan standar minimum 

yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan 

kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan 

peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi 

guru. Namun sekolah dewasa ini jarang membekali mereka dengan life skill. Padahal, suka atau tidak, 

anak akan dihadapkan sebuah situasi di masa depan, yang membutuhkan solusi kreatif sebagai wujud 

respon proaktifnya.  

 

Kita perlu pendidik yang tidak hanya sekedar guru yang mengajarinya kumpulan fakta. Kita butuh 

guru yang bisa menentukan tujuan dan sasaran belajar, membantu pembentukan nilai-nilai pada anak, 

memilihkan pengalaman belajar, menentukan strategi belajar dan bisa menjadi model perilaku bagi 
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anak didik. Guru untuk keperluan ini sangat dibutuhkan. Terutama guru yang memiliki sifat 

demokratis, dan memberi perhatian pada perorangan. Guru  juga harus sabar, minat luas, penampilan 

menyenangkan, adil dan tidak memihak, mempunyai rasa humor, konsisten, memberi perhatian pada 

masalah anak, luwes, menggunakan penghargaan dan pujian dan mempunyai kemahiran yang luar 

biasa dalam mengajarkan subyek tertentu. Yang lebih penting dari sifat-sifat ini adalah, sebagaimana 

ditunjukkan oleh riset, bahwa ciri-ciri profesional  seperti minat untuk belajar dan kemahiran dalam 

mengajar dinilai lebih penting dari pada ciri seperti penampilan dan sikap yang menyenangkan.Posisi 

guru menjadi penting kalau kita berhadapan dengan anak aktif dan  kreatif. Meski begitu, upaya 

mengajari anak aktif  bukan sesuatu yang mudah. Yang paling mudah dilakukan adalah meciptakan 

kondisi yang memungkinkan bagi proses dan pertumbuhannya. 

 

Hasil observasi pada saat pra survey diketahui Ketuntasan dan Tes hasil belajar mata pelajaran IPA    

peserta didik kelas IV SDN 2 Kampung  Kotaagung Kecamatan  Kotaagung   Kabupaten Tanggamus, 

sebagaimana tabel di bawah ini: 

 

Tabel. Rekap Ketuntasan Mata Pelajaran IPA SDN 1 Teratas Kecamatan Kotaagung 

Siswa Nilai Jumlah siswa Persentase 

Siswa yang tuntas belajar  ≥ 65 5 25,0% 

Siswa yang tidak tuntas belajar  ˂ 65  15 75,0% 

Jumlah 20 100% 

 

Data tersebut di atas menunjukan bahwa peserta didik kelas IV SDN 1 Teratas Kecamatan  Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus hasil Tes belajarnya masih rendah. Kondisi ini ini memotivasi penulis untuk 

mencoba menerapkan model Pembelajaran Media Alam Sekitar sehingga dapat berdampak positif 

terhadap peserta didik dan judul yang diajukan adalah “Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan Model Pembelajaran Media Alam Sekitar pada Siswa Kelas IV 

SDN 1 Teratas  Kec. Kotaagung    Kab. Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: Guru dalam 

mengajar masih terbiasa pada penggunaan metode ceramah sehingga siswa merasa bosan dan sulit 

mengerti; Guru dalam melaksanakan pembelajaran cendrung memilih pembelajaran Penanaman  

konsep dan informasi saja dari pada pembelajaran fakta dan yang bermakna; Guru kurang 

memanfaatkan berbagai teknik atau metode mengajar atau model-model pembelajaran dan 

penggunaan media pembelajaran dan alat praga, yang menunjang keberhasilan Pembelajaran, 

Sehingga siswa kurang  aktif   dan kurang atusias  dalam mengikuti  kegiatan pembelajaran.  Guru 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas IV SDN SDN 1 Teratas Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus dalam proses pembelajaran belum menerapkan model pembelajaran Media Alam Sekitar, 

hal ini berdampak terhadap kurangnya aktivitas belajar peserta didik. Kondisi ini ini memotivasi 

penulis untuk mencoba menerapkan model Media Alam Sekitar sehingga diharapkan setelah 

diterapkannya strategi tersebut dapat berdampak positif terhadap aktivitas belajar peserta didik. 

 

Rumusan Masalah  

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Apakah Penggunaan  Pembelajaran Media Alam sekitar dapat 

meningkatkan Aktivitas dan hasil  belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada siswa Kelas IV SDN 1 

Teratas Kec. kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022?” 
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Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: untuk meningkatkan aktivitas belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) Dengan Model Pembelajaran Media Alam Sekitar Pada Siswa Kelas IV SDN 1 Teratas Kec. 

Kotaagung Kab. Taggamus Tahun Pelajaran 2021/2022; Untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) Dengan Model Pembelajaran Media Alam Sekitar pada Siswa Kelas IV 

SDN 1 Teratas Kec. Kotaagung Kab. Taggamus Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Kajian Pustaka 

Metode sebagai salah satu komponen pembelajaran, menempati peran yang tidak kalah pentingnya 

dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar 

yang tidak menggunakan metode pembelajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode 

sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut 

Sardiman, A.M (1987) adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi, karena adanya perangsang dari 

luar. Karena itu, metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan 

motivasi belajar seseorang (Djamarah, 1996:83).  

 

Metode mengajar merupakan suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan guru 

dalam proses belajar mengajar dikelas. Menurut (Sudjana, 2002:56) metode mengajar adalah cara atau 

petunjuk tentang apa yang dikerjakan serta kegiatan-kegiatan guru dalam proses belajar mengajar. 

Hasibuan (1995:3) mendefinisikan metode mengajar sebagai salah satu cara pelaksanaan suatu 

strategi belajar dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  Berdasarkan tiga 

pendapat tersebut, pengertian metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu tugas utama guru 

adalah mengajar, maka setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi mengajar yaitu memiliki 

pemahaman dan penerapan berbagai metode pembelajaran. 

 

Aktivitas Belajar 

Sardiman (2007: 95) mengatakan bahwa dalam belajar sangat diperlukan adannya aktivitas belajar. 

Tanpa adanya aktivitas, belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam belajar 

mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, 

bertanya hal-hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, berpikir, membaca, dan segala kegiatan 

yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar. Djamarah (2007:67) mengemukakan bahwa 

belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan 

yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan di dalam benak anak didik. 

 

Dierich, 1984 (dalam Sardiman, 1994:99) menyatakan bahwa jenis kegiatan siswa digolongkan ke 

dalam 8 kelompok, diantaranya: Visual activities, seperti: membaca dan memperhatikan. Oral 

activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, dan 

diskusi. Listening activities, seperti: mendengarkan uraian dan diskusi. Writing activities, seperti: 

menulis laporan dan menyalin. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, dan  

diagram. Motor activities, seperti: melakukan percobaan. Mental activities, seperti: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, dan mengambil kesimpulan. 

Emosional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan,  gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

Syaiful Sagala. (2007: 180-181) mengemukaka bahwa gerakan pendidikan yang mendekatkan anak 

dengan alam sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar, perintis gerakan ini antara lain adalah 

Fr. Finger di Jerman.  
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Metodologi 

Penelitian berlangsung di kelas IV  SDN 1 Teratas Kec. Kotaagung Kab. Taggamus, yang beralamat 

di Pekon Teratas, Kecamtan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sedangkan 

waktu penelitian diadakan pada Mata Pelajaran IPA Tahun Pelajaran 2021/2022. Lama penelitian dari 

sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penulisan laporan adalah 3 bulan, yang dimulai dari bulan 

Januari, Februari, dan Maret 2021.  

 

Sumber Data Penelitian 

Pada proses kegiatan belajar mengajar ini peneliti mengamati aktivitas siswa . Fokus pengamatan 

peneliti pada hal-hal: (1) Perhatian siswa terhadap pelajaran, (2) Interaksi antar siswa, (3).  Interaksi 

siswa-guru,  (4). Aktivitas anak  bertanya (5) aktivitas anak menjawab. Hasil belajar siswa diperoleh 

dari tes formatif di akhir pertemuan  dari materi yang dibahas per siklusnya. 

 

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan cara obervasi atau 

pengamatan, tes dan portopolio penilaian  kelompok. Observasi dilakukan pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Tes dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran berupa penyelesaian soal. 

Penilaian  kelompok dilakukan pada setelah aktivitas pembelajaran berlangsung. 

 

Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan beerhasil atau dihentikan jika indicator keberhasilan padan penelitian ini 

sudah tercapai. Ada pun indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah: Jika aktivitas belajar siswa 

mencapai kreteria baik minimal 75 % dari jumlah siswa; Jika hasil belajar siswa mencapai KKM 65 

atau lebih minimal 75% dari  jumlah siswa. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penulisan laporan, memerlukan 

waktu  selama 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret 2022. Jumlah siklus pada penelitian 

ini terdiri dari  3 siklus yang masing-masing siklus terdiri 1  kali pertemuan. 

 

Data-Data setiap Siklus 

Data-Data saat Siswa Mengikuti Proses Pembelajaran 

Data aktivitas Siswa  saat siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel Rekapitulasi Aktivitas  Siswa dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

NO 

 

SIKLUS 

 

AKTIVITAS % 

SB B K 

1 Siklus 1  3,0% 39,0% 58,0% 

2 Siklus 2  20,0% 47,0% 33,0% 

3 Siklus 3 41,0% 57,0% 2,0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan pertemuan 

berikutnya aktivitas siswa saat mengikuti mengikuti   selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, 

yaitu pada siklus pertama siswa yang aktivitas sangat baik  3,0%, siswa yang aktivitas baik  39,0%, 

siswa yang aktifitasya kurang 58,0%: Pada siklus kedua siswa yang aktivitas sangat baik  20,0%, 
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siswa yang aktivitas baik  47,0%, siswa yang aktifitasya kurang 33,0% ; Pada siklus ketiga siswa yang 

aktivitas sangat baik  41,0%, siswa yang aktivitas baik  57,0%, siswa yang aktifitasya kurang 2,0%.  

 

Data-Data Hasil Tes 

Data hasil belajar siswa  setelah siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar  Siswa setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

Siklus 
Hasil Belajar % 

SB B C K 

Siklus 1 0,0% 15,0% 50,0% 35,0% 

Siklus 2  10,0% 30,0% 45,0% 15,0% 

Siklus 3  25,0% 40,0% 35,0% 0,0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan pertemuan 

berikutnya berikutnya hasil belajar siswa setelah mengikuti selalu mengalami kenaikan atau 

peningkatan, yaitu pada siklus pertama siswa yang hasil belajar  sangat baik  0,0%, siswa yang hasil 

belajar baik  15,0%, siswa yang hasil belajarnya cukup 50,0%, siswa yang hasil belajar kurang 35,0%:  

Pada siklus kedua  siswa yang hasil belajar sangat baik  10,0%, siswa yang hasil belajar baik  30,0%, 

siswa yang hasil belajarnya cukup 45,0% siswa yang hasil belajar kurang 15,0%. : Pada siklus ketiga 

siswa yang hasil belajar sangat baik 25,0 %, siswa yang hasil belajar baik 40,0%, siswa yang hasil 

belajarnya cukup 35,0% siswa yang hasil belajar kurang 0,0%. 

 

Dengan grafik sebagai berikut : 

 
 

Pembahasan Setiap Siklus  

Peneliti mengambil beberapa kesimpulan dari ungkapan para siswa, yaitu siswa merasa senang 

dengan model pembelajaran media alam sekitar dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Karena 

dengan adanya model pembelajaran tersebut siswa dilatih untuk belajar bersama dan berani untuk 

bertanya dan mengeluarkan pendapat. Guru membimbing dan memotivasi peserta untuk belajar 

bersama dan membimbing siswa  untuk berani bertanya dan mengeluarkan pendapat. Mereka merasa 

mudah memahami materi, karena siswa dapat bertanya dengan siswa  yang lain apabila belum paham, 

dan apabila temannya tidak bisa menjawab baru dikembalikan pada guru untuk menjawabnya. 

 

Berdasarkan hasil catatan lapangan, tes, observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti 

laksanakan memperoleh gambaran bahwa model pembelajaran media alam sekitar dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas kelas IV SDN 1 Teratas Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus telah terlaksana dengan perubahan yang positif. Sehingga aktivitas dan hasil 

belajar siswa dapat meningkat. Namun diharapkan penerapannya tidak sampai disini, guru 
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diharapakan mengadakan tindak lanjut dari penerapan ini dengan lebih memperdalam model 

pembelajaran media alam sekitar ataupun pendekatan dan metode lain yang bersifat inovatif. Hal ini 

dikarenakan betapa besar pengaruh pendekatan, metode ataupun model pembelajaran yang digunakan 

oleh guru yang dihadapi oleh siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga mendapatkan hasil elajar 

yang maksimal. Sebagai pedoman guru untuk menindaklanjuti proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran media alam sekitar dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, ada beberapa konsep 

dasar yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu: Kejelasan rumusan tujuan pembelajaran, artinya 

sebelum menggunakan model pembelajaran ini, guru memulai dengan jelas dan spesifik. Tujuan itu 

menyangkut apa yang diinginkan guru dilakukan siswa dalam kegiatan belajarnya. Perumusan tujuan 

ini harus sesuai dengan kurikulum dan pembelajaran. 

 

Penerimaan siswa secara menyeluruh tentang tujuan, yaitu guru mengkondisikan kelas agar siswa 

menerima tujuan pembelajaran dari sudut kepentingan diri dan kelas. Untuk itu siswa dikondisikan 

untuk mengetahui dan menerima kenyataan bahwa setiap orang dalam kelompoknya menerima 

dirinya untuk bekerja sama dalam mempelajari seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang telah 

diterapkan untuk dipelajari. 

 

Saling membutuhkan diantara sesama anggota, untuk mengkondisikan terjadinya interdepedensi 

diantara siswa dan kelompok, maka guru mengkondisikan materi dan tugas-tugas pelajaran sehingga 

siswa memahaminya. Keterbukaan dalam interaksi pembelajaran adalah suasana belajar dalam 

kelompok dengan adanya interaksi diantara sesama siswa pada saat mendiskusikan materi pelajaran 

dan tugas-tugas yang diberikan guru. 

 

Tanggung jawab individu merupakan salah satu dasar penggunaan model pembelajaran media alam 

sekitar dimana siswa secara individu dituntut untuk mempunyai dua tanggung jawab, yaitu 

mengerjakan tugas dan memahami materi untuk keberhasilan dirinya dan juga bagi keberhasilan 

anggota kelompoknya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

Sikap dan prilaku sosial yang positif, yaitu ketika siswa berinteraksi dengan siswa lainnya tidak begitu 

saja bisa menerapkan dan memaksakan sikap dan pendiriannya pada anggota kelompok lainnya. 

Dalam kegiatan kelompok ini siswa harus belajar seperti bagaimana cara memimpin cara diskusi, 

bernegosiasi, mengklarifikasikan berbagai masalah dan secara bertahap belajar mengambil keputusan. 

 

Depriefing (refleksi), pada saat kelompok belajar menyelesaikan tugas dan pekerjaannya, dilakukan 

evaluasi terhadap penampilan dan hasil kerja siswa dalam kelompok belajar selain itu juga; (1) Hasil 

kerja kelompok (2) Sistem tutorial dan kolaboratif dalam belajar di antara anggota kelompok (3) sikap 

dan perilaku siswa selama proses pembelajaran dan (4) Antusiasme dan refleksi diri anggota 

kelompok untuk meningkatkan pruduktifitas kerja pembelajaran sebelumnya. 

 

Kepuasan dalam belajar, setiap siswa dan kelompok belajar memperoleh waktu yang cukup untuk 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampian siswa. Hal-hal di atas adalah analisis 

antara teori dengan fakta ketika dilaksanakannya pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan model 

pembelajaran media alam sekitar. Walaupun pelaksanaannya belum bisa maksimal ataupun seideal 

yang diharapkan oleh teori  model pembelajaran media alam sekitar namun sudah ada usaha dari guru 

dan peneliti untuk melaksanakan model pembelajaran tersebut dalam meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Hal ini terbukti adanya perbaikan proses belajar mengajar Ilmu Pengetahuan Alam. 
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Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasar hal- hal yang telah peneliti tulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: dengan Penggunaan 

Model Pembelajaran Media Alam Sekitar dapat meningkatkan Aktivitas Belajar Mata Pelajaran IPA  

pada Siswa Kelas IV SDN 1 Teratas Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun 

Pelajaran 2021/2022, yaitu siswa yang aktivitas sangat baik  41,0%, siswa yang aktivitas baik  57,0%, 

siswa yang aktifitasya kurang 2,0%. Penggunaan model pembelajaran Media Alam Sekitar dapat 

meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran IPA  pada Siswa Kelas IV SDN 1 Teratas Kotaagung 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022, yaitu siswa yang hasil 

belajar sangat baik  25,0 %, siswa yang hasil belajar baik  40,0%, siswa yang hasil belajarnya cukup 

35,0% siswa yang hasil belajar kurang 0,0% 

 

Saran 

Melihat hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menyarankan kepada semua unsur yang 

terkait dengan pendidikan umumnya, dan tenaga pendidik khususnya agar selalu berinovasi untuk 

memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Dengan selalu berinovasi akan memunculkan sebuah 

proses dan hasil belajar yang berkualitas. Dengan demikian akan muncul anak dan atau sekolah yang 

berkualitas yang pada gilirannya akan memunculkan pendidikan yang berkualitas. Siswa, hendaknya 

siswa dimotivasi untuk mampu mengungkapkan ide dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga siswa akan lebih mampu mengkonsentrasikan ide dan pengalamannya ke dalam konsep 

pelajaran yang sedang dipelajari.  Guru, hendaknya dapat menerapkan model pembelajaran Media 

Alam Sekitar di dalam pembelajaran karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kepala Sekolah, 

hendaknya dapat melakukan pengawasan mengenai strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

dalam rangka lebih meningkatkan kinerja guru. Bagi peneliti lanjutan,   menyarankan kepada guru 

untuk menerapkan model pembelajaran Media Alam Sekitar dalam pembelajaran IPA ataupun mata 

pelajaran lainnya. 
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ABSTRACT 

The objectives of this study are: To improve the ability to serve under the mini volleyball game through a play 

approach method for fourth grade students of SD Negeri 1 Batu Keramat in the 2021/2022 academic year. 

Improving learning activities in mini volleyball games through the play approach method for fourth grade 

students of SD Negeri 1 Batu Keramat in the 2021/2022 academic year. Based on the results of the classroom 

action research conducted, it can be concluded as follows: The application of the playing approach using 

plastic ball media can improve students' abilities in the basic technique material for mini volleyball learning 

with data on the percentage of mastery learning outcomes in the first cycle reaching 68% of students completed 

and in cycle II increased to 100% of students completed. The application of the play approach using plastic ball 

media can increase student learning activities in mini volleyball learning with an average percentage of student 

learning activities in the first cycle reaching 70%, increasing in the second cycle to 86%. 

Key Word: Bottom Service, Learning Activities, Play Approach 

 

ABSTRAK 

Tujuan Penelitian ini yaitu: Meningkatkan kemampuan servis bawah permainan bolavoli mini melalui metode 

pendekatan bermain pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Batu Keramat Tahun Pelajaran 2021/2022. Meningkatkan 

aktivitas belajar dalam permainan bolavoli mini melalui metode pendekatan bermain pada siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Batu Keramat Tahun Pelajaran 2021/2022. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan pendekatan bermain menggunakan media bola plastik dapat 

meningkatkan kemampuan siswa pada materi teknik dasar servis bawah pembelajaran bolavoli mini dengan data 

persentase ketuntasan hasil belajar pada siklus I mencapai 68% siswa tuntas dan pada siklus II meningkat 

menjadi 100% siswa tuntas. Penerapan pendekatan bermain menggunakan media bola plastik dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran bolavoli mini dengan rata-rata persentase aktivitas 

belajar siswa pada siklus I mencapai 70%, meningkat pada siklus II menjadi 86%. 

Kata Kunci: Service Bawah, Aktivitas Belajar, Pendekatan Bermain 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan sebuah inventasi jangka panjang dalam 

upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, oleh karena itu jasmani dan olahraga terus 

ditingkatkan dan dilakukan dengan kesabaran dan keikhlasan. Rusli Lutan (2009: 30), pendidikan 

jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan keseluruhan yang bertujuan meningkatkan 

individu secara organik, neuromuskuler, intelektual dan emosional melalui aktivitas jasmani. 
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Sedangkan guru selaku motivator dan fasilitator, memiliki peranan penting dalam memberikan arti 

dan makna pembelajaran Penjas dan olahraga sebagai sarana atau alat. 

 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas 2008: 195), ruang lingkup materi 

pendidikan jasmani di sekolah dasar meliputi atletik, permainan, aktivitas ritmik, akuatik, aktivitas 

luar kelas, aktivitas pengembangan dan kesehatan. Permainan merupakan materi pembelajaran yang 

paling digemari siswa dibanding materi yang lain, salah satu jenis permainan yang digemari siswa 

adalah permainan  bolavoli mini. 

 

Permainan bolavoli mini merupakan pembelajaran pendidikan jasmani yang diterapkan di SD 

dimana aktivitas kelompok atau kemampuan setiap regu bolavoli mini ditentukan oleh 

keterampilan teknik dasar yang dimiliki oleh setiap anggota regu dalam melakukan fungsinya 

masing-masing. Beberapa teknik permainan bola voli meliputi: passing atas dan bawah, servis, 

smash, dan block. Sesuai dengan kemajuan permainan bola voli, servis merupakan salah satu 

faktor penentu kemenangan disamping kondisi fisik, teknik, dan kematangan juara. 

 

Berdasarkan pengamatan pembelajaran bolavoli mini di SDN 1 Batu Keramat yang berlokasi di 

Kecamatan Kotaagung Timur, siswa kelas IV dalam melakukan servis bawah masih takut 

terhadap bola. Siswa masih beranggapan bahwa bola itu berat dan takut jika    jari tangannya 

cidera. Selain itu, dalam melakukan servis bawah tidak sesuai dengan panduan buku atau teknik 

dasar. Misalnya dalam melambungkan bola, karena kurang percaya diri kebanyakan siswa 

melambungkannya terlalu tinggi atau rendah sehingga bola tidak dapat  melewati net atau bahkan 

bola tidak terpukul. Selain itu, masih banyaknya siswa yang antri untuk mendapat giliran 

memukul bola dan duduk bermalas- malasan melakukan kegiatan servis bawah membuat proses 

pembelajaran kurang efektif dan siswa kurang aktif. 

 

Hasil penilaian proses servis bawah kondisi awal dapat diketahui bahwa dari 22 siswa, nilai rata-

rata kelas kemampuan servis bawah adalah 63. Dengan rincian, siswa yang mampu melakukan 

servis bawah dengan nilai 70 ke atas ada 6 siswa atau 27%, sedangkan 16 siswa nilai servis bawah 

masih dibawah 70  atau masih di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh 

sekolah, yaitu 70. Pengalaman lain yang dialami oleh penulis selama mengamati siswa kelas IV 

adalah masih gemarnya siswa untuk bermain. 

 

Hasil observasi dalam proses pembelajaran ternyata tidak hanya bergantung pada kualitas 

kurikulum pendidikan dan siswa, akan tetapi keberhasilan penggunaan pendekatan dalam 

pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang terpenting untuk membantu menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal serta mampu memberikan efek positif dan aktif 

tanggapan dari siswa atau respon terhadap materi pembelajaran.  Alasan peneliti memilih 

pendekatan bermain dalam pembelajaran adalah untuk meningkatkan pembelajaran servis bawah 

dalam permainan bolavoli mini dengan suasana yang menyenangkan. Keunggulan dari 

pendekatan ini adalah sebagai berikut: 1) merangsang perkembangan motorik anak; 2) 

merangsang perkembangan berpikir anak; 3) melatih kemandirian anak dalam melakukan sesuatu 

secara mandiri; 4) melatih kedisiplinan anak; 5) anak lebih semangat dalam belajar, karena naluri 

anak usia dini belajar adalah bermain yang didalamnya mengandung pelajaran. 

 

Oleh karena itu, peneliti berusaha meningkatkan pembelajaran servis  bawah dengan 

menggunakan pendekatan bermain pada Kompetensi Dasar mempraktikkan berbagai variasi 

teknik dasar salah satu permainan dan olahraga bola besar, serta nilai kerjasama, sportifitas, dan 
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kejujuran di kelas IV dengan melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) dalam rangka 

meningkatkan kreativitas belajar siswa yang bertujuan untuk perbaikan penyajian pembelajaran. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas 

(PTK) dengan judul “Peningkatan kemampuan servis bawah dan aktivitas belajar permainan 

bolavoli mini melalui pendekatan bermain pada siswa Kelas IV SD Negeri 1 Batu Keramat Tahun 

Pelajaran 2021/2022.” 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah metode pendekatan bermain pada permainan 

bolavoli mini  dapat meningkatkan kemampuan servis bawah dan aktivitas belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Batu Keramat Tahun Pelajaran 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini yaitu:  Meningkatkan kemampuan servis bawah permainan bolavoli mini 

melalui metode pendekatan bermain pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Batu Keramat Tahun Pelajaran 

2021/2022. Meningkatkan aktivitas belajar dalam permainan bolavoli mini melalui metode 

pendekatan bermain pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Batu Keramat Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Landasan Teori 

Pendidikan jasmani menurut (Samsudin, 2008: 2) adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang di desain untuk meningkatkan suatu proses pembelajaran yaitu mengembangkan 

keterampilan motorik, kebugaran jasmanai pengetahuan dan prilaku untuk sehat dan aktif, kecerdasan 

emosi dan sikap sportif. Dalam praktiknya untuk meningkatkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

seluruh ranah dalam pendidikan jasmani seperti kognitif, afektif dan psikomotorik pada siswa. 

Melalui pengajaran olahraga dengan meningkatkan keterampilan- keterampilan gerak, tujuan 

pendidikan jasmanai dapat dicapai dengan maksimal.  

 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses melalui aktivitas jasmani, yang dirancang dan disusun secara 

sistematik, untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan jasmani, kecerdasan dan pembentukan watak, serta nilai dan sikap yang positif bagi 

setiap warga negara dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.  

 

Tujuan umum pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah memacu kepada pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani, mental, emosional dan sosial yang selaras dalam upaya membentuk dan 

mengembangkan kemampuan gerak dasar, menanamkan nilai, sikap, dan membiasakan hidup sehat 

(Syarifuddin,1992: 4). 

 

Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan pada 

umumnya. Pada dasarnya pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang dilakukan dengan 

gerak tubuh atau fisik. Berkaitan dengan pendidikan jasmani Nixson dan Cozens (1959) 

mengemukakan: “Pendidikan jasmani adalah phase dari proses pendidikan keseluruhan yang 

berhubungan dengan aktivitas berat yang mencakup system, otot serta hasil belajar dari 

partisipasi dalam aktivitas tersebut”. 

 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku seseorang setelah mengalami aktivitas belajar yang 

mendapatkan suatu hasil belajar mencakup afektif, kognitif dan psikomotorik. Tipe hasil belajar 
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kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor karena lebih  menonjol namun hasil belajar 

psikomotor dan afektif harus menjadi bagian dari hasil penilaian dan proses pembelajaran di sekolah.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman  belajarnya dan hasil tersebut 

dapat digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan 

pendidikan dan hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diringi oleh 

perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. 

 

Hipotesis  

Penerapan metode pendekatan bermain pada permainan bolavoli mini diduga dapat meningkatkan 

kemampuan servis bawah dan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Batu Keramat Tahun 

Pelajaran 2021/2022. 

 

Kerangka Berpikir 

Pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan, kemampuan hasil belajar siswa rendah. Selanjutnya, 

guru melakukan tindakan sebanyak dua siklus. Setiap siklus diadakan satu kali pertemuan. Pada siklus 

I dan siklus II, pembelajaran penjaskes pada materi permainan bolavoli mini menggunakan metode 

pendekatan bermain dengan harapan kondisi akhir kemampuan hasil belajar siswa meningkat. 

 

Metodologi Penelitian 

Subjek penelitian, siswa kelas IV Semester II tahun pelajaran 2021/2022 di SD Negeri 1 Batu 

Keramat Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus sebanyak 22 siswa. Penelitian 

dilaksanakan di SD Negeri 1 Batu Keramat Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus 

pada siswa kelas IV Semester II tahun pelajaran 2021/2022. 

 

Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan pola tindakan kelas. Dilakukan dalam 2 

siklus selama 3 bulan dengan rangkaian kegiatan pembelajaran.  Penelitian ini dilaksanakan dalam 

dua siklus. Siklus pertama dan kedua masing-masing dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dengan 

pengambilan nilai evaluasi dilakukan pada akhir tindakan setiap siklus pada pertemuan kedua.  

 

Indikator Keberhasilan 

Keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya dipergunakan untuk menilai keberhasilan tindakan yang 

diberikan dengan indikator keberhasilan. Penerapan pendekatan bermain pada permainan bolavoli 

mini dapat meningkatkan kemampuan servis bawah dan aktivitas belajar siswa.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan selama proses belajar mengajar selama tiga bulan yaitu bulan Januari hingga 

bulan Maret pada tahun pelajaran 2021/2022, yang dibagi menjadi dua siklus dimana setiap siklus 

dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dengan pengambilan nilai evaluasi dilakukan pada akhir 

pertemuan kedua setiap siklus. 

 

Pelaksanaan pembelajaran dan hasil refleksi yang dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran 

siklus I dan siklus II, penerapan pembelajaran pendekatan bermain dengan media bola plastik 

untuk meningkatkan pembelajaran servis bawah pada permainan bolavoli mini berpengaruh baik 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Batu Keramat. Hasil tes dianalisis secara 

kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan data tentang hasil observasi beserta hasil 

observasi siswa dianalisis secara kualitatif. 
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Siklus I 

Sebelum dilaksanakan program perbaikan pembelajaran (pra siklus), siswa kurang memahami 

materi  teknik dasar servis bawah bolavoli mini.  Hal ini disebabkan peneliti tidak menggunakan 

alternatif media pembelajaran dan kurang tepat dalam menentukan metode atau pendekatan 

pembelajaran. Selanjutnya, peneliti merasa perlu untuk mengadakan perbaikan siklus I.  

 

Pada siklus I diadakan satu kali pertemuan, peneliti merancang pembelajaran yang memfokuskan 

penerapan pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan bermain dengan media bola plastik. Dari data 

diperoleh rata-rata nilai hasil belajar siswa siklus I yaitu 70%, meningkat sebanyak 7% jika 

dibandingkan pada pra siklus.  Data yang diperoleh pada siklus I menunjukkan bahwa dari 22 siswa, 

sebanyak 7 siswa atau 32% belum mencapai KKM (70), hanya ada 15 siswa atau 68% yang mencapai 

ketuntasan.  

 

Meskipun sudah diadakan perbaikan pembelajaran, hasilnya masih kurang memuaskan. hal itu 

disebabkan siswa masih belum terbiasa dengan pembelajaran menggunakan pendekatan bermain 

menggunakan media bola plastik sebagai media pembelajaran.  

 

Selain itu, penerapan pendekatan bermain menggunakan media bola plastik juga dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. Rata-rata persentase aktivitas belajar siswa yang diperoleh pada siklus I yaitu 

70%  meliputi siswa disiplin, siswa berantusias dan siswa yang bekerjasama. Sehingga peneliti 

bertindak dengan melakukan perbaikan pembelajaran pada siklus II. 

 

Siklus II 

Dari hasil diskusi dengan teman sejawat serta konsultasi dengan pembimbing, peneliti perlu 

mengadakan perbaikan pembelajaran siklus II. Pada siklus II ini, peneliti merancang pembelajaran 

dengan menitikberatkan pada penerapan pendekatan bermain menggunakan media pembelajaran yang 

sesuai yaitu bola plastik . 

 

Perbaikan pembelajaran siklus II, diperoleh rata-rata nilai hasil belajar siswa yaitu 80%. Jika 

dibandingkan dengan siklus I, rata-rata hasil belajar siklus II meningkat 10%. Siswa yang mencapai 

ketuntasan pada siklus II mencapai 100%, yang berarti tidak ada siswa yang belum tuntas. 

Peningkatan hasil belajar juga dipengaruhi peningkatan aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar jika dibandingkan dengan siklus I dengan rata-rata persentase aktivitas belajar siswa pada 

siklus II yaitu 86% dengan katagori sangat baik. 

 

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa perbaikan pembelajaran siklus II hasilnya sudah sangat 

memuaskan dan berhasil karena sudah mencapai lebih dari indikator keberhasilan 70%. 

Keberhasilan adanya peningkatan pada masing-masing kegiatan dari sebelum dilakukan perbaikan 

pembelajaran (pra siklus), siklus I dan siklus II dapat peneliti sajikan dalam tabel di bawah ini : 

 

       Tabel.  Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Setiap Siklus 

Ketuntasan 
Pra Siklus Siklus I  Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Tuntas 6 27 15 68 22 100 

Belum Tuntas 16 73 7 32 - - 
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Pada awal pembelajaran atau pra siklus sebelum diadakan perbaikan pembelajaran, hasilnya baru 6 

siswa atau sekitar 27% yang mencapai ketuntasan. Setelah diadakan perbaikan pembelajaran dalam 

dua siklus dengan satu kali pertemuan untuk setiap siklus dapat disimpulkan bahwa pada siklus I, 

hasilnya mengalami peningkatan menjadi 15 siswa atau 68%. Pada perbaikan pembelajaran siklus II 

meningkat menjadi 22 siswa atau 100%  siswa mencapai ketuntasan. Data tersebut dapat disajikan 

dalam diagram batang di bawah ini: 

 

 
Gambar. Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Setiap Siklus 

 

Dari data aktivitas siswa setiap siklus juga dapat disimpulkan ke dalam rekapitulasi aktivitas siswa 

seperti di bawah ini : 

Tabel. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Setiap Siklus 

No Aktivitas Pra Siklus (%) Siklus I (%) Siklus II (%) 

1 Disiplin  55 71 86 

2 Antusias  59 68  89 

3 Kerjasama  59 71  82 

Rata-rata 58 70 86 

 

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa di setiap indikator penilaian dari pra 

siklus sampai siklus II. Peningkatan aktivitas siswa akan mempengaruhi hasil belajarnya. Jika dilihat 

dalam bentuk diagram batang akan tampak seperti di bawah ini : 

 
Gambar . Diagram Rata-rata Persentase Aktivitas Siswa Setiap Siklus 
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Diagram di atas dapat menunjukkan dengan jelas perbedaan rata-rata persentase peningkatan disetiap 

aktivitas yang dinilai dari pra siklus sampai siklus II pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Batu Keramat.  

 

Secara umum, dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan pembelajaran pendekatan bermain 

menggunakan media bola plastik kemampuan siswa secara kuantitatif dalam bentuk kemampuan 

teknik dasar servis bawah bola voli dan secara kualitatif dalam bentuk disiplin, antusias dan kerjasama 

siswa lebih meningkat serta pembelajaran benar-benar berpusat pada anak (Student Centered). 

Peningkatan kemampuan servis bawah pada permainan bolavoli mini selaras dengan kenaikan daya 

serap siswa terhadap materi yang diajarkan dengan 100% siswa mencapai ketuntasan. Dengan 

kenaikan tersebut membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan bermain dengan 

media bola plastik sangat sesuai dalam pembelajaran servis bawah bolavoli mini. 

 

Pembelajaran servis bawah melalui pendekatan bermain yang sesuai dengan materi telah mampu 

menciptakan kondisi kelas dengan kadar kedisiplinan, keantusiasan dan kerjasama yang tinggi 

sekaligus tercipta suatu pola pembelajaran yang diharapkan. Dengan pendekatan bermain ini pula  

pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Proses belajar yang sudah direncanakan 

dengan menggunakan pendekatan bermain ini mendorong siswa untuk berlatih dan bekerjasama, 

sehingga siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Hal ini ditunjukan dengan 

meningkatnya kegiatan-kegiatan siswa selama pembelajaran. 

 

Setelah perbaikan pembelajaran siklus II, peneliti menghentikan kegiatan perbaikan karena hasil 

penelitian sudah sangat memuaskan dan pembelajaran sudah berhasil dengan melebihi indikator 

keberhasilan. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Penerapan pendekatan bermain menggunakan media bola plastik dapat meningkatkan kemampuan 

siswa pada materi teknik dasar servis bawah pembelajaran bolavoli mini dengan data persentase 

ketuntasan hasil belajar pada siklus I mencapai 68% siswa tuntas dan pada siklus II meningkat 

menjadi 100% siswa tuntas. Penerapan pendekatan bermain menggunakan media bola plastik dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran bolavoli mini dengan rata-rata persentase 

aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 70%, meningkat pada siklus II menjadi 86%. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, ada beberapa hal yang peneliti 

sarankan: Penerapan pendekatan bermain dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran karena dapat 

memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa. Penggunaan media bola plastik untuk 

meningkatkan kemampuan servis bawah pada pembelajaran bolavoli mini layak dipertimbangkan 

untuk digunakan bagi semua pihak. Bagi guru dan praktisi pendidikan untuk selalu mengasah 

kreatifitas sehingga mampu menciptakan media yang tepat guna. Penelitian ini dapat menjadi bahan 

masukan atau diskusi kepada Kelompok Kerja Guru ( KKG ) maupun pihak lain. 
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PEMBELAJARAN BERBASIS APLIKASI  GOOGLE CLASSROOM 

PADA SISWA KELAS XII MIPA 1 SMAN 14 BANDAR LAMPUNG 

SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 

*Rohma 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to improve the process, motivation and student learning outcomes with a learning approach 

based on the google classroom application. The subjects of this study were students of class XII MIPA 1 SMA 

Negeri .14 Bandar Lampung semester 1 for the 2020/2021 academic year with a total of 35 students. Data 

collection techniques using test techniques, observation and documentation. The validity of the data is done by 

triangulation technique. Data analysis used comparative descriptive analysis with graphs, namely comparing 

the conditions of the initial test scores in the first cycle and the test scores after the second cycle. The results 

showed that the increase in the process, motivation, results and mastery of student learning by using a learning 

approach based on the google classroom application each cycle experienced an increase in student learning 

motivation in the initial study as many as 13 students or 37.14%, increased in the first cycle to 65.71% or 23 

students, increased to 94.29% or 33 students in the second cycle, and the average learning outcome from 60.00 

in the first cycle, increased to 72.42 in the second cycle, to 80.43 in the second cycle, while the complete 

learning from 11 students or 31.43% to 21 students or 60.00% and 32 students or 91.43% in the second cycle. 

Key Word: Motivation, Learning Outcomes, Google Classroom 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses, motivasi dan hasil belajar siswa dengan pendekatan 

pembelajaran berbasis aplikasi google classroom. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII MIPA 1 SMA 

Negeri .14 Bandar Lampung semester 1 tahun pelajaran 2020/2021 dengan jumlah 35 siswa. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan teknik 

triangulasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif komperatif dengan grafik yaitu membandingkan 

kondisi nilai tes awal siklus I dan nilai tes setelah siklus II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 

proses, motivasi, hasil dan ketuntasan belajar siswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis 

aplikasi google classroom setiap siklusnya mengalami peningkatan motivasi belajar siswa pada studi awal 

sebanyak 13 siswa atau 37,14%, meningkat pada siklus pertama menjadi 65,71% atau 23 siswa, meningkat 

menjadi 94,29% atau 33 siswa pada siklus kedua, dan rata-rata hasil belajar dari 60,00 pada siklus pertama, 

meningkat menjadi 72,42 pada siklus kedua, menjadi 80,43  pada siklus kedua, sedangkan tingkat ketuntasan 

belajar dari 11  siswa atau 31,43% menjadi 21 siswa atau 60,00% dan  32 siswa atau 91,43% pada siklus kedua.  

Kata Kunci: Motivasi,  Hasil Belajar, Google Classroom 
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Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini maraknya penyebaran wabah suatu panyakit yang diakibatkan oleh virus corona atau 

yang biasa dikenal dengan covid-19 (corona virus diseases-19) ini membuat pemerintah membuat 

kebijakan yang cukup ketat guna memutus rantai penyebaran virus tersebut. salah satu kebijakan yang 

dibuat pemerintah adalah dengan menerapkan social distancing. Penerapan kebijakan ini menjadi 

pilihan yang berat bagi setiap negara, karena kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap segala 

aspek kehidupan. Pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan 

diantaranya bidang ekonomi, sosial, serta bidang pendidikan. UNESCO (2020) mengatakan bahwa 

pandemic covid-19 telah berdampak terhadap bidang pendidikan. Hampir 3000 juta siswa di seluruh 

dunia terganggu dalam kegiatan sekolahnya serta terancam berdampak terhadap hak-hak pendidikan 

mereka di masa depan. Dunia pendidikan di Indonesia juga ikut merasakan dampaknya. Keputusan 

pemerintah yang secara mendadak memindahkan kegiatan proses belajar mengajar dari sekolah 

menjadi pembelajaran yang dilakukan dirumah atau disebut juga Study From Home (SFH) ini 

membuat banyak pihak merasa kelimpungan. 

 

Dengan adanya penerapan Study From Home (SFH), guru atau pendidik harus bisa memastikan 

proses pembelajaran tetap berjalan meski siswa dirumah. Irawan (2020) mengatakan bahwa sistem 

pendidikan yang dilakukan disekolah-sekolah pada saat ini menggunakan perangkat computer (PC) 

atau laptop dan juga handphone yang sudah terhubung dengan koneksi internet. Serta guru juga bisa 

melakukan pembelajaran diwaktu yang sama dengan menggunakan grup-grup yang ada pada media 

sosial seperti Whatsapp, Telegram, aplikasi Zoom, serta media sosial lainnya yang dapat menunjang 

sarana pembelajaran dirumah. Sehingga guru dapat memastikan siswa belajar di waktu bersamaan 

walaupun berbeda tempat. 

 

Hasil kegiatan awal penelitian dalam pembelajaran fisika di SMA Negeri 14 Bandar Lampung 

menunjukan bahwa siswa kurang memperhatikan dan kurang konsentrasi saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Siswa merasa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung kurang menarik dan 

membosankan. Kegiatan belajar mengajar yang kurang berkesan bagi siswadapat diakibatkan dari 

berbagai faktor. Salah satunya yaitu minimnya variasi dalam pembelajaran daring yang dilaksanakan.  

Pembelajaran sebagai interaksi edukatif tidak nampak, keaktifan serta kreativitas dan inovasi yang 

berasal dari siswa juga tidak ada. Siswa kurang memiliki kemampuan memecahkan permasalahan 

yang ada, akibatnya hasil belajar anak menjadi menurun, dan kondisi ini jelas tidak sesuai dengan 

yang diharapkan oleh kurikulum sebagai standar proses pembelajaran di masa pandemi covid 19.  

 

Bertolak dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, pada objek dan subjek penelitian yang ada 

dengan jumlah siswa berjumlah 35 orang, dalam pembelajaran yang ada, hanya 11 orang atau 31,43% 

siswa mendapatkan nilai dalam batasan KKM=75, dan  24 orang atau 68,57% siswa mendapatkan 

nilai dibawah angka 75 pada mata pelajaran dimaksud diatas dengan perolehan nilai rata-rata secara 

klasikal sebesar 60,00. Kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa capaian nilai yang ada dilihat dari 

besarnya nilai, sudah baik namun dilihat dari segi jumlah siswa yang mencapai nilai tersebut masih 

dibawah standar ketuntasan yang diharapkan.  

 

Inovasi dalam pembelajaran adalah salah satu solusi yang dapat di desain dan dilaksanakan oleh guru 

dengan memaksimalkan media yang tersedia seperti media daring (online). Salah satu pemanfaatan 

pembelajaran daring tersebut adalah dengan menggunakan metode e-learning. pembelajaran dengan 

menggunakan e-learning merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan, dimana pembelajaran ini 

memberikan banyak peran dan fungsi yang sangat besar bagi dunia pendidikan. menurut Clark & 

Mayer dalam Hanum (2013, hlm 92) mengatakan “E-learning merupakan salah satu bentuk model 
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pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi”. Di 

samping itu, materi yang dapat diperkaya melalui berbagai sumber belajar dan dapat diperbaharui 

oleh pengajar. 

 

Menurut Nadziroh (2017, hlm 3) mengatakan bahwa pembelajaran e- 

learning memiliki banyak manfaat dan dapat dilihat dari dua sudut diantaranya ialah: dari sudut 

peserta didik dan juga dari sudut guru atau pendidik. Manfaat yag dapat dirasakan oleh peserta didik 

adalah peserta didik dapat mengakses pembelajaran secara berulang-ulang dan tidak terbatas oleh 

waktu, serta peserta didik dapat berkomunikasi dengan guru setiap saat. Sedangkan manfaat yang 

dapat dirasakan oleh guru adalah guru lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan ajar sesuai 

dengan keilmuan yang terjadi, guru juga dapat mengontrol kegiatan peserta didiknya, mengechek 

siapa saja yang telah mengerjakan soal-soal latihan yang telah diberikan oleh guru dan memeriksa 

hasil pekerjan pesrta didik serta memberitahukan hasilnya kepada peserta didik. 

 

Sistem e-learning yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan terdapat bermacam-macam, salah 

satu yang paling banyak digunakan disekolah-sekolah pada saat ini adalah google classroom. “Google 

classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan oleh google sebagai sebuah sistem e-

learnng. Service ini didesain untuk membantu pengajar membuat dan membagikan tugas kepada 

pelajar secara paperless” (Utami, 2019, hlm 448). Sehingga dengan adanya google classroom dapat 

memudahkan guru untuk mengelompokan setiap tugasnya tanpa harus menggunkan kertas. Terlebih 

lagi google classroom juga membuat siswa nantinya bisa belajar, menyimak, dan mengirimkan tugas 

dengan jarak jauh. 

 

Penerapan suatu media belajar yang baru diharapkan motivasi peserta didik dapat meningkat, yaitu 

dengan menggunkan media pembelajaran berbasis google classroom. Serta diharapkan peserta didik 

memiliki dorongan dari diri sendiri untuk belajar. Pemanfaatan google classroom ini sangat 

membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran disekolah. layanan akses google 

classroom ini hanya dapat diakses oleh guru dan peserta didik yang memiliki akses masuk. Sedangkan 

untuk fasilitas yang telah disediakan oleh google classroom sendiri ialah download, materi 

pembelajaran ekonomi, membagikan video yang berhubungan dengan materi ekonomi, mengerjakan 

kuis, tugas, dan bisa berdiskusi antara guru dan peserta didik tanpa harus bertatap muka secara 

langsung. 

 

SMA Negeri 14 Bandar Lampung adalah salah satu sekolah yang pada saat ini dalam kegiatan 

pembelajarannya sedang memanfaatkan media e-learning dengan menggunkan media pembelajaran 

google classroom. Dalam kegiatan pembelajarannya peserta didik diberikan tugas oleh guru dan 

mengirim hasil tugas tersebut kedalam google classroom. Selain guru memberikan tugas kepada 

peserta didik, guru juga memberikan materi pembelajaran dan juga video pembelajaran yang 

menyangkut materi yang akan dipelajari, agar peserta didik dapat memahami lebih luas materi yang 

disampaikan melalui google classroom. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas 

sebagai usaha perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran pada mata pelajaran fisika dengan 

judul: "Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Fisika Materi Rangkaian Arus Searah Melalui 

Pendekatan Pembelajaran Berbasis Aplikasi  Google Classroom  pada Siswa Kelas XII MIPA 1 SMA 

Negeri 14 Bandar Lampung Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021". 
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Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ketidakberhasilan pembelajaran fisika  disebabkan oleh 

masalah masalah di bawah ini: Pembelajaran daring yang berlangsung lebih bersifat satu arah yaitu 

dari guru ke siswa sehingga hanya guru masih menjadi pusat dalam pembelajaran. Metode 

pembelajaran daring yang digunakan dalam pembelajaran fisika  kurang bervariasi sehingga 

menimbulkan kebosanan pada siswa. Kurangnya perhatian siswa saat pembelajaran daring 

berlangsung sehingga tidak terjadi dialog yang efektif, aktif dan kreatif pada saat proses pembelajaran 

daring berlangsung. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran melalui pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah: Bagaimana 

peningkatan motivasi belajar  siswa melalui pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi  google 

classroom  dalam pembelajaran fisika materi Rangkaian Arus Searah  pada siswa kelas XII MIPA 1 

SMA Negeri 14 Bandar Lampung semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021? Bagaimana peningkatan 

hasil belajar melalui pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi google classroom  dalam 

pembelajaran fisika materi Rangkaian Arus Searah  pada siswa kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 14 

Bandar Lampung semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian tindakan kelas ini memiliki arah yang jelas 

maka ditetapkan tujuannya sebagai berikut: Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar  siswa 

melalui pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi  google classroom  dalam pembelajaran fisika 

materi Rangkaian Arus Searah  pada siswa kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 14 Bandar Lampung 

semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar  siswa melalui 

pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi  google classroom  dalam pembelajaran fisika materi 

Rangkaian Arus Searah  pada siswa kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 14 Bandar Lampung semester 1 

Tahun Pelajaran 2020/2021. 

 

Kajian Pustaka 

Kata motivasi berasal dari kata dasar ”motif” yang berarti suatu keadaan yang dialami  oleh  makhluk  

hidup  yang  mendorong  makhluk  tersebut  berbuat  sesuatu  ke arah suatu tujuan tertentu. Motif 

merupakan dorongan  yang  berasal  dari  dalam  diri  seseorang  untuk  melakukan  suatu  tindakan 

yang mengarah pada tujuan yang diinginkan. Berawal dari kata ”motif” tersebut dapat diartikan 

bahwa motivasi merupakan daya penggerak yang telah aktif.  

 

Sukmadinata  (2003:  61)  mendefinisikan  motivasi  merupakan  kekuatan  yang menjadi  pendorong  

kegiatan  individu  yang  menunjukkan  suatu  kondisi  dalam  diri individu  yang  mendorong  atau  

menggerakkan  individu  tersebut  malakukan  kegiatan mencapai  tujuan.  Hal  senada  dikemukakan  

oleh  Surya  (2003:  99),  motivasi  adalah suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang 

terarah kepada suatu tujuan tertentu.  Motivasi  suatu  individu  akan  muncul  terdorong  oleh  suatu  

tujuan  yang  ingin dicapai. Individu termotivasi untuk melakukan suatu tindakan karena memiliki 

tujuan, tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  suatu  individu  dilakukan  berdasarkan 

motivasi yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Bila suatu individu memiliki motivasi dan tujuan 

yang tinggi maka akan semakin banyak yang dilakukan.  
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Mc.  Donald  dalam  Sardiman  (2001:  71)  menyatakan  bahwa  motivasi  adalah perubahan  energi  

dalam  diri  seseorang  yang  ditandai  dengan  munculnya  feeling  dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan.  

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat  diartikan  bahwa  motivasi  menyebabkan  adanya  perubahan  

energi  pada  diri seseorang yang ditandai dengan adanya rasa (feeling) yang dapat menentukan 

tingkah laku individu tersebut yang terdorong oleh adanya tujuan.  

 

Setiap  proses  motivasi  dan  perilaku  akan  menghasilkan  peristiwa  yang beragam antara  individu  

dan  individu  yang  lainnya.  Setiap  individu  selalu  terdorong untuk melakukan  tindakan  yang  

mengarah  pada  pencapaian  tujuan  yang  diharapkan. Tercapainya tujuan yang diharapkan tersebut 

akan menimbulkan suatu kepuasan pada individu itu sendiri.  

 

Pada  dasarnya  karakteristik  motivasi  ialah  sebagai  hasil  dari  kebutuhan, terarah  kepada  suatu  

tujuan,  dan  penopang  perilaku.  Motivasi  suatu  individu  yang tinggi akan mengarahkan perilaku  

yang baik dan sesuai dengan arah tujuan sehingga membawa  hasil  yang  baik.  Sebaliknya  jika  

motivasi  yang  dimiliki  lemah  maka perilaku  atau  perbuatan  yang  dikerjakan  akan  tidak  

sungguh-sungguh,  tidak  terarah dan kemungkinan besar tidak akan membawa hasil.  

 

Dapat terlihat bahwa suatu tindakan atau perbuatan individu dipengaruhi oleh motivasi  yang  

dimiliki.  Dalam  motivasi  terdapat  adanya  dorongan  yang menggerakkan  suatu  kegiatan  individu  

untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Purwanto berikut ini: 

”Motivasi  adalah  kekuatan-kekuatan  yang  komplek,  dorongan-dorongan, kebutuhan-kebutuhan,  

pertanyaan-pertanyaan  ketegasan  (tensen  states),  atau mekanisme-mekanisme lainnya yang 

memiliki dan menjaga kegiatan-kegiatan yang  diinginkan  kearah  pencapian  tujuan-tujuan  personal  

(Purwanto,  1997: 72).”  

 

Berdasarkan  konsep-konsep  motivasi  di  atas  dapat  digambarkan  bahwa motivasi adalah kondisi 

dalam diri individu yang mendorong individu tersebut untuk melakukan  suatu  kegiatan  yang  sesuai  

dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Motivasi tumbuh di dalam individu itu sendiri tetapi dapat 

ditingkatkan atau dikembangkan dari faktor luar individu tersebut.  

 

Mc Donald dalam Sardiman (2008: 73) menyatakan bahwa motivasi adalah perubahan  energi  dalam  

diri  seseorang  yang  ditandai  dengan  munculnya  feeling dan  didahului  dengan  tanggapan  

terhadap  adanya  tujuan.  Dalam  definisi  ini terdapat tiga unsur yang saling terkait, yaitu :  Motivasi  

dimulai  dari  adanya  perubahan  energi  dalam  pribadi.   

 

Sudjana (2005:3) mendefinisikan ‘hasil belajar ialah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotor yang dimiliki siswa setelah  menerima  pengalaman  belajarnya.’  

Pernyataan  tersebut  mendukung taksonomi  Benyamin.  S.  Bloom  yaitu  perubahan  tingkah  laku  

kemampuan  yang diharapkan  dapat  terjadi  pada  diri  siswa  setelah  menyelesaikan  kegiatan 

pembelajaran sebagai hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi 3 domain yaitu domain kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

 

Menurut kamus bahasa Indonesia hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) oleh 

usaha.  Menurut  Dimyati dan Mujiono hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi 

yaitu  siswa dan guru.  Dari  sisi  siswa  hasil  belajar  merupakan  tingkat  perkembangan mental  

yang  lebih  baik  bila  dibandingkan  pada  saat  sebelum  belajar. Tingkat  perkembangan  mental  
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tersebut  terwujud  pada  jenis-jenis  ranah kognitif,  afektif,  dan  psikomotor.  Sedangkan  dari  sisi  

guru,  hasil  belajar merupakan saat terseleksinya bahan pelajaran. (Dimyati dan Mujiono : 2006:99)  

 

Menurut (Hakim, 2016) google classroom adalah layanan berbasis Internet yang disediakan oleh 

google sebagai sebuah sistem e-learning. Service ini didesain untuk membantu pengajar membuat dan 

membagikan tugas kepada pelajar secara paperless. Pengguna service ini harus mempunyai akun di 

google. Selain itu google classroom hanya bisa digunakan oleh sekolah yang mempunyai Google 

Apps for Education. Mengutip dari website resmi dari google, aplikasi google classroom merupakan 

alat produktivitas gratis meliputi email, dokumen dan penyimpanan. Classroom di desain untuk 

memudahkan guru (pengajar) dalam menghemat waktu, mengelola kelas dan meningkatkan 

komunikasi dengan siswasiswanya. Dengan google classroom ini dapat memudahkan peserta didik 

dan pengajar untuk saling terhubung di dalam dan di luar sekolah.  

 

Kerangka Berpikir 

Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian pustaka dapat dihadapi saat ini adalah kurang 

maksimalnya hasil belajar khususnya pada mata pelajaran fisika. Dengan standar komponen penilaian 

hasil belajar siswa yang digunakan terdiri dari nilai akumulatif dari komponen tugas individu maupun 

tugas kelompok, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta komponen lainnya 

yang bersangkutan dengan mata pelajaran tertentu dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang 

diterapkan.Proses belajar fisika akan menjadi efektif bila bahan yang dipelajari dikaitkan dengan 

tujuan yang akan dicapai dan dihubungkan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 

fisika, pada saat ini masih berpusat pada guru, padahal kurikulum sudah diubah dengan memusatkan 

pada peserta didik (student centered), sehingga kurang mengembangkan kemampuan peserta didik 

dan hasil belajar yang belum baik. Untuk meningkatkan hasil belajar fisika peserta didik, perlu 

memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Mata pelajaran fisika memiliki tingkat 

kesulitan yang cukup tinggi, karena peserta didik dituntut memiliki pemahaman konsep yang baik. 

Pelajaran fisika merupakan pelajaran yang mempelajari banyak fenomena gejala alam yang perlu 

dikaji. Keberhasilan pembelajaran bergantung pada proses pembelajaran yang terjadi antara peserta 

didik dan guru. Proses pembelajaran akan berhasil dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

pembelajaran, sehingga terjadi interaksi peserta didik dalam kelompok. 

 

Bentuk pemanfaatan atau penggunaan teknologi internet dan web adalah e-learning. Konsep e-

learning menggunakan fasilitas jaringan global untuk menyampaikan materi ajar serta 

memanfaatkannya untuk menciptakan interaksi pengajar dan peserta didik. Salah satu media berbasis 

e-learning adalah google classroom. Google classroom merupakan suatu aplikasi yang disediakan 

oleh google for education untuk menciptakan ruang kelas secara online. Aplikasi ini dapat membantu 

memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam. 

 

Google classroom di sini digunakan oleh guru dan siswa selama kegiatan belajar mengajar untuk 

mengukur kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi 

google classroom sebagai media pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar yang optimal. 

Konsep pertama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan 

google classroom terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika. 

 

Konsep kedua dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil 

belajar siswa, dan untuk mengetahui interaksi antara media pembelajaran google classroom dengan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. 
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Hipotesis Tindakan   

Dengan pertimbangan dan merujuk kepada beberapa pendapat pakar di atas, disusunlah hipotesis 

tindakan sebagai berikut  : Jika pembelajaran fisika materi Rangkaian Arus Searah  menggunakan 

pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi  google classroom diduga  motivasi  dan hasil belajar pada 

siswa kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 14 Bandar Lampung Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021 

akan meningkat. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 14 Bandar Lampung  

pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021 pada pembelajaran fisika. Waktu Penelitian, penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari bulan September 2020 s.d  Oktober 2020 

pada tahun pelajaran 2020/2021 (Secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 2 tentang Jurnal 

Kegiatan Penelitian). Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Arikunto (2009:130-131) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan yang sengaja di munculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas. Proses ini didasarkan 

atas konsep pokok bahwa penelitian tindakan ini terdiri dari empat komponen pokok yang juga 

menunjukkan langkah, yaitu : perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observasi), 

refleksi (reflecting). 

 

Metode dan Rancangan Penelitian 

Menurut Kardiawarman (Paizaluddin & Ermalinda, 2013 : 6) Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (classroom action research) yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas 

untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. 

Secara lebih luas penelitian tindakan diartikan sebagai penelitian yang berorientasi pada penerapan 

tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada kelompok subyek yang 

diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan 

tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi 

sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Tindakan yang secara sengaja diberikan tersebut diberikan 

oleh guru atau berdasarkan arahan guru yang kemudian dilakukan oleh siswa. Konteks pekerjaan guru 

maka penelitian tindakan yang dilakukannya disebut penelitian tindakan kelas, Suharsimi 

(Paizaluddin & Ermalinda , 2013: 7).  

 

Subjek Penelitian  

Subjek pelaksanaan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 

XII MIPA 1 SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada mata pelajaran fisika pada Semester 1 tahun 

pembelajaran 2020/2021 dengan jumlah siswa sebanyak 35 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 19 

siswa perempuan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: Tes  

adalah  alat  pengumpul  informasi  mengenai  hasil  belajar  yang  berupa pertanyaan  atau  kumpulan  

pertanyaan.  Post-tes  dimaksudkan  untuk  mengetahui peningkatan kemampuan siswa setelah 

menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi  google classroom. Tes yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu tes tulis berbentuk multiple choice.  Non Tes, instrumen  non  tes  dalam  

penelitian  ini  meliputi  observasi,  wawancara  dan angket.  

 

Teknik Analisis Data  
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Data yang dikumpulkan dari hasil belajar siswa berdasarkan hasil observasi berupa angka atau data 

kuantitatif, untuk mengetahui apakah ada peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa seperti yang 

diharapkan dilakukan dengan cara menghitung persentase kemudian dideskripsikan. Perolehan nilai 

setiap siswa melalui tes hasil belajar secara tertulis diolah dengan rumus: Komponen-komponen yang 

diamati atau dinilai dari motivasi siswa adalah kegiatan belajar mereka selama mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan 5 indikator, yaitu kehadiran siswa bagi yang mengikuti 

pembelajaran, kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan, semangat siswa dalam menjawab 

pertanyaan, perhatian siswa dalam pembelajaran, ketekunan siswa dalam mengerjakan soal-soal 

latihan. Penjelasan mengenai penilaian hasil observasi motivasi belajar siswa secara rinci  

sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel Kriteria Penilaian Hasil Observasi Motivasi belajar Siswa 

 

No Rentang Nilai Kriteria Nilai Keterangan 

1 <50 Kurang Belum Tuntas 

2 50-69 Cukup Belum Tuntas 

3 70-89 Baik Tuntas 

4 ≥90 Sangat Baik Tuntas 

 

 

Data Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dianalisis secara kuantitaif, sedangkan skala nilai yang digunakan adalah rentang 

nilai 10 sampai dengan 100. Menurut Arikunto (2011:45) analisis data dimaksudkan untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Perolehan nilai setiap siswa 

melalui tes hasil belajar menggunakan kriteria sebagai berikut :  

 

Tabel Kriteria Penilaian Hasil Belajar 

 

No Nilai Kriteria Keterangan 

1 <70 Belum Tuntas  

2 ≥70 Tuntas  

 

Perolehan nilai setiap siswa melalui tes hasil belajar secara tertulis diolah dengan rumus : 

a. Ketuntasan Belajar 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

a = % nilai 70 ke atas 

b = Jumlah siswa tuntas belajar 

c = jumlah seluruh siswa 

 

b.  Nilai Rata-rata 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 4   │   April 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    51 

  

 

 

Keterangan :  

X  =  Nilai Rata-rata kelas 

∑Y =  Jumlah nilai seluruh siswa 

N  =  Jumlah siswa 

 

 

Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam siklus I sampai siklus ke-n. 

Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan refleksi dari siklus sebelumnya. Prosedur pelaksanaan dalam 

tahap ini meliputi (1) Perencanaan (2) Pelaksanaan (3) Pengamatan (4) Refleksi.  

 

Hasil Penelitian 

Penggunaan  pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi  google classroom  akan  sangat  membantu  

dalam  membangkitkan    motivasi  belajar  siswa,  ini  terbukti  dari  hasil  belajar  yang  diberikan  

pada  setiap  siklusnya  mengalami  peningkatan di mana pada  kondisi awal sebesar 60,00 pada siklus  

I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  72,42 dan pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh 

siswa adalah 80,43.  Rekapitulasi  nilai  hasil  tes formatif  siswa  dari kondisi awal, siklus  I  sampai 

dengan siklus II dapat dilihat dari tabel di bawah ini.  

Tabel  Rekapitulasi Ketuntasan dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran fisika  pada 

Studi Awal,  Siklus I dan Siklus II 

 

Siklus Nilai Rata-2 Tuntas % Belum Tuntas % 

Kondisi Awal 60,00 11 31,43 24 68,57 

Siklus I 72,42 21 60,00 14 40,00 

Siklus II 80,43 32 91,43 3 8,57 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan peningkatan nilai hasil dan ketuntasan belajar siswa pada siklus I 

dan II  secara terperinci sebagai berikut : 

a. Siswa Tuntas Belajar 

a. Pada temuan awal siswa yang tuntas sebanyak 11 siswa atau 31,43% dari 35 siswa. 

b. Pada siklus I  siswa yang tuntas sebanyak 21 siswa atau 60,00% dari 35 siswa 

c. Pada siklus II  siswa yang tuntas sebanyak 32 siswa atau 91,43% dari 35 siswa 

b. Siswa Belum Tuntas Belajar 

a. Pada temuan awal siswa yang belum tuntas sebanyak 24 siswa atau 68,57% dari 35 siswa. 

b. Pada siklus I  siswa yang belum tuntas sebanyak  14 siswa atau 40,00% dari 35 siswa 

c. Pada siklus II  siswa yang belum  tuntas sebanyak 3 siswa atau 8,57% dari 35 siswa 

 

Penjelasan mengenai peningkatan nilai rata-rata hasil belajar pada pembelajaran fisika dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi  google classroom  menunjukkan 

peningkatan yang cukup signifikan di mana pada kondisi awal sebesar 60,00 meningkat menjadi 

72,43 pada siklus I dan pada akhir siklus II meningkat menjadi 80,43.  

 

Keberhasilan proses perbaikan pembelajaran tidak hanya dilihat dari peningkatan hasil belajar atau 

nilai tes formatif saja. Motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran juga merupakan indikator 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Data motivasi siswa diperoleh dari lembar observasi yang 
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telah diisi oleh observer selama perbaikan pembelajaran berlangsung. Fokus observasi difokuskan 

pada aspek-aspek bisa menjawab, mau bertanya dan aktif dalam kegiatan diskusi. Hasil observasi 

pada pelaksanaan kegiatan perbaikan pembelajaran menunjukkan hasil yang positifi, dan dibuktikan 

dengan adanya peningkatan motivasi siswa pada setiap siklusnya. Secara rinci penjelasan mengenai 

peningkatan motivasi siswa dalam proses perbaikan pembelajaran sebagaimana tabel di bawah ini : 

 

Tabel  Rekapitulasi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran fisika  pada 

Studi Awal,  Siklus I dan Siklus II 

 

No Siklus Tuntas % Tuntas % 

1 Kondisi Awal 13 37,14 22 62,86 

2 Siklus I 23 65,71 12 34,29 

3 Siklus II 33 94,29 2 5,71 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan tentang siswa yang tuntas dan belum tuntas dilihat dari motivasi 

belajarnya, yaitu : 

a. Siswa tuntas dilihat dari motivasi belajar 

1. Pada temuan awal, siswa tuntas dilihat dari motivasi belajar sebanyak 13 siswa atau 

37,14% dari 35 siswa. 

2. Pada siklus I, siswa tuntas dilihat dari motivasi belajar sebanyak 23 siswa atau 65,71% 

dari 35 siswa. 

3. Pada siklus II, belum tuntas dilihat dari motivasi belajar sebanyak 33 siswa atau 94,29% 

dari 35 siswa. 

b. Siswa yang belum tuntas dilihat dari motivasi belajar 

1. Pada temuan awal, siswa belum tuntas dilihat dari motivasi belajar sebanyak 22 siswa 

atau 62,85% dari 35 siswa. 

2. Pada siklus I, siswa belum tuntas dilihat dari motivasi belajar sebanyak 12 siswa atau 

34,29% dari 35siswa. 

3. Pada siklus II, siswa belum tuntas dilihat dari motivasi belajar sebanyak 2 siswa atau 

5,71% dari 35 siswa 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini difokuskan pada upaya peningkatan untuk aktivitas belajar dan hasil 

belajar fisika siswa kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 14 Bandar Lampung dengan pendekatan 

pembelajaran aplikasi  google classroom. Proses pembelajaran siklus I yang dilakukan oleh peneliti 

adalah mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan pembelajaran 

aplikasi  google classroom  yang bertujuan agar  siswa lebih aktif dalam pembelajaran, memperkuat 

daya ingat siswa, suasana kelas lebih dinamis, guru lebih kreatif dalam pembelajaran, dan waktu 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

 

Keterlibatan siswa selama proses pembelajaran pada siklus I ini masih kurang, hal ini ditunjukkan 

dengan keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kurang optimalnya aktivitas siswa 

pada siklus I disebabkan peneliti belum dapat mengkondisikan kelas dengan baik yang ditunjukkan 

dengan masih banyak siswa yang ramai sendiri selama proses pembelajaran, dan terdapat siswa yang 

nampak bosan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sehingga berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman materi yang sedang dipelajari siswa, yang berakibat pada hasil belajar siswa yang masih 

belum sesuai harapan. 
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Pendekatan pembelajaran aplikasi  google classroom, siswa lebih banyak berinteraksi dengan teman 

atau dapat dikatakan siswa terlibat secara langsung selama pembelajaran sehingga pengetahuan yang 

diperoleh siswa akan lebih lama melekat dalam ingatannya. Akan tetapi hasil yang diperoleh dari 

pembelajaran siklus I belum sesuai dengan keriteria yang telah dipersyaratkan, sehingga diperlukan 

perbaikan pada siklus berikutnya 

 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II, siswa sudah memiliki pengalaman tentang prosedur pembelajaran 

dengan pendekatan pembelajaran aplikasi  google classroom pada pelaksanaan pembelajaran siklus I, 

namun dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II peneliti tetap menjelaskan lebih detail kepada siswa 

tentang pendekatan pembelajaran aplikasi  google classroom, sehingga siswa lebih lancar dalam 

menyelesaikan materi yang telah diberikan. Selama proses pembelajaran, peneliti melakukan 

pengamatan mengenai kegiatan, hasil belajar siswa, serta aktivitas siswa secara individu maupun 

kelompok. Kemudian peneliti merekap data yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan penelitian. 

 

Pengamatan pada observasi awal, dimana data menunjukan bahwa nilai evaluasi siswa pada 

pembelajaran fisika berada pada level di bawah target yang ditetapkan peneliti yakni 85% dari 35 

siswa di kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 14 Bandar Lampung harus mendapatkan nilai minimal 75, 

maka peneliti menargetkan bahwa penelitian ini harus tuntas dalam dua siklus.  Data yang diperoleh 

pada tahap pertama (siklus I) menunjukan bahwa hasil belajar siswa yang diharapkan belum tercapai. 

Persentasi hasil belajar siswa sebesar 85% secara klasikal, yakni hanya mencapai 60,00% atau 21 dari 

total 35 siswa, penilaian motivasi sebanyak 23 siswa atau 65,71% siswa yang dinyatakan tuntas. 

 

Berdasarkan pengamatan dari hasil evaluasi tersebut maka perlu dilanjutkan pada tahap selanjutnya 

dengan memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar pada siklus kedua yang 

berkenaan dengan: Apersepsi, yakni dengan memberikan pengantar tentang materi Rangkaian Arus 

Searah dengan memberikan contoh masalah yang berkaitan dengan dinamika rotasi secara jelas dan 

dimengerti oleh siswa. Motivasi, yakni memberikan dorongan pada setiap pembelajaran materi 

dinamika rotasi agar siswa lebih memahami dalam setiap menerima materi yang diajarkan. Teknik 

pertanyaan, yakni pertanyaan yang disesuaikan dengan pembahasan tentang materi Rangkaian Arus 

Searah. Adanya interaksi antar guru dan siswa, yakni berupa pengulangan (pembahasan kembali) 

materi yang belum dikuasai siswa, dan menjelaskan kembali tata cara pendekatan pembelajaran 

berbasis aplikasi  google classroom. Memberikan tugas tambahan dan melakukan evaluasi secara 

lisan mengenai masalah dalam materi pembelajaran tentang Rangkaian Aarus Searah sehingga 

peneliti dapat menganalisa pemahaman peserta didik secara individual. 

 

Dengan perbaikan dan penyempurnaan tersebut, maka dari hasil pelaksanaan tindakan pada siklus II 

memperhatikan hasil yang ada, bahwa aspek yang diperbaiki sudah baik, yakni telah mencapai hasil 

91,43%, walaupun masih tersisa 3 siswa  atau 8,57% yang belum menunjukan peningkatan hasil 

belajar dan telah mencapai target nilai yang diinginkan peneliti yaitu minimal 85% siswa dinyatakan 

tuntas. Adapun penjelasan mengenai motivasi belajar terdapat 33 siswa atau 94,29% yang dinyatakan 

tuntas dan masih terdapat 2 siswa atau 5,71% yang dinyatakan tuntas.  

 

Dari hasil pengamatan KBM tersebut sudah nampak ada peningkatan pada siklus II. Sehubungan 

dangan penelitian ini, maka penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi google classroom 

dengan cara penilaian acuan dalam pembelajarannya dengan menggunakan masalah yang diberikan 

kepada masing-masing kelompok dan menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi 

yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok, kemudian masing-masing kelompok berbeda dan setiap 
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siswa mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan sanggahan dan 

pendapat dangan benar dalam setiap materi pembelajaran. 

 

Penerapan untuk mengaktifkan siswa, agar pengetahuan yang dimiliki siswa dapat bertahan lama dan 

lebih bermakna atau bermanfaat, bukan saja pada tingkat pemahaman dan penerapan dalam kelas saja 

tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil pengamatan mengeni pelaksanaan 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi  google classroom  pada 

pembelajaran fisika materi Rangkaian Arus Searah melalui penilaian pemecahan masalah didapat dari 

evaluasi, dimana menjadikan hasil belajar siswa dan daya serap siswa dapat terlihat jelas.  

 

Berdasarkan data-data hasil pelaksanaan perbaikan pembelajaran sebagaimana diuraikan di atas 

berupa data hasil tes formatif siklus I, tes formatif siklus II dan data hasil observasi siklus I dan II 

maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi  google 

classroom dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa pada pembelajaran fisika materi 

Rangkaian Arus Searah di kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 14 Bandar Lampung Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2020/2021. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan yang diperoleh pada siklus pertama dan kedua  dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi  google 

classroom dalam pembelajaran fisika pada materi dinamika rotasi terbukti dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Pada studi awal motivasi belajar dari 13 siswa atau 37,14%, meningkat pada 

siklus pertama menjadi 65,71% atau 23 siswa, meningkat menjadi 94,29% atau 33 siswa pada siklus 

kedua. Penerapan pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi  google classroom dalam pembelajaran 

fisika pada materi dinamika rotasi terbukti dapat meningkatkan hasil dan ketuntasan belajar siswa. 

Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan rata-rata hasil belajar dari 60,00 pada siklus pertama, 

meningkat menjadi 70,42 pada siklus kedua, menjadi 80,43  pada siklus kedua, sedangkan tingkat 

ketuntasan belajar dari 11  siswa atau 31,43% menjadi 21 siswa atau 60,00% dan  32 siswa atau 

91,43% pada siklus kedua. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan antara guru fisika dan peneliti dalam hal 

meningkatkan minat dan hasil belajar fisika melalui pendekatan pembelajaran berbasis aplikasi  

google classroom, maka diberikan sejumlah saran sebagai berikut. Siswa diharapkan sudah 

mempelajari materi terlebih dahulu sebelum materi tersebut disampaikan oleh guru sehingga dapat 

mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Siswa juga harus lebih banyak dalam 

mempelajari dan menguasai berbagai keterampilan proses fisika sehingga dapat menerapkan berbagai 

keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa harus berani bertanya, 

mengungkapkan pendapat, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, sebab diskusi dapat 

membantu siswa lebih mudah dalam memecahkan suatu permasalahan pembelajaran. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, hendaknya guru menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis 

aplikasi google classroom dan menguasai kondisi kelas agar tidak gaduh selama proses pembelajaran. 

Melalui penerapan strategi ini diharapkan proses pembelajaran akan lebih menarik, menyenangkan, 

dan siswa akan lebih aktif selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, hendaknya sekolah menindaklanjuti penerapan pendekatan 

pembelajaran berbasis aplikasi  google classroom dalam proses pembelajaran. Sekolah menganjurkan 

kepada guru untuk menerapkan strategi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 4   │   April 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    55 

  

Daftar Pustaka 

Abdurrahman dan Bintoro. 2000. Memahami Dan Menangani Siswa 

Dengan Problema Belajar. Jakarta : Depdiknas 

Abror, Rachman, 1993, Psikologi Pendidikan, Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Adin, Arahman.  2010. Model Pembelajaran Snowball  Throwing. Bandung : Remaja. Rosda Karya 

Agus Suprijono. 2009. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. Surabaya : pustaka belajar.  

Aqib Zainal. 2008. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung : Yrama Widya 

Arikunto, S. 2011. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta 

Arikunto, Suharsimi. 2009. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Aneka Cipta: Jakarta 

Aunurrahman. 2009. Belajar dan Pembelajaran. Bandung : Alfabeta 

BSNP. 2006. Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk. Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah. Jakarta: Depdiknas. 

Crow and Crow, 1984, Psikologi Pendidikan, Surabaya: Bina Ilmu 

Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Depdikbud. Jakarta. 

Djamarah, Syaiful Bahri. 2000. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif. Jakarta: Rineka Cipta 

Ibrahim dan Nana Syaodih. 2003. Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

Isjoni. 2010. Pembelajaran Kooperatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Kagan Spencer.1994. Cooperative Learning. San Juan Capistrano : Kagan 

Komalasari, Kokom. 2010. Pembelajaran Kontekstual : Konsep Dan Aplikasi. Bandung: Refika 

Aditama 

Mills, J.S. & Alfonso,S.R.D. 2010. Competition And Male Body Image Increased Drive For 

Muscularity Following Failure To A Female. Journal of Social and Clinical Psychology. 

New York 

Mukhtari. 2010. Penerapan Metode Pembelajaran Snowball Throwing Jakarta: PT. Rakasta Samasta 

Nana Sujana.2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung : Rosdakarya 

Oemar Hamalik. 2010. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. 

Poerwadarminta,  W.J.S. 1985.  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Pusat  Bahasa, Departemen  

Pendidikan  Nasional.  Edisi  III,  cetakan  ke-4.  Balai  Pustaka. Jakarta. 

Safari. 2003. Evaluasi Pembelajaran. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan 

Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga kependidikan 

Saminanto. 2010. Ayo Praktik  PTK  Penelitian  Tindakan  Kelas.  Semarang: Rasamail Media Group. 

Sandjaja. 2005.Strategi Pembelajaran. Bandung : Falah production 

Savage, V.T. dan Armstrong, GD. 1996. Efleciive Teaching in Elementary Social. Studies. (Third 

Edition). 

Slameto. 2003.  Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta 

Somantri,M.N. 2001. Mengagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung:PT. 

Rosda Karya. 

Suyanto.1997. Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tindakan Kelas. Yogyakarta : Depdikbud 

Tampubolon. 1991. Mengembangkan Kebiasaan Membaca Pada Anak. Bandung: Angkasa. 

Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa. 2011. Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media 

Trianto,  2009.  Mendesain  Model  Pembelajaran  Inovatif-Progresif.  Ed  ke-4.  Jakarta: Kencana. 

Wiriatmadja, Rochiati. 2006. Metode Penelitian Tindakan Kelas, UPI Bandung dan Rosda. Bandung. 

 

* 

Dra. Rohma 

Guru SMAN 14 Bandar Lampung 

********* 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 4   │   April 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    56 

  

INCREASING THE ABILITY OF TEACHERS IN DEVELOPING RPP 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC THROUGH IHT WITH THE 

GOOGLE MEETING APPLICATION AT SMAN 14 BANDAR 

LAMPUNG SEMESTER 1 THE 2020/2021 ACADEMIC YEAR 

 

PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DALAM MENYUSUN RPP DI 

MASA PANDEMI COVID 19 MELALUI IHT DENGAN APLIKASI 

GOOGLE MEETING DI SMAN 14 BANDAR LAMPUNG SEMESTER 1 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 

*Sevensari  

 

ABSTRACT 

This research emphasizes on increasing the ability of teachers in compiling lesson plans during the Covid 19 

pandemic by implementing IHT with the Google Meeting Application. This research is School Action Research 

(PTS) with four main steps, namely: action planning, action implementation, observation and reflexes. The 

research subjects were 36 subject teachers at SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Data collection techniques 

using observation and documentation techniques. The results of the study, it can be concluded that the 

implementation of iHT with the Google Meeting Application has proven to be able to improve the ability of 

teachers in preparing lesson plans during the Covid 19 pandemic. This is evidenced by the improvement in the 

results of the assessment of the ability of teachers at SMA Negeri 14 Bandar Lampung in compiling lesson plans 

during the Covid pandemic. 19 in the initial conditions the average value is 49.97 and is included in the Less 

(K) category, increasing in the first cycle with an average value of 70.21 and is included in the Enough (C) 

category and in the second cycle with an average value of 88 ,16 and is included in the Good category (B). As 

for increasing the ability of teachers at SMA Negeri 14 Bandar Lampung in preparing individual lesson plans 

during the COVID-19 pandemic, in the initial conditions there were no teachers who were declared complete, in 

the first cycle 20 teachers or 55.56% were declared complete and in the second cycle 36 teachers or 100% 

declared complete.  

Key Word: Ability, lesson plans, IHT, Google Meeting 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini menekankan kepada peningkatan Kemampuan guru dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 

19 dengan pelaksanaan IHT dengan Aplikasi Google Meeting. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Sekolah 

(PTS) dengan empat langkah pokok, yaitu : perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 

refleks. Subjek penelitian adalah 36 guru mata pelajaran di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat kesimpulan 

bahwa pelaksanaan iHT dengan Aplikasi Google Meeting terbukti mampu meningkatkan kemampuan guru 

dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan hasil penilaian  

kemampuan guru-guru di SMA Negeri 14 Bandar Lampung dalam menyusun RPP  di masa pandemi Covid 19 

pada kondisi awal  rata-rata nilai 49,97 dan masuk dalam kategori Kurang (K), meningkat pada siklus pertama 

dengan rata-rata nilai 70,21 dan masuk dalam kategori Cukup (C) dan pada siklus kedua dengan rata-rata nilai 

88,16 dan masuk dalam kategori Baik (B). Adapun peningkatan kemampuan guru-guru di SMA Negeri 14 

Bandar Lampung dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 secara individu pada kondisi awal belum 

ada guru yang dinyatakan tuntas, pada siklus pertama 20 guru atau 55,56% dinyatakan tuntas dan pada siklus 

kedua 36 guru atau 100% dinyatakan tuntas.  

Kata Kunci : Kemampuan, RPP, IHT, Google Meeting 
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Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2020 ini seluruh dunia mengalami wabah yaitu pandemi Covid 19. Pandemi Covid-19 

adalah krisis kesehatan yang melanda hampir di seluruh penjuru dunia (Purwanto et al., 2020:1). 

Pandemi ini berdampak pada berbagai bidang, salah satunya di pendidikan. Banyak negara 

memutuskan untuk sementara menutup sekolah, kampus selama masa pandemi covid-19 berlangsung. 

Setiap Negara membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. 

Untuk mengatasi wabah pandemi Covid -19 semua negara menerapkan sebuah tindakan salah satunya 

dengan melakukan gerakan social distancing yaitu jarak sosial yang dirancang untuk mengurangi 

interaksi orang-orang dalam komunitas yang lebih luas (Wilder-Smith & Freedman, 2020:2). Dengan 

adanya social distancing maka pembelajaran di sekolah menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan 

secara langsung hal ini juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pendidikan. 

 

Karena dengan adanya pandemi Covid-19 terbitlah pengumuman Kejadian Luar Biasa (KLB) maka 

terjadi sebuah kekacauan khususnya dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah diliburkan, kegiatan 

belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu, pembelajaran yang awalnya dilalukan secara tatap 

muka untuk sementara tidak bisa dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu 

adanya perubahan desain model pada kegiatan belajar mengajar untuk menghindari pembelajaran 

dengan tatap muka sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran wabah virus covid-19. Kemendikbud 

mengeluarkan surat edaran No 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa 

darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19) yang salah satu isinya adalah belajar dari rumah 

dengan kegiatan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Selama pandemi berlangsung, kini 

pembelajaran daring telah dilakukan hampir di penjuru dunia (Goldschmidt, 2020:88). Maka selama 

pandemi Covid-19 berlangsung setiap sekolah melaksanakan kegiatan pendidikan dengan 

pembelajaran jarak jauh. 

 

Pada kondisi seperti ini semua guru atau tenaga pendidik diharuskan untuk mengganti pembelajaran 

menggunakan E-learning atau melalui media online. Berbagai platform digunakan untuk melakukan 

pengajaran sehingga perlu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang baik dan pemanfaatan 

teknologi informasi (Rusman, 2019). Seluruh siswa diwajibkan untuk menggunakan alat komunikasi 

seperti Handphone dengan bijak untuk mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran daring dengan 

tatap muka melalui aplikasi menjadi hal yang paling menguntungkan guna memutus penyebaran 

Covid-19 serta menjaga kesehatan keselamatan jiwa guru dan siswa dari terpaparnya virus tersebut 

(Jamaluddin, Ratnasih, Gunawan, & Panjiah, 2020:5). 

 

Pembelajaran daring memberikan dampak positif yaitu pengalaman dan pemanfaatan teknologi dalam 

hal positif serta mewujudkan tantangan guru di Abad-21 (Sudarsiman, 2015:14). Pembelajaran daring 

membawa perubahan dalam sistem pendidikan, materi yang akan diajarkan, pembelajaran yang 

dilakukan serta hambatan-hambatan yang dihadapi baik oleh guru, siswa dan penyelanggara 

pendidikan. Pembelajaran daring selain untuk memutus penyebaran Covid-19 diharapkan mampu 

menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan kemandirian pembelajaran yang memungkinkan 

siswa pelajari materi pengetahuan yang lebih luas di dalam dunia internet sehingga menimbulkan 

kekreatifan siswa dalam mengetahui ilmu pengetahuan dan dapat mengimplementasikan kebijakan 

Kurikulum 2013 (Darmalaksana, Hambali, Masrur, & Muhlas, 2020:18). 

 

Sama seperti pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh merupakan hal yang perlu 

direncanakan dengan matang dan perlu dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Terkait dengan perencanaan pembelajaran, penguasaan kemampuan guru dalam menyusun RPP untuk 

pembelajaran jarak jauh sangatlah penting baik di masa pandemi ini ataupun setelah pandemi. Dalam 
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menyusun RPP di masa adaptasi baru, ketika terjadi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, 

penyusunan RPP harus disesuaikan dengan kondisi. Pasalnya, baik secara metode maupun sistem 

pembelajaran di masa pandemi jauh berbeda dengan di masa normal. Di masa normal, guru bisa 

menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui tatap muka di dalam kelas. Namun di 

masa pandemi seperti sekarang, pembelajaran harus dilakukan secara daring atau dengan sistem jarak 

jauh. Dengan sistem pembelajaran seperti ini, tentu saja RPP harus disusun ulang untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang diinginkan.  

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti yang bertugas sebagai kepala sekolah di  SMAN 14 

Bandar Lmpung berupaya untuk meningkatkan kesiapan guru-guru  tersebut dalam menyusun RPP di 

masa pandemi Covid 19 dengan kegiatan In House Training (iHT) Daring dalam bentuk penelitian 

tindakan sekolah dengan judul “Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menyusun RPP  di Masa 

Pandemi Covid 19 melalui iHT dengan Aplikasi Google Meeting di SMAN 14 Bandar Lampung  

Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021”. 

 

Identifikasi Masalah 

Dari uraian sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang muncul terkait dengan dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 oleh 

guru-guru di SMAN 14 Bandar Lampung  diantaranya: Pandemi Covid 19 yang tidak memungkinkan 

diadakannya proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas sehingga diperlukan modifikasi terhadap 

RPP yang digunakan dalam mengajar di masa pandemi Covid 19. Perlunya inovasi-inovasi di dalam 

menyusun RPP dalam menunjang proses pembelajaran di masa pandemi Covid 19 dengan 

memanfaatkan teknologi khususnya internet. Kekurangmampuan guru-guru di SMAN 14 Bandar 

Lampung dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 yang kebutuhannya sangat mendesak di 

masa pandemi Covid 19. 

 

Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah dari 

pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan sekolah ini yaitu  Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan In 

House Training (iHT) dengan Aplikasi Google Meeting sebagai upaya meningkatkan kemampuan 

guru SMAN 14 Bandar Lampung  dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 pada Semester 1 

Tahun Pelajaran 2020/2021? Bagaimana peningkatan kemampuan guru SMAN 14 Bandar Lampung  

dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19  melalui kegiatan In House Training (iHT)  dengan 

Aplikasi Google Meeting pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021? 

 

Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian tindakan sekolah ini 

adalah : Mendeskripsikan proses pelaksanaan kegiatan In House Training (iHT)   dengan Aplikasi 

Google Meeting sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru SMAN 14 Bandar Lampung  dalam 

menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Meningkatkan kemampuan guru SMAN 14 Bandar Lampung  dalam menyusun RPP di masa pandemi 

Covid 19  melalui In House Training (IHT) dengan Aplikasi Google Meeting pada Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2020/2021.  

 

Kajian Pustaka 

Mampu adalah cakap dalam menjalankan tugas, mampu dan cekatan. Kata kemampuan sama artinya 

dengan kecekatan. Mampu atau kecekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu pekerjaan dengan 

cepat dan benar. Seseorang yang dapat melakukan dengan cepat tetapi salah tidak dapat dikatakan 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 4   │   April 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    59 

  

mampu. Spencer and Spencer dalam Hamzah Uno (2010: 62) mendefinisikan kemampuan sebagai 

“Karakteristik yang menonjol dari seseorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif 

dan/superior dalam suatu pekerjaan atau situasi”. Poerwadarminta (2007: 742) mempunyai pendapat 

lain tentang kemampuan yaitu mampu artinya kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan 

kemampuan artinya kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Pendapat lain dikemukakan juga oleh 

Nurhasnah (2007: 552) bahwa mampu artinya (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan 

kemampuan artinya kesanggupan, kecakapan. Sehubungan dengan hal tersebut Tuminto (2007: 423) 

menyatakan bahwa kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan atau kekuatan.  

 

Mampu adalah cakap dalam menjalankan tugas, mampu dan cekatan. Kata kemampuan sama artinya 

dengan kecekatan. Mampu atau kecekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu pekerjaan dengan 

cepat dan benar. Demikian pula apabila seseorang dapat melakukan sesuatu dengan benar tetapi 

lambat, juga tidak dapat dikatakan mampu. Seseorang yang mampu dalam suatu bidang tidak ragu-

ragu melakukan pekerjaan tersebut, seakan-akan tidak pernah dipikirkan lagi bagaimana 

melaksanakannya, tidak ada lagi kesulitan kesulitan yang menghambat. Ruang lingkup kemampuan 

cukup luas, meliputi kegiatan berupa perbuatan, berfikir, berbicara, melihat, dan sebagainya. Akan 

tetapi, dalam pengertian sempit kemampuan lebih ditunjukkan kegiatan yang berupa perbuatan. 

 

RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan moda apa pun untuk 

setiap Kompetensi Dasar (KD). Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal 

yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu 

KD yang sesuai dengan moda pembelajaran yang digunakan. Penyusunan RPP mengacu pada prinsip 

pengembangan RPP yang tertuang dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah dan selanjutnya diatur dalam SE Sekjen Kemendikbud No 15 Tahun 

2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam masa darurat penyebaran corona 

virus deasess (covid-19) yang diantaranya memuat pernyataan bahwa dalam menyusun RPP minimal 

guru mencantumkan tujuan, langkah-langkah pembelajaran, penilaian. Namun, boleh menambahkan 

unsur lain sesuai keperluan. 

 

Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidkan dasar dan 

menengah disebutkan serangkaian prinsip dalam meyusun RPP, dalam penyusunan RPP  masa 

pandemi Covid 19 pun menggunakan prinsip sebagai berikut: 1) Memperhatikan perbedaan individu 

peserta didik 2) Berpusat pada peserta didik 3) Berbasis konteks 4) Berorientasi kekinian 5) 

Mengembangkan kemandirian belajar 6) Memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran 7) 

Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan 8) Memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. 9) Kegiatan langkah-langkah pembelajaran memperhatikan pada 

SE Sekjen Kemendikbud No 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah 

dalam masa darurat penyebaran corona virus deasess (covid-19). 

 

Wahjosumidjo (2012:83) mengartikan bahwa: “Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru 

yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, 

atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran. Sementara Rahman dkk (2016:106) mengungkapkan bahwa “Kepala sekolah adalah 

seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural (kepala sekolah) 

di sekolah”. 

 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru 

Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : Kepala sekolah/madrasah 
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adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal 

(TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), 

sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), 

sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), 

sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar 

biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan 

menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). 

 

In House Training (iHT) terdiri dari dua kata in house dan training, dalam kamus bahasa Inggris in 

house artinya di dalam rumah sedangkan training artinya latihan. Adapun istilah training mempunyai 

banyak makna. dalam buku “ Human Resource Management” , (Noe, 2018: 267)  training secara 

umum adalah refers to a planned effort by a company to facilitate employees’ learning of job related 

competencies. The job competencies include knowledge, skill or behaviors that are critical for 

successful job performance” (pelatihan mengacu pada upaya yang direncanakan o leh perusahan 

untuk mengfasilitasi pembelajaran pada karyawan tentang kemampuan kerja terkait, kemampuan 

kerja meliputi keterampilan pengetahuan atau perilaku yang penting untuk kinerja yang sukses) 

 

Kerangka Pikir 

Covid-19 berdampak kepada seluruh sektor kehidupan, salah satunya dalam bidang pendidikan. 

Pemerintah melakukan inovasi-inovasi untuk menghadapi pandemi ini. Sektor pendidikan berupaya 

mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang menganjurkan seluruh 

kegiatan di institusi pendidikan harus dilakukan dengan menjaga jarak pada seluruh penyampaian 

materi atau kegiatan belajar-mengajar. Dalam hal ini dilaksanakan secara daring atau online. Guru 

sebagai bagian dari intitusi pendidikan sekaligus pelaksana pendidikan dituntut untuk memberikan 

inovasi terbaru untuk membentuk proses pembelajaran yang sangat efektif. Meski dalam 

kenyataannya, masih banyak guru yang belum paham mengenai inovasi terbaru yang harus dipakai 

untuk melakukan pembelajaran selama pandemi. 

 

Dalam menyusun RPP di masa adaptasi baru, ketika terjadi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, 

penyusunan RPP harus disesuaikan dengan kondisi. Pasalnya, baik secara metode maupun sistem 

pembelajaran di masa pandemi jauh berbeda dengan di masa normal. Di masa normal, guru bisa 

menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui tatap muka di dalam kelas. Namun di 

masa pandemi seperti sekarang, pembelajaran harus dilakukan secara daring atau dengan sistem jarak 

jauh. Dengan sistem pembelajaran seperti ini, tentu saja RPP harus disusun ulang untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang diinginkan 

 

In House Training (IHT) merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh sebagai upaya 

peningkatan keterampilan guru dalam membuat video pembelajaran interaktif. Metode ini tentunya 

bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa guru sekaligus. Kegiatan In House Training (iHT) 

dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Google Meet atau Google Hangouts Meet 

adalah aplikasi video conference atau online meeting versi bisnis yang dirancang khusus untuk 

organisasi atau perusahaan dalam berbagai ukuran. Beberapa fitur yang bisa digunakan di dalam 

Google Meet adalah dukungan maksimal peserta video conference hingga 100 orang, dapat digunakan 

di semua platform, berbagai dokumen atau presentasi, dan akses mudah hanya lewat tautan yang 

dibagikan. Pengguna bisa memulai video conference melalui browser Chrome, Mozilla Firefox, 

Microsoft Edge, atau Safari. Atau, bisa juga melalui ponsel dengan mengunduh aplikasi Meet di 

PlayStore maupun AppStore.  
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Hipotesis Tindakan 

Hipotesis penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut : “Peningkatan peningkatan kemampuan guru 

SMAN 14 Bandar Lampung dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 diduga dapat 

ditingkatkan dengan melakukan kegiatan iHT dengan Aplikasi Google Meeting. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini  dilaksanakan di SMAN 14  Bandar Lampung  yang beralamat di Perum Bukit Kemiling 

Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Penelitian dilaksanakan pada 

semester 1 tahun pelajaran 2020/2021 selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dari bulan  Agustus 2020 

sampai dengan bulan Oktober 2020, yang menjadi subjek penelitian adalah guru di SMAN 14 Bandar 

Lampung  sebanyak 36 guru mata pelajaran sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah 

peningkatan kemampuan guru menyusun RPP masa pandemi Covid 19 melalui kegiatan IHT. Teknik  

pengumpulan  data dalam penelitian ini  adalah  observasi dan dokumentasi. 

 

Indikator dan Kriteria Keberhasilan 

Secara keseluruhan setelah data terkumpul, selanjutnya dipergunakan untuk menilai keberhasilan 

tindakan, dengan indikator sebagai berikut : Minimal hasil penilaian kemampuan guru adalah BAIK 

atau berada dalam rentang nilai >=71. Peningkatan kemampuan guru dalam menyusun RPP di masa 

pandemi Covid 19 secara klasikal minimal 85% dari jumlah peserta dinyatakan tuntas. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan mengenai analisis proses pelaksanaan kegiatan In House Training (iHT) dengan Aplikasi 

Google Meeting di SMAN 14 Bandar Lampung pada semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai 

upaya meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19  mengacu 

pada data utama.  

 

Situasi pandemi Covid-19 seperti ini, pembelajaran daring diatur melalui Surat Edaran Kemdikbud 

mengenai Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19 terdapat kebijakan yaitu 

pembelajaran daring guna memberikan sebuah pengalaman belajar yang sangat bermakna, tidak 

menjadi beban dalam menyelesaikan semua kurikulum untuk kelulusan, pembelajaran dititikberatkan 

pada pengembangan kecakapan hidup yaitu tentang pandemi Covid-19 dan pembelajaran tugas dapat 

divariasi antar siswa, mengikuti bakat dan minat serta keadaan masing-masing termasuk meninjau 

kembali kesenjangan fasilitas belajar yang dimiliki dirumah. 

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti yang bertugas sebagai kepala sekolah di SMAN 14 

Bandar Lampung berupaya untuk meningkatkan kesiapan guru-guru  tersebut dalam menyusun RPP 

di masa pandemi Covid 19.  Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan guru 

dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 di SMAN 14 Bandar Lampung masih rendah. 

Beberapa indikator dijelaskan untuk melengkapi penilaian tersebut. Pertama Pandemi Covid 19 yang 

tidak memungkinkan diadakannya proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Kedua, adalah 

perlunya inovasi-inovasi baru yang menunjang proses pembelajaran di masa pandemi Covid 19 

dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet dan  ketiga adalah kekurangmampuan guru-guru 

di SMAN 14 Bandar Lampung dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 yang kebutuhannya 

sangat mendesak di masa pandemi Covid 19. 

 

Hasil kegiatan prasiklus menunjukkan semua guru di SMAN 14 Bandar Lampung belum mampu 

menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 dengan baik. Sementara kebutuhan RPP menjadi sebuah 
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keharusan dalam pembelajaran daring di masa pandemi Covid 19. Hasil pelaksanaan kegiatan awal 

penelitian sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini. 

Tabel Rekapitulasi Tabulasi Hasil Penilaian Peningkatan Kemampuan Guru dalam 

Menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 pada Kondisi Awal  

 

No 
Rentang  

Skor 

Jumlah  

(f) 

Persentase 

(%) 

Kriteria 

Penilaian 
Keterangan 

1 ≥91 0 0 Sangat Baik Tuntas 

2 71-90 0 0 Baik Tuntas 

3 51-70 18 50,00 Cukup Blm Tuntas 

4 ≤50 18 50,00 Kurang Blm.Tuntas 

Nilai Rata-rata 49,97 Kurang Blm Tuntas 

         (Sumber : Olahan data lampiran 5 a) 

 

Dari tabel-tabel di atas dapat diperoleh hasil bahwa pada pelaksanaan kegiatan prasiklus menunjukkan 

hasil penilaian kemampuan guru dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 diperoleh data-data 

rata-rata nilai 49,97 dan masuk dalam kriteria kurang (K) dan belum ada guru yang dinyatakan tuntas. 

 

Pembahasan 

Pandemi Covid-19 yang masih terus mewabah hingga saat ini, menuntut semua pihak, salah satunya 

bidang pendidikan melakukan strategi cerdas dan inovatif agar berbagai aktifitas pembelajaran dapat 

dilaksanakan dengan baik. Konsep belajar tiada henti dalam segala situasi, harus menjadikan 

semangat para guru agar kreatif dalam rangka turut mencerdaskan peserta didik sebagai generasi emas 

bangsa di masa mendatang. 

 

Perkembangan tehnologi informasi dewasa ini sangat pesat sehingga mempengaruhi seluruh aspek 

kehidupan tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, seorang guru harus 

menguasai tehnologi. Tehnologi dapat dimanfaatkan dalam pembuatan media dalam pembelajaran. 

Dua unsur yang sangat penting pada proses belajar mengajar, adalah metode mengajar dan media 

pengajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang 

harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan respon yang 

diharapkan siswa kuasai setelah pengajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk 

karakteristik siswa. 

 

Akar dari permasalahannya adalah tidak banyak guru yang mampu melakukan kegiatan 

pengembangan profesionalisme. Rendahnya motivasi dan kemampuan guru dalam mengembangkan 

media pembelajaran dapat berakibat rendahnya motivasi belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan 

Purwono et al (2014:81) yang menyatakan bahwa media juga dapat membuat pembelajaran lebih 

menarik dan menyenangkan. 

 

Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan suatu upaya yang tepat dan cepat, salah satunya 

adalah pelaksanaan iHT dengan Aplikasi Google Meeting bagi para guru SMAN 14 Bandar Lampung 

di dalam membantu para guru menyusun RPP di masa pandemi Covid 19. iHT dengan Aplikasi 

Google Meeting merupakan program pelatihan yang diselenggarakan di tempat sendiri, sebagai upaya 

untuk meningkatkan kompetensi guru, dalam menjalankan pekerjaannya dengan mengoptimalkan 

potensi-potensi yang ada. Kegiatan iHT dengan Aplikasi Google Meeting  dapat dilaksanakan di 
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sekolah dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan dan kompetensi bersama guru lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya 

sebagai guru. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu, biaya, dan dapat 

mendayagunakan potensi yang ada di sekolah.  iHT dengan Aplikasi Google Meeting merupakan 

program pelatihan yang diselenggarakan di tempat sendiri, sebagai upaya untuk meningkatkan 

kompetensi guru, dalam menjalankan pekerjaannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada 

(Sujoko, 2012:15). IHT dengan Aplikasi Google Meeting merupakan pelatihan yang dilaksanakan 

secara internal oleh kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan sebagai 

penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan berdasar pada pemikiran bahwa sebagian kemampuan 

dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal, namun dapat 

dilakukan secara internal oleh guru sebagai trainer yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki 

oleh guru lain. Sedangkan ketentuan peserta dalam iHT minimal 4 orang dan maksimal 15 orang 

(Danim, 2012:78) 

 

Pada kondisi pandemi, diperlukan adaptasi untuk memenuhi tuntutan pembelajaran jarak jauh di dunia 

pendidikan, salah satu hal yang penting untuk dipersiapkan adalah RPP yang telah disesuaikan dengan 

kondisi pandmi Covid 19. Hal ini penting untuk dipersiapkan setiap guru, agar siswa mendapatkan 

materi yang menarik untuk dipelajari. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan masalah yang 

muncul berikut: 1) Kemampuan guru dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 sangat rendah. 

2) Kesadaran guru masih rendah pada literasi digital terutama dalam penggunaan internet sebagai 

bahan literasi. 3) Kurangnya motivasi guru untuk mengupgrade diri menjadi lebih canggih dan 

profesional, sehingga timbul permasalahan salah satunya yaitu guru masih menjalankan pembelajaran 

secara konvensional yang mengakibatkan motivasi belajar siswa juga menurun. Maka diperlukan 

sebuah pelatihan di tingkat sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam  menyusun RPP di 

masa pandemi Covid 19 melalui iHT dengan Aplikasi Google Meeting.  

 

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan guru dalam menyusun RPP di 

masa pandemi Covid 19 melalui kegiatan iHT dengan Aplikasi Google Meeting yang lebih 

menekankan pada metode kolaboratif konsultatif akan memberikan kesempatan sharing antara satu 

kepala sekolah dengan guru serta guru dengan guru yang lain. Dengan demikian, pemahaman dan 

kemampuan serta kemampuan guru dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 dapat 

ditingkatkan baik dalam teoritisnya maupun dalam implementasinya. 

 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan  bahwa melalui pelaksanaan kegiatan in House 

Training dengan Aplikasi Google Meeting di SMAN 14 Bandar Lampung terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut 

: Pelaksanaan kegiatan in House Training dengan Aplikasi Google Meeting  terbukti mampu 

meningkatkan kemampuan guru-guru di SMAN 14 Bandar Lampung dalam menyusun RPP di masa 

pandemi Covid 19. Peningkatan kemampuan guru-guru di SMAN 14 Bandar Lampung dalam 

menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 dibuktikan dengan peningkatan hasil penilaian  

kemampuan guru-guru di SMAN 14 Bandar Lampung dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 

19 di mana pada kondisi awal  rata-rata nilai 49,97 dan masuk dalam kategori Kurang (K), meningkat 

pada siklus pertama dengan rata-rata nilai 70,21 dan masuk dalam kategori Cukup (C) dan pada siklus 

kedua dengan rata-rata nilai 88,16 dan masuk dalam kategori Baik (B). Adapun peningkatan 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 4   │   April 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    64 

  

kemampuan guru-guru di SMAN 14 Bandar Lampung dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 

19 secara individu pada kondisi awal belum ada guru yang dinyatakan tuntas, pada siklus pertama 20 

guru atau 55,56% dinyatakan tuntas dan pada siklus kedua 36 guru atau 100% dinyatakan tuntas. 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tindakan sekolah ini, peneliti menyarankan : 

Bagi Guru, kegiatan IHT dengan Aplikasi Google Meeting di masa pandemi Covid 19 ini dapat 

dijadikan pengalaman berharga dan menambah wawasan terutama dalam pengusaaan dan kemampuan 

memanfaatkan teknologi sebagai sarana dan media pembelajaran. Bagi sekolah, agar selanjutnya agar 

dapat melaksanakan iHT  dengan Aplikasi Google Meeting  dengan perangkat pembelajaran lainnya 

khususnya pada masa pandemi Covid 19 sehingga dapat memperlancar proses kegiatan belajar 

mengajar yang berujung pada peningkatan mutu sekolah dan output yang dihasilkan. Bagi pengambil 

kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan, disarankan untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan guru-guru dalam menyusun RPP di masa 

pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan khususnya pada masa 

pandemi Covid 19. 
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INCREASING ACTIVITY AND LEARNING OUTCOMES DRIVING THE 

BALL IN FOOTBALL THROUGH ZIG-ZAG PLAYING METHOD IN 

CLASS V SD NEGERI 1 KAMPUNG BARU 

ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MENGGIRING 

BOLA DALAM SEPAK BOLA MELALUI METODE BERMAIN ZIG-ZAG 

PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 KAMPUNG BARU  

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

*Suratman 

  

ABSTRACT 

The objectives of this study are to: Increase the learning activities of fifth grade students of SD Negeri 1 

Kampung Baru through the zigzag playing method for the 2021/2022 school year. Improving the learning 

outcomes of fifth graders of SD Negeri 1 Kampung Baru through the use of the zigzag playing method for the 

2021/2022 school year. The results of the classroom action research carried out, it can be concluded as follows: 

The use of the zig-zag playing method can improve students' abilities in basic technical material dribbling in 

football with data on the percentage of mastery learning outcomes in the first cycle reaching 67% of students 

complete, in the second cycle it increases to be 100% complete students. The use of the zigzag playing method 

can increase student learning activities in soccer learning with the average percentage of student learning 

activities in the first cycle reaching 70% and increasing in the second cycle to 89%. 

Key Word: Activities, Learning Outcomes, Zig Zag Playing Method 

 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk: Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Kampung 

Baru melalui metode bermain zig-zag tahun pelajaran 2021/2022. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri 1 Kampung Baru melalui penggunaan metode bermain zig-zag tahun pelajaran 2021/2022. Hasil 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Penggunaan metode bermain 

zig-zag dapat meningkatkan kemampuan siswa pada materi teknik dasar menggiring bola dalam sepakbola 

dengan data persentase ketuntasan hasil belajar pada siklus I mencapai 67% siswa tuntas, pada siklus II 

meningkat menjadi 100% siswa tuntas. Penggunaan metode bermain zig-zag dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa pada pembelajaran sepak bola dengan persentase rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I 

mencapai 70% dan meningkat pada siklus II menjadi 89% . 

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Metode Bermain Zig Zag 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan pada 

umumnya. Pada dasarnya pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang dilakukan dengan 

gerak tubuh atau fisik. Berkaitan dengan pendidikan jasmani Nixson dan Cozens (1959) 

mengemukakan: “Pendidikan jasmani adalah fase dari proses pendidikan keseluruhan yang 

berhubungan dengan aktivitas berat yang mencakup sistem, otot serta hasil belajar dari 

partisipasi dalam aktivitas tersebut”. UNESCO yang tertera dalam International Charter of 

Physical Education (1974) mengemukakan: Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan 

seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan 
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sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan 

kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak. 

 

”Pendidikan Jasmani dan Kesehatan adalah mata pelajaran yang merupakan bagian dari pendidikan 

keseluruhan yang dalam proses pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan kebiasaan 

hidup sehat menuju pada pertumbuhan dan pengembangan jasmani, mental sosial, dan emosional 

yang selaras, serasi dan seimbang (Depdikbud, 1999:1).”  

 

Pembelajaran pendidikan jasmani merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan 

gerak dasar anak. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani bagi siswa sekolah dasar hendaknya 

harus disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangannya agar kemampuan gerak dasarnya 

berkembang dengan baik. Komponen-komponen kemampuan gerak dasar yang meliputi: gerak  

stabilitas, gerak lokomotor dan gerak manipulatif harus dikembangkan dalam bentuk 

pembelajaran pendidikan jasmani yang tepat.  

 

Aktivitas jasmani dan olahraga dalam pembelajaran penjas ada bermacam-macam diantaranya 

yaitu sepak bola, bola basket, bola voli dan bulu tangkis. Sepak bola merupakan salah satu 

cabang olahraga permainan yang termasuk dalam materi pokok pendidikan jasmani. Banyak 

manfaat yang diperoleh dengan bermain sepak bola diantaranya adalah dapat membentuk sikap 

tubuh yang baik meliputi anatomis, fisiologis, kesehatan dan kemampuan jasmani.  

 

Menurut Deni Kurniadi (dalam Suro Prapanca, 2010: 12), permainan sepak bola adalah permainan 

yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing berjumlah 11 orang. Tiap regu yang 

berhadapan saling berebut bola untuk bisa memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-

banyaknya. Regu yang paling banyak membuat gol sebagai pemenang. 

 

Teknik dasar sepakbola adalah menendang bola, menerima dan mengontrol bola, menggiring bola, 

menyundul bola dan melempar bola atau lemparan ke dalam. Menggiring bola merupakan salah 

satu teknik dalam permainan sepak bola. Menggiring bola adalah menendang bola terputus-putus 

dan pelan-pelan, pada saat menggiring bola usahakan bola tidak jauh dari kaki. Teknik 

menggiring bola sangat penting dan harus dikuasai dengan baik. Teknik menggiring bola ada tiga 

yaitu: (1) menggiring bola dengan sisi kaki bagian dalam, (2) menggiring bola dengan sisi kaki 

bagian luar, dan (3) menggiring bola dengan punggung kaki. Ketiga teknik menggiring bola 

tersebut masing-masing mempunyai kelebihan maupun kekurangan. 

 

Sepak bola adalah materi pembelajaran yang paling digemari oleh anak-anak sekolah dasar 

khususnya anak laki-laki. Untuk menjadi pemain sepak bola yang baik tentu saja harus 

mengetahui teknik dasar permainan sepak bola yang terdiri dari teknik dasar menendang bola, 

menghentikan bola, menggiring bola, menyundul bola, melempar bola out (throw in) atau 

lemparan ke dalam (Abdul Rohim, 2008:7). Menggiring bola atau dribbling bisa didefinisikan 

sebagai cara menguasai bola dengan kaki pada saat bergerak atau bermain di lapangan. Dribbling 

dalam permainan sepak bola harus benar-benar dikuasai oleh setiap pemain. Penguasaan saat 

bergerak, berdiri atau bersikap di dalam bermain sepak bola merupakan keterampilan dasar (Ina 

Hasanah : 47). Namun pada kenyataannya, para siswa sekolah dasar seringkali mengalami 

hambatan atau kesulitan dalam menggiring bola. Hal ini pula yang terjadi pada siswa kelas V SD 

Negeri 1 Kampung Baru dengan kriteria  ketuntasan minimal 70 diperoleh data bahwa kemampuan 

siswa kelas V dalam teknik menggiring bola secara umum memiliki kemampuan menengah ke bawah 
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yang ditunjukkan dari hasil evaluasi pembelajaran (unjuk kerja) pada semester II diperoleh nilai 

terendah 60 dan tertinggi 75 dengan nilai rata-rata kelas yaitu 64. 

 

Oleh karena itu, perlu sebuah pemecahan masalah yang sederhana dan bisa dilakukan oleh guru 

yaitu memodifikasi sarana atau alat pembelajaran. Dalam hal ini Rusli Lutan dan Adang 

Suherman (2000: 75) berpendapat, “Lakukan modifikasi peralatan, apabila peralatan diduga 

sebagai penghambat keberhasilan”. Dengan peralatan yang sederhana dan menarik perhatian 

siswa, maka dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Pembelajaran yang menarik akan 

membuat siswa lebih aktif bergerak mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani. Jika siswa aktif 

bergerak, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan gerak dasarnya. Contoh 

dari modifikasi pembelajaran pendidikan jasmani yang dapat diterapkan pada kompetensi dasar 

mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang bervariasi permainan bola besar, beregu dengan 

peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, sportifitas dan kejujuran, yaitu pembelajaran 

menggiring bola dengan lari zig-zag menggunakan media kerucut (cone) dan bola plastik. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah metode bermain zig-zag dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar menggiring bola dalam sepak bola pada siswa kelas V SD Negeri 1 

Kampung Baru Tahun Pelajaran 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk: Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 1 

Kampung Baru melalui metode bermain zig-zag tahun pelajaran 2021/2022. Meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Kampung Baru melalui penggunaan metode bermain zig-zag tahun 

pelajaran 2021/2022. 

 

Kajian Pustaka 

Pendidikan jasmani menurut Rusli Lutan (2009: 30),  merupakan bagian integral dari pendidikan 

keseluruhan yang bertujuan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual dan 

emosional melalui aktivitas jasmani. Sedangkan guru selaku motivator dan fasilitator, memiliki 

peranan penting dalam memberikan arti dan makna pembelajaran Penjas dan olahraga sebagai 

sarana atau alat. 

 

Pendidikan jasmani menurut (Samsudin, 2008: 2) adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang di desain untuk meningkatkan suatu proses pembelajaran yaitu mengembangkan 

keterampilan motorik, kebugaran jasmanai pengetahuan dan prilaku untuk sehat dan aktif, kecerdasan 

emosi dan sikap sportif. Dalam praktiknya untuk meningkatkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

seluruh ranah dalam pendidikan jasmani seperti kognitif, afektif dan psikomotorik pada siswa. 

Melalui pengajaran olahraga dengan meningkatkan keterampilan- keterampilan gerak, tujuan 

pendidikan jasmanai dapat dicapai dengan maksimal. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(Depdiknas, 2008:195), materi pendidikan jasmani di sekolah dasar meliputi atletik, permainan, 

aktivitas ritmik, akuatik, aktivitas luar kelas, aktivitas pengembangan dan kesehatan. 

 

Menggiring bola zig-zag adalah menggiring melewati rintangan dengan menggunakan teknik 

menggiring bola berkelok-kelok atau berliku-liku. Teknik dasar menggiring bola zig-zag adalah 

dengan menggunakan punggung kaki, kaki bagian luar maupun kaki bagian dalam. Keterampilan 

dalam menggiring bola zig-zag ada dua yaitu keterampilan menggiring bola zig-zag satu kaki dan 

keterampilan mengiring bola zig-zag dua kaki. 
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Bermain sebenarnya merupakan dorongan dari dalam anak, atau disebut merupakan naluri. Semua 

naluri atau dorongan dari dalam ini harus diusahakan untuk disalurkan secara baik dan terkontrol. 

Oleh karena itu bermain bagi anak merupakan kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan-kebutuhan 

lainnya seperti makan, minum, tidur dan lain-lainnya. 

 

Menurut Theodore Roosevelt Jr, bahwa keinginan bermain bagi anak- anak itu ada hubungannya 

dengan naluri bergerak yang merupakan kodrat bagi anak-anak. Naluri atau dorongan bergerak ini 

harus dipuaskan dengan hal-hal yang menggembirakan dan menarik bagi anak (Soemitro, 1992: 3). 

 

Permainan sederhana adalah permainan yang sebagian timbul dari permainan-permainan rakyat, 

permainan anak-anak, permainan tradisional, permainan dolanan, dan sebagainya. Manfaat dari segi 

gerak dan kebugaran fisik. Permainan ini dipandang penting untuk dikembangkan dan digunakan di 

sekolah- sekolah dengan dinamakan permainan dasar atau sering disebut permainan kecil 

(Mahendra,A 2008:48). 

 

Pada saat bermain anak berinteraksi dengan yang lain. Interaksi tersebut mengajarkan anak cara 

merespon, memberi dan menerima, menolak atau setuju     dengan ide dan perilaku anak lain. 

 

Hipotesis  

Penggunaan metode bermain zig-zag diduga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

menggiring bola dalam sepak bola pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kampung Baru Tahun Pelajaran 

2021/2022. 

 

Kerangka Berpikir 

Pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan, kemampuan hasil belajar siswa rendah. Selanjutnya, 

guru melakukan tindakan sebanyak dua siklus. Setiap siklus diadakan satu kali pertemuan. Pada siklus 

I dan siklus II, pembelajaran penjaskes pada materi menggiring bola dalam sepak bola menggunakan 

metode bermain zig-zag dengan harapan kondisi akhir kemampuan hasil belajar siswa meningkat. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menerapkan suatu cara penyampaian  belajar sepak bola teknik 

dasar menggiring bola atau dribbling menggunakan modifikasi alat permainan (cone dan bola plastik). 

Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi anak dalam usahanya menuju gerak dasar seperti yang 

diharapkan, anak dapat mencoba secara berulang-ulang melakukan gerak dasar menggiring bola. 

 

Metodologi Penelitian 

Subjek Penelitian yaitu siswa kelas V Semester II tahun pelajaran 2021/2022 di SD Negeri 1 

Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus sebanyak 21 siswa.  

 

Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten 

Tanggamus pada siswa kelas V Semester II tahun pelajaran 2021/2022 pada mata pelajaran penjaskes 

dengan Kompetensi Dasar Mempraktikkan variasi gerak dasar modifikasi ke dalam permainan 

bola besar dimodifikasi, serta nilai kerjasama, sportifitas dan kejujuran dengan indikator siswa 

mampu melakukan gerakan menggiring bola dengan sikap badan dan kaki yang benar. 

 

Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan pola tindakan kelas.  
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Tabel  Jadwal Penelitian Tindakan Kelas SDN 1 Kampung Baru 

NO 

 

Hari/Tanggal 

 

Siklus Pertemuan 

 

Materi 

 

1 
Kamis, 13 Januari 

2022 
Pra siklus 1 

Menggiring Bola 

2 
Kamis, 20 Januari 

2022 
Siklus I 1 

Menggiring Bola 

3 
Kamis, 27 Januari 

2022 
Siklus I 2 

Menggiring Bola 

4 
Kamis, 3  Februari 

2022 
Siklus II 1 

Menggiring Bola 

5 
Kamis, 10 Februari 

2022 
Siklus II 2 

Menggiring Bola 

6 
Februari – Maret 

2022 
- - Pelaporan  

 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus pertama dan kedua masing-masing dilakukan 

sebanyak dua kali pertemuan dengan pengambilan nilai evaluasi dilakukan pada akhir tindakan setiap 

siklus pada pertemuan kedua,  

 

Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Penelitian Tindakan Kelas ini adalah metode 

observasi oleh teman sejawat dan metode evaluasi yaitu tes praktik (unjuk kerja). Data penelitian yang 

dikumpulkan dalam bentuk: Data Kuantitatif diperoleh siswa dari hasil evaluasi berupa tes praktik 

(unjuk kerja). Data Kualitatif, data yang diperoleh dari lembar pengamatan observer aktivitas siswa. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.   

 

Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar: Untuk menentukan nilai akhir hasil 

belajar yang diperolah masing-masing siswa (BSNP, 2006: 25): 

 

Teknik Analisis Data Kualitatif 

Untuk mengetahui seberapa besar keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar, maka analisis 

dilakukan pada instrumen lembar observasi. Adapun perhitungan nilai persentase rata-rata aktivitas 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sebagai berikut: 

 

 
 

Keterangan: Pr 

∑Na 

Sn 

= 

= 

 

  Persentase rata-rata aktivitas siswa 

  Jumlah siswa aktif 

 Jumlah siswa (Sudjana, 2002: 130) 
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Kriteria persentase aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran menurut Sudjana (2002:131) 

seperti berikut: 

 

 

 

Menurut Asma (2006: 9-10), untuk mengubah skor observasi guru menjadi skala nilai 0-100 yaitu 

sebagai berikut: 

 
 

Keterangan: P 

Sp 

Sm 

= 

= 

= 

  Perfomansi Guru 

  Jumlah skor perolehan 

 Skor maksimal 

                   

Skala nilai performansi guru menurut Pedoman Akademik Unnes (2011: 54) yaitu sebagai berikut:  

Nilai Angka Nilai Huruf 

86-100 

81-85 

71-80 

66-70 

61-65 

56-60 

51-55 

0-50 

A 

AB 

B 

BC 

C 

CD 

D 

E 

 

Indikator Keberhasilan 

Keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya dipergunakan untuk menilai keberhasilan tindakan yang 

diberikan dengan indikator keberhasilan. Penerapan metode bermain zig-zag menggunakan media 

bola plastik dan kerucut (cone) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menggiring bola dalam 

pembelajaran sepak bola pada siswa jika : 

a. Hasil belajar siswa 

 Rata-rata kelas yang diharapkan ≥70 sesuai dengan nilai KKM yang ditetapkan sekolah 

 Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 70%. 

b. Aktivitas belajar siswa 

 Kehadiran siswa minimal 90% 

 Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran minimal 70% 

 Keantusiasan siswa selama pembelajaran minimal 70% 

 Kerjasama siswa selama pembelajaran minimal 70% 

c. Performansi Guru dalam Pembelajaran 

Indikator keberhasilan performansi guru dilihat dari kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan metode bermain zig-zag menggunakan modifikasi alat. Performansi guru 

dikatakan berhasil jika nilai performansi guru  75 (B).  

76% - 100% Sangat baik 

51% - 75% Baik  

26% - 50% Cukup  

0% - 25% Kurang  
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan selama proses belajar mengajar selama tiga bulan antara bulan Januari hingga 

bulan Maret tahun pelajaran 2021/2022, yang dibagi menjadi dua siklus dimana setiap siklus 

dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dengan pengambilan nilai evaluasi dilakukan pada akhir 

tindakan setiap siklus.  

 

Pembahasan hasil penelitian mengacu pada proses dan hasil kegiatan yang telah dilakukan yaitu 

kondisi awal (pra siklus), siklus I dan siklus II. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran bermain zig-zag dalam meningkatkan aktivitas dan kemampuan 

menggiring bola pada siswa kelas V SD  Negeri 1 Kampung Baru. Hasil tes dianalisis secara 

kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan data tentang hasil observasi beserta hasil 

observasi siswa dianalisis secara kualitatif. 

 

Siklus I 

Sebelum dilaksanakan program perbaikan pembelajaran (pra siklus), siswa kurang memahami 

materi  teknik dasar menggiring bola dalam sepak bola.  Hal ini disebabkan peneliti tidak 

menggunakan alternatif media pembelajaran dan kurang tepat dalam menentukan metode 

pembelajaran. Selanjutnya, peneliti merasa perlu untuk mengadakan perbaikan siklus I. Pada siklus I 

diadakan satu kali pertemuan, peneliti merancang pembelajaran yang memfokuskan penerapan 

metode bermain zig-zag menggunakan media kerucut (cone) dan bola plastik. Dari data diperoleh 

rata-rata nilai hasil belajar siswa siklus I yaitu 69%, meningkat sebanyak 5% jika dibandingkan 

dengan pra siklus.  Data yang diperoleh pada siklus I menunjukkan bahwa dari 21 siswa, sebanyak 

7 siswa atau 33% belum mencapai KKM (70), hanya ada 14 siswa atau 67% yang mencapai 

ketuntasan. Meskipun sudah diadakan perbaikan pembelajaran, hasilnya masih kurang memuaskan. 

Hal itu disebabkan siswa masih belum terbiasa dengan pembelajaran menggunakan metode bermain 

zig-zag dengan media kerucut (cone) dan bola plastik.  

 

Selain itu, penerapan metode bermain zig-zag menggunakan media kerucut (cone) dan bola plastik 

juga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Rata-rata persentase aktivitas belajar siswa yang 

diperoleh pada siklus I yaitu 70%  meliputi siswa disiplin, siswa berantusias dan siswa yang 

bekerjasama. Sehingga peneliti bertindak dengan melakukan perbaikan pembelajaran pada siklus II. 

 

Siklus II 

Dari hasil diskusi dengan teman sejawat serta konsultasi dengan pembimbing, peneliti perlu 

mengadakan perbaikan pembelajaran siklus II. Pada siklus II ini, peneliti merancang pembelajaran 

dengan menitikberatkan pada penerapan metode bermain zig-zag menggunakan media kerucut (cone) 

dan bola plastik. 

 

Dari perbaikan pembelajaran siklus II, diperoleh rata-rata nilai hasil belajar siswa yaitu 81%. Jika 

dibandingkan dengan siklus I, rata-rata hasil belajar siklus II meningkat 12%. Siswa yang mencapai 

ketuntasan pada siklus II mencapai 100%, yang berarti tidak ada siswa yang belum tuntas. 

Peningkatan hasil belajar juga dipengaruhi peningkatan aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar jika dibandingkan dengan siklus I dengan rata-rata persentase aktivitas belajar siswa pada 

siklus II yaitu 89% dengan katagori sangat baik. 

 

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa perbaikan pembelajaran siklus II hasilnya sudah sangat 

memuaskan dan berhasil karena sudah mencapai lebih dari indikator keberhasilan 70%. 
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Keberhasilan adanya peningkatan pada masing-masing kegiatan dari sebelum dilakukan perbaikan 

pembelajaran (pra siklus), siklus I dan siklus II dapat peneliti sajikan dalam tabel di bawah ini : 

 

       Tabel.  Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Setiap Siklus 

Ketuntasan 
Pra Siklus Siklus I  Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Tuntas 6 29 14 67 21 100 

Belum Tuntas 15 71 7 33 - - 

        

Pada awal pembelajaran atau pra siklus sebelum diadakan perbaikan pembelajaran, hasilnya baru 6 

siswa atau sekitar 29% yang mencapai ketuntasan. Setelah diadakan perbaikan pembelajaran dalam 

dua siklus dengan satu kali pertemuan untuk setiap siklus dapat disimpulkan bahwa pada siklus I, 

hasilnya mengalami peningkatan menjadi 14 siswa atau 67%. Pada perbaikan pembelajaran siklus II 

meningkat menjadi 21 siswa atau 100%  siswa mencapai ketuntasan. Data tersebut dapat disajikan 

dalam diagram batang di bawah ini: 

 

 
Gambar. Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Setiap Siklus 

 

Dari data aktivitas siswa setiap siklus juga dapat disimpulkan ke dalam rekapitulasi aktivitas siswa 

seperti di bawah ini : 

Tabel. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Setiap Siklus 

No Aktivitas Pra Siklus (%) Siklus I (%) Siklus II (%) 

1 Disiplin  62 72 88 

2 Antusias  57 65  95 

3 Kerjasama  62 72  84 

Rata-rata 60 70 89 

  

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa di setiap indikator penilaian dari pra 

siklus sampai siklus II. Peningkatan aktivitas siswa akan mempengaruhi hasil belajarnya. Jika dilihat 

dalam bentuk diagram batang akan tampak seperti di bawah ini : 
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Gambar. Diagram Rata-rata Persentase Aktivitas Siswa Setiap Siklus 

 

Diagram di atas dapat menunjukkan dengan jelas perbedaan rata-rata persentase peningkatan disetiap 

aktivitas yang dinilai dari pra siklus hingga siklus II.  Secara umum, dapat dikatakan bahwa dengan 

menerapkan pembelajaran metode bermain zig-zag menggunakan media kerucut (cone) dan bola 

plastik kemampuan siswa secara kuantitatif dalam bentuk kemampuan teknik dasar menggiring bola 

dalam sepak bola dan secara kualitatif dalam bentuk disiplin, antusias dan kerjasama siswa lebih 

meningkat serta pembelajaran benar-benar berpusat pada siswa (Student Centered).  

 

Hal tersebut dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Setelah 

perbaikan pembelajaran siklus II, peneliti menghentikan kegiatan perbaikan karena hasil penelitian 

sudah sangat memuaskan dan pembelajaran sudah berhasil dengan melebihi indikator keberhasilan. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Penggunaan metode bermain zig-zag dapat meningkatkan kemampuan siswa pada materi teknik dasar 

menggiring bola dalam sepakbola dengan data persentase ketuntasan hasil belajar pada siklus I 

mencapai 67% siswa tuntas, pada siklus II meningkat menjadi 100% siswa tuntas. Penggunaan 

metode bermain zig-zag dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran sepak bola 

dengan persentase rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 70% dan meningkat pada 

siklus II menjadi 89% . 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, ada beberapa hal yang peneliti 

sarankan: Penerapan metode bermain zig-zag untuk meningkatkan kemampuan teknik dasar 

menggiring bola dalam sepak bola layak dipertimbangkan untuk digunakan bagi semua pihak. 

Penggunaan media pembelajaran berupa media rintang seperti kerucut (cone) dan bola plastik dapat 

dijadikan alternatif dalam pembelajaran sepak bola. Bagi guru dan praktisi pendidikan untuk selalu 

mengasah kreatifitas sehingga mampu menciptakan media yang tepat guna. Penelitian ini dapat 

menjadi bahan masukan atau diskusi kepada Kelompok Kerja Guru ( KKG ) maupun pihak lain. 

 

 

 

 

 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 4   │   April 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    74 

  

DAFTAR PUSTAKA 

Asrori,Mohammad. 2016. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung : CV Wacana Prima. 

Dimyati. 1999. Teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dimyati. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Rineka Cipta. 

Hiszyam, Zaini. 2008. Strategi Pembelajaran Aktif. Yogyakarta: Insan Madani. 

Komalasari, Kokom. 2015. Pembelajaran Kontekstual. Bandung : PT Rafika Aditama. 

Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar. Jakarta 

Sardiman, A.M, dkk. 2004. Intraksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta : PT. Taja Grafindo 

Prasada. 

Sujana, Nana. 2009. Penilaian Hasil Belajar Mengajar. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 

Suyono, & Hariyanto. 2015. Bealajar dan Pembelajaran. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 

Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional . Bandung : Citra Umbaran. 

 

 

* 

Suratman, S.Pd. 

Sekolah Dasar Negeri 1 Kampung Baru 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus 

Provinsi Lampung 

 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 4   │   April 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    75 

  

USING THE JIGSAW LEARNING MODEL TO IMPROVE LEARNING 
ACTIVITIES AND OUTCOMES IN CLASS V SCIENCE COURSES  

SDN 1 KURIPAN KOTAAGUNG DISTRICT, TANGGAMUS REGENCY 
ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 
PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW UNTUK 
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR PADA  

MATA PELAJARAN IPA KELAS V SDN 1 KURIPAN  
KECAMATAN KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

*Syamsiah 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to increase the activities and learning outcomes of science subjects. This 

research was conducted in the form of a cycle. The cycles used were 3 cycles which were carried out for three 

months, namely September, October and November 2021. The results of Classroom Action Research (CAR) 

showed that the application of the Jigsaw Learning Model by science teachers in class V at SDN 1 Kuripan, 

Kotaagung District, Tanggamus Regency could increase activity and student learning outcomes, this can be 

seen from the learning activities of students, namely in the first cycle the students were very active with a 

percentage of 2.6%, active 7.8%, less active 10.4% and inactive 79.1% . In Cycle 2 the percentage of students 

who were very active was 7.0%, active was 17.4, less active was 37.4% and inactive was 38.3%. And in cycle 3, 

the percentage of students who are very active is 20.0%, active is 43.5%, less active is 34.8% and inactive is 

1.7%. And the learning outcomes of students are in the first cycle of students who are very active with a 

percentage of 4.3%, active 26.1%, less active 56.5% and inactive 13.0%. In Cycle 2, the percentage of students 

who were very active was 21.7%, active was 52.2%, less active was 26.1% and inactive was 0.0%. In cycle 3, 

the percentage of students who are very active is 60.9%, active is 39.1%, less active is 0% and inactive is 0%. 

Key Word: Jigsaw, Science Learning Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar mata pelajaran IPA. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam bentuk siklus. Siklus yang digunakan  sebanyak 3 siklus yang dilaksankan selama tiga bulan  

yaitu bulan September, Oktober dan November 2021. Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menunjukan 

bahwa penerapan Model Pembelajaran jigsaw oleh guru IPA pada kelas V di SDN 1 Kuripan Kecamatan 

Kotaagung Kabupaten Tanggamus dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik, hal ini dapat 

dilihat dilihat Aktivitas belajar peserta didik yaitu pada siklus I siswa siswa yang sangat aktif dengan persentase 

2,6%, aktif  7,8%, kurang aktif 10,4% dan tidak aktif 79,1%. Pada Siklus 2 siswa yang sangat aktif persentase 

7,0%, aktif  17,4, kurang aktif 37,4% dan tidak aktif 38,3%. Dan pada siklus 3 siswa yang sangat aktif 

persentase 20,0%, aktif  43,5%, kurang aktif 34,8% dan tidak aktif 1,7%. Dan Hasil belajar peserta didik yaitu 

pada siklus I siswa yang sangat aktif dengan persentase 4,3%, aktif  26,1%, kurang aktif 56,5% dan tidak aktif 

13,0%. Pada Siklus 2 siswa yang sangat aktif persentase 21,7%, aktif  52,2%, kurang aktif 26,1% dan tidak aktif 

0,0%. Pada siklus 3 siswa yang sangat aktif persentase 60,9%, aktif  39,1%, kurang aktif 0% dan tidak aktif 0%. 

Kata Kunci: Jigsaw, Aktivitas Belajar IPA, Hasil Belajar  

 

 

Latar Belakang Masalah 

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 
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ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakatan, Bangsa dan Negara (UU No. 20 tahun 2003, Bab 

1 pasal 1). 

 

Dari hal tersebut di atas tampak jelas bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi 

yang ada pada dirinya, hal ini merupakan suatu tantangan pada pengelola pendidikan. Banyak faktor 

yang menyebabkan peserta didik dapat berkembang secara optimal, salah satu faktornya adalah proses 

pembelajaran  yang dilakukan pendidik kepada peserta didik tidak dapat berkembang secara optimal, 

salah satu faktornya adalah proses pembelajaan yang dilakukan pendidik kepada peserta didik. 

 

Pendidik memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar, baik dalam merencanakan 

maupun melaksanakan pembelajaran. Dan kualitias pendidik menjadi faktor salah satu keberhasilan 

peserta didik,yang terlihat melalui segi proses dan segi hasil dalam proses belajar mengajar. Pendidik 

dapat dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Sedangkan dari segi hasil, pendidik dikatakan berhasil apabila pembelajaran 

yang diberikan mampu mengubah prilaku sebagian besar peserta didik kearah penguasaan kompetensi 

dasar yang baik.  

 

Pembelajaran adalah komunikasi dari dua rah, megajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, 

sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik sebagai murid (DR. H. Syaiful Sagala,2005). 

 

Proses pembelajaran adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta 

didik belajar. Dalam kegiatan Pembelajaran di kelas, siswa dianggap telah belajar apabila tujuan 

pelajaran yang dirumuskan telah dapat dikuasai peserta didik, yang termasuk kedalam pembelajaran 

diantaranya adalah melakukan diagnosis kebutuhan peserta didik merencanakan pelajaran, 

menyajikan informasi, mengajukan pertanyaan dan menilai kemajuan belajar peserta didik. 

 

Keberhasilan semua peserta didik untuk mencapai kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan 

merupakan suatu kebahagian tersendiri bagi seoarang pendidik,namun terkadang tidak semua peserta 

didik dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan bahkan kondisi peserta didik belum 

menunjukan aktivitas yang memuaskan dalam proses pembelajaran karena pendidik masih cenderung 

mendominasi kelas dengan metode ceramahnya. Pendidikan masih beranggapan bahwa dia adalah 

sumber informasi, sedangkan siswa adalah penerima informasi. 

 

Sehingga kondisi kelas menjadi pasif, peserta didik mengantuk, peserta didik bingung, sebagian asik 

ribut dan bermain,tidak mau bertanya ketika diberi kesempatan bertanya,dan tidak bisa menjawab 

ketika ditanya   ( aktivitas belajar rendah ), ketika diberikan tes tertulis nilainya dibawah KKM dari 23 

peserta didik 20 peserta didik belum mencapai KKM yang ditetapkan ini menandakan hasil belajar 

rendah,khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada kompetensi Mengidentifikasi Fungsi 

Organ Pencernaan Manusia dan Hubungannya dengan Makanan dan Kesehatan Kelas V SDN 1 

Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar dapat disebabkan pada tabel berikut : 
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Tabel Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Peserta Didik Sebelum Tindakan 

 

No KETUNTASAN KKM SIKLUS I Prosentase 

1. Tuntas 75 3 13,05% 

2. Belum Tuntas 75 20 86,95% 

 
Jumlah 

 
23 100,0% 

 

Berdasarkan permasalahan – permasalahan di atas, dimana pemahaman peserta didik dalam  mata 

pelajaran IPA masih rendah. Oleh sebab itu, pendidik ingin mengadakan perbaikan pembelajaraan 

yang berhubungan dengan model pembelajaran dengan menggunakan model Jigsaw. Dalam hal ini 

pendidk mengangkat judul “Penggunaan  Model Pembelajaran Jigsaw untuk Meningkatkan Aktivitas 

dan Hasil belajar Peserta Didik pada Kompetensi Dasar Mengidentifikasi Fungsi Organ Pencernaan 

Manusia dan Hubungannya dengan Makanan dan Kesehatan Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas V SDN 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPA kelas V SDN 1 Kuripan Kecamatan 

Kotaagung Kabupaten Tanggamus dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul yaitu sebagai 

berikut: Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat sehingga kondisi kelas menjadi pasif, 

peserta didik mengantuk,peserta didik bingung, sebagian asik ribut dan bermain,tidak mau bertanya 

ketika diberi kesempatan bertanya,dan tidak bisa menjawab ketika ditanya Hasil belajar peserta didik 

rendah pada kelas V SDN 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, itu terlihat  dari 

23 peserta didik ada 3 peserta didik yang mencapai KKM. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan analisis maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Apakah dengan 

penggunaan model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas peserta didik pada KD 

Mengidentifikasi Fungsi Organ Pencernaan Manusia dan Hubungannya dengan Makanan dan 

Kesehatan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas V SDN 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022?; Apakah dengan penggunaan model 

pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada KD Mengidentifikasi 

Fungsi Organ Pencernaan Manusia dan Hubungannya dengan Makanan dan Kesehatan mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam kelas V SDN 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus 

Tahun Pelajaran 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Berdasarkan rumusan masalah sebagai mana telah dikemukan diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah: Untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada KD Mengidentifikasi Fungsi Organ 

Pencernaan Manusia dan Hubungannya dengan Makanan dan Kesehatan mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam peserta didik kelas V SDN 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022; Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada KD 

Mengidentifikasi Fungsi Organ Pencernaan Manusia dan Hubungannya dengan Makanan dan 

Kesehatan  mata pelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam peserta didik kelas V SDN 1 Kuripan Kecamatan 

Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022. 
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Metode Penelitian 

Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil subyek peserta didik kelas V SDN 1 Kuripan 

Kecamatan  Kotaagung Kab.Tanggamus. Jumlah peserta didik kelas ini  adalah 23 peserta didik yang 

terdiri atas 13 laki-laki dan 10 perempuan. Tempat penelitian dilaksanakan di kelas V SDN 1 Kuripan 

Kecamatan Kotaagung Kab.Tanggamus. Penelitian ini menggunakan waktu selama 3 bulan yaitu pada 

bulan September, Oktober dan November Semester Ganjil tahun pelajaran 2021/2022. Waktu tersebut 

digunakan untuk merancang penelitian, melaksanakan penelitian, mengobservasi, dan merefleksi. 

 

Analisis Data dan Instrumen 

Setelah data terkumpul terlebih dahulu data diolah dengan jalan editing, data dianalisis menggunakan 

analisis kualitatif dan kuantitatif serta menggunakan rumus sederhana sebagai berikut : 

1. Kualitatif (non tes) 

A = ∑ Skor aktivitas peserta didik x 100 % 

                 ∑ Jenis aktivitas 

2. Kuantitatif (tes) 

A = ∑ Nilai peserta didik x 100 % 

                 ∑peserta didik 

 

Kemudian dalam mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif 

adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian fakta-fakta / 

peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi (kesimpulan) yang mempunyai sifat umum 

(telah terkumpul). Jadi yang dimaksud berfikir induktif adalah cara mengambil kesimpulan secara 

umum atau keseluruhan dari fakta-fakta yang telah terkumpul. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian ini yang dengan menggunakan metode Jigsaw pada mata pelajaran 

IPA kelas V SDN 1 Kuripan  Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus  adalah sebagai berikut : 

Aktivitas belajar peserta didik yang berkatagori baik mencapai 70%; Ketuntasan hasil belajar peserta 

didik yaitu mencapai 80% atau dengan KKM 75. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pembahasan Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran dan Refleksi 

1. Deskripsi Persiklus 

a. Aktivitas Belajar Peserta Didik 

Tabel Rekapitulasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

No Siklus 
Aktivitas % 

Sb b c k 

1 Siklus 1  2,6% 7,8% 10,4% 79,1% 

2 Siklus 2 7,0% 17,4% 37,4% 38,3% 

3 Siklus 3  20,0% 43,5% 34,8% 1,7% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa: dari satu siklus ke siklus dan pertemuan berikutnya aktivitas siswa 

selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklsu I siswa yang sangat aktif dengan 

persentase 2,6%, aktif  7,8%, kurang aktif 10,4% dan tidak aktif 79,1%. Pada Siklus 2 siswa yang 
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sangat aktif persentase 7,0%, aktif  17,4, kurang aktif 37,4% dan tidak aktif 38,3%. Dan pada siklus 3 

siswa yang sangat aktif persentase 20,0%, aktif  43,5%, kurang aktif 34,8% dan tidak aktif 1,7%.  

 

Hasil Belajar Peserta Didik 

Data hasil belajar siswa setelah siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

No Siklus 
Hasil Belajar % 

SB B C k 

1 Siklus 1 4,3% 26,1% 56,5% 13,0% 

2 Siklus 2 21,7% 52,2% 26,1% 0,0% 

3 Siklus 3 60,9% 39,1% 0,0% 0,0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan pertemuan 

berikutnya hasil belajar siswa selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklsu I siswa 

yang sangat aktif dengan persentase 4,3%, aktif  26,1%, kurang aktif 56,5% dan tidak aktif 13,0%. 

Pada Siklus 2 siswa yang sangat aktif persentase 21,7%, aktif  52,2%, kurang aktif 26,1% dan tidak 

aktif 0,0%. Dan pada siklus 3 siswa yang sangat aktif persentase 60,9%, aktif  39,1%, kurang aktif 0% 

dan tidak aktif 0%. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan 

Aktivitas belajar peserta didik yaitu pada siklus I siswa siswa yang sangat aktif dengan persentase 

2,6%, aktif  7,8%, kurang aktif 10,4% dan tidak aktif 79,1%. Pada Siklus 2 siswa yang sangat aktif 

persentase 7,0%, aktif  17,4, kurang aktif 37,4% dan tidak aktif 38,3%. Dan pada siklus 3 siswa yang 

sangat aktif persentase 20,0%, aktif  43,5%, kurang aktif 34,8% dan tidak aktif 1,7%. Hasil belajar 

peserta didik yaitu pada siklus I siswa yang sangat aktif dengan persentase 4,3%, aktif  26,1%, kurang 

aktif 56,5% dan tidak aktif 13,0%. Pada Siklus 2 siswa yang sangat aktif persentase 21,7%, aktif  

52,2%, kurang aktif 26,1% dan tidak aktif 0,0%. Dan pada siklus 3 siswa yang sangat aktif persentase 

60,9%, aktif  39,1%, kurang aktif 0% dan tidak aktif 0%. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil refleksi pada tiap siklus, penggunaan model pembelajaran Jigsaw untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada Mengidentifikasi Fungsi Organ 

Pencernaan Manusia dan Hubungannya dengan Makanan dan Kesehatan Manusia Mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam kelas V SDN 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus 

Tahun pelajaran 2021/2022 menyatakan bahwa : dalam proses pembelajaran hendaknya pendidik 

dapat menggunakan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi pelajaran yang 

diberikan,agar tidak terjadi kejenuhan pada peserta didik dalam proses pembelajaran salah satunya 

adalah model pembelajaran Jigsaw; Pendidik menggunakan sumber belajar atau perangkat 

pembelajaran yang lengkap adalah faktor pendukung yang sangat penting.Oleh karena itu, pihak 

sekolah wajib melengkapi dan memperbanyak sumber pelajaran yang dibutuhkan pendidik dan 

peserta didik; Pendidik seharusnya dapat memanfaatkan media pembelajaran sebagai pendukung 

proses pembelajaran. 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 4   │   April 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    80 

  

DAFTAR PUSTAKA 

Anitah W, Sri, dkk. 2014. Starategi Pembelajarn di SD. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka. 

Anita Lie. 2008. Cooperative Learning. Jakarta : PT Grasindo. 

Asrori,Mohammad. 2016. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung : CV Wacana Prima. 

https://id.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=iba&hsimp=yhs1&type=xmds_573_CRW_ID&p=lang

kah+-+langkah+model+pembelajaran+jigsaw. diakses pada tanggal 4 Agustus 2017. 

Komalasari, Kokom. 2015. Pembelajaran Kontekstual. Bandung : PT Rafika Aditama. 

Kunandar. 2010. Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi. Jakarta 

: PT Rajawali Persada. 

Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 Tentang Standar Proses. 

Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar. 

Sagala, Syaiful. 2005. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung : Alfabeta. 

Sardiman, A.M, dkk. 2004. Intraksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta : PT. Taja Grafindo 

Prasada. 

Sapriati, Amalia,dkk. 2014. Pembelajaran IPA di SD. Jakarta: Universitas Terbuka. 

Sujana, Nana. 2009. Penilaian Hasil Belajar Mengajar. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 

Susilawati, Ester Upik. 2011. Ilmu Pengetahuan Alam V. Sidoarjo : Masmedia Buana Pustaka. 

 

 

* 

Syamsiah 

SDN 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus  

Provinsi Lampung 

 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=iba&hsimp=yhs-1&type=xmds_5673_CRW_ID&p=langkah+-+langkah+model+pembelajaran+jigsaw
https://id.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=iba&hsimp=yhs-1&type=xmds_5673_CRW_ID&p=langkah+-+langkah+model+pembelajaran+jigsaw


 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 4   │   April 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    81 

  

USING THE PICTURE AND PICTURE LEARNING MODEL TO 
IMPROVE STUDENT ACTIVITY AND LEARNING OUTCOMES IN 

BASIC COMPETENCY IDENTIFYING THE FUNCTIONS OF ANIMAL 
RESPIRATORY ORGANS, EG FISH AND EARTHWORMS 

NATURAL CLASS V SD NEGERI 1 KAMPUNG KOTAAGUNG SUB-
DISTRICT KOTAAGUNG TANGGAMUS REGENCY 

ACADEMIC YEAR 2021/2022 
 

PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE 
UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR 

PESERTA DIDIK PADA KOMPETENSI DASAR MENGIDENTIFIKASI 
FUNGSI ORGAN PERNAPASAN HEWAN MISALNYA IKAN DAN 

CACING TANAH MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN 
ALAM KELAS V SD NEGERI 1 KAMPUNG KOTAAGUNG 
KECAMATAN KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS  

TAHUN PELAJARAN  2021/2022 
 

*Zaulaifa 

 

ABSTRACT 

The purpose of this action research is to increase activity and learning outcomes. This research was conducted 

in the form of cycles, namely 2 cycles. Data collection techniques used are observation, interviews, and 

documentation. The qualitative data analysis technique consisting of the results of observation and 

documentation was analyzed descriptively qualitatively. The results of Classroom Action Research (CAR) show 

that the application of the Picture and picture method for the Natural Sciences Teacher in class V at SDN 1 

Kampung Kotaagung, Kotaagung District, Tanggamus Regency can increase students' activities and learning 

outcomes, this can be seen from the indications of improvement in each cycle, namely students whose learning 

outcomes are very good 31.0%, students who study well 20.7%, students whose learning outcomes are quite 

48.3%, students whose learning outcomes are less 0.0%. 

Key Word: Picture and Picture, Activities, and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam bentuk siklus yaitu 2 siklus. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

observasi, interview, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang bersifat kualitatif yang terdiri dari  hasil 

observasi dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

menunjukan bahwa penerapan metode Picture and picture guru Mata Pelaaran IPA pada kelas V di  SDN 1 

Kampung Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik, hal ini  dapat dilihat dari indikasi peningkatan pada setiap siklus, yaitu siswa yang hasil 

belajar sangat baik  31,0%, siswa yang hasil belajar baik  20,7%, siswa yang hasil belajarnya cukup 48,3%, 

siswa yang hasil belajar kurang 0,0%. 

Kata Kunci: Picture and Picture, Aktivitas, dan Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah suatu proses, bukan suatu hasil atau tujuan, oleh karena itu berhasil atau tidaknya suatu 

pembelajaran yang dilakukan bergantung pada proses pembelajaran itu sendiri. Bagaimana media 

pembelajaran yang digunakan, bagaimana perangkat-perangkat pembelajaran yang disediakan guru, 
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bagaimana kesiapan guru dan siswa baik secara fisik maupun mental, bagaimana aktivitas guru dan 

siswa selama pembelajaran berlangsung dan masih banyak lagi hal-hal yang menjadi proses 

pembelajaran itu sendiri. Jika proses pembelajaran itu dapat terealisasi dengan baik, maka diduga 

hasil belajarnya juga akan baik dan begitu juga sebaliknya. 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tau tentang alam secara sistematis, 

sehingga  IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang bereupa fakta-fakta, konsep-

konsep,atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari.  

 

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diharapkan 

untuk Inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memproleh pehaman yang 

lebih mendalam tentang alam sekitar. 

 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kehidupan manusia melalui pemecahan 

masalah – masalah yang dapat di identifikasikan.penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar 

tidak berdampak buruk terhadap lingkungan ditingkat SD/MI diharapkan ada penekanan 

pembelajaran Saling temas (Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat ) yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan 

kopetensi bekerja ilmiah secara bijaksana.  

 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya 

sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan 

pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Selama proses pembelajaran seharusnya siswa ikut terlibat 

secara langsung agar siswa memperoleh pengalaman langsung dari proses pembelajaran. Pemilihan 

metode dan penggunaan media pembelajaran sangat mempengaruhi keberhasilan seorang guru 

menyampaikan pelajaran. Guru mempunyai peran penting dalam memudahkan siswa mengenal dan 

memahami konsep-konsep pengetahuan yang diajarkan. 

 

Namun, kondisi peserta didik belum menunjukkan aktivitas yang memuaskan dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya kesalahan dari peserta didik, akan tetapi bisa 

jadi itu juga kesalahan dari pendidik yang dalam penyampaiannya kurang memperhatikan kondisi 

peserta didik, dalam hal ini menggunakan metode ceramah, sehingga yang terlihat peserta didik 

menjadi ribut, peserta didik menjadi bingung, peserta didik menjadi pasif, peserta didik tidak 

merespon, peserta didik tidak menjawab pertanyaan (Aktivitas belajar rendah), peserta didik sering 

keluar masuk kelas, peserta didik asik bermain, setelah diberi latihan ternyata nilainya di bawah KKM 

dari 29 peserta didik ada 22 peserta didik yang belum mencapai KKM ( Hasil belajar rendah) 

khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada kompetensi dasar Mengidentifikasi Fungsi 

Organ Pernapasan Hewan misalnya Ikan dan Cacing Tanah kelas V SDN 1 Kampung Kotaagung 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Rendahnya aktivitas tersebut berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

siswa yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Peserta Didik Sebelum Tindakan 

 

No. Peserta Didik Prosentase Keterangan 

1 7 24,1% Aktif 

2 22 75,9% Kurang Aktif 

 

Tabel Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas V SD Negeri Kalirejo 

 

No. 
Jumlah Peserta 

Didik 
Prosentase Keterangan 

1 7 24,1% Tuntas 

2 22 75,9% Belum Tuntas 

 

Berdasarkan permasalahan – permasalahan di atas, dimana pemahaman peserta didik dalam  mata 

pelajaran IPA masih rendah. Oleh sebab itu, pendidik ingin mengadakan perbaikan pembelajaraan 

yang berhubungan dengan model pembelajaran dengan menggunakan model Picture And Picture. 

Dalam hal ini pendidk mengangkat judul “Penggunaan  Model Pembelajaran Picture And Picture 

untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil belajar Peserta Didik pada Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi Fungsi Organ Pernapasan Hewan misalnya Ikan dan Cacing Tanah Mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V SDN 1 Kampung Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPA kelas V SDN 1 Kampung Kotaagung 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul 

yaitu sebagai berikut: Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat sehingga aktivitas belajar 

peserta didik rendah, itu terlihat dari peserta didik menjadi ribut, peserta didik menjadi bingung, 

peserta didik menjadi pasif, peserta didik tidak merespon, peserta didik tidak menjawab pertanyaan, 

peserta didik sering keluar masuk kelas, peserta didik asik bermain saat jam pelajaran; Hasil belajar 

peserta didik rendah pada kelas V SDN 1 Kampung Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus, itu terlihat dari 29 peserta didik ada 7 serta didik yang mencapai KKM. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan analisis maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Apakah dengan 

penggunaan model pembelajaran Picture And Picture dapat meningkatkan aktivitas peserta didik pada 

KD Mengidentifikasi Fungsi Organ Pernapasan Hewan misalnya Ikan dan Cacing Tanah mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas V SDN 1 Kampung Kotaagung Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022?; Apakah dengan penggunaan model 

pembelajaran Picture And Picture dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada KD 

Mengidentifikasi Fungsi Organ Pernapasan Hewan misalnya Ikan dan Cacing Tanah mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam kelas V SDN 1 Kampung Kotaaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022? 

 

 

 

Tujuan Penelitian  
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Berdasarkan rumusan masalah sebagai mana telah dikemukan diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah: Untuk meningkatkan aktivitas belajarpeserta didik pada KD Mengidentifikasi Fungsi Organ 

Pernapasan Hewan misalnya Ikan dan Cacing Tanah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam peserta 

didik kelas V SDN 1 Kampung Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun 

Pelajaran 2021/2022; Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada KD Mengidentifikasi 

Fungsi Organ Pernapasan Hewan misalnya Ikan dan Cacing Tanah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam peserta didik kelas V SDN 1 Kampung Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Kajian Pustaka 

Pengertian hasil belajar menurut Hamalik (2001) bahwa hasil belajar menunjukkan kepada hasil 

belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan indicator adanya derajat perubahan tingkahlaku 

siswa. Sedangkan menurut Anni (2001) menyetakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajarn setelah mengalami aktivitas belajar. Pengertian belajar dalam 

arti sempit adalah sebagai penambahan pengetahuan, namun ada yang mengartikan bahwa belajar 

sama artinya dengan menghafal. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku, 

pengetahuan, pengalaman yang sebelumnya siswa belum mengetahui. Dan perubahan tersebut setelah 

mendapatkan suatu pembelajaran tertentu dari seorang guru. Selanjutnya Hamalik (2001) menyatakan 

hasil belajar dalam kelas harus dapat dilaksanakan kedalam situasi-situasi diluar sekolah. Dengan kata 

lain, murid dapat mentransferkan hasil belajar itu kedalam situasi-situasi yang sesungguhnya didalam 

masyarakat. 

 

Belajar merupakan salah satu bentuk perilaku yang amat penting bagi kelangsungan kehidupan 

manusia. Belajar membantu manusia menyesuaikan diri. Dengan adanya proses belajar inilah manusia 

bertahan hidup. Belajar secara sederhana dikatakan sebagai proses perubahan dari belum tahu menjadi 

tahu, dan terjadi dalam jangka tertentu. Setelah berakhirnya suatu proses belajar dan pembelajaran 

maka siswa memperoleh suatu hasil belajar. Menurut Dimyati (1999): “ Hasil belajar adalah hasil dari 

suatu interaksi dari tindak belajar dan tindak mengajar. Bagi guru tindak mengajar diakhiri dengan 

proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak 

proses belajar. Sedangkan dari segi guru hasil belajar merupakan suatu pencapaian tujuan 

pembelajaran”. 

 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sudjana (2009) mendefinisikan 

hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

Menurut Gagne,”Belajar itu merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk mengubah 

tingkah lakunya cukup cepat,dan perubahan tersebut bersifat relatif tetap, sehingga perubahan yang 

serupa tidak perlu terjadi berulang kali setiap menghadapi situasi yang baru”.  

 

Unsur terpenting dalam mengajar ialah merangsang serta mengarahkan siswa untuk belajar. Belajar 

dapat dirangsang dan diarahkan dengan berbagai macam cara yang mengarah kepada tujuan yang 

berlain – lain pula. Tetapi apapun subjeknya ( IPA, IPS,PMP,Matematika,dan sebagainya ), mengajar 

pada hakekatnya tidak lebih dari sekedar menolong para siswa untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, sikap, serta idialisme, dan aperesiasi yang menjurus kepada perubahan tingkah laku dan 

pertumbuhan siswa.  
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Model pembelajaran Picture and Picture adalah suatu metode belajar  yang menggunakan gambar dan 

dipasangkan / diurutkan menjadi urutan logis.  Pembelajaran ini memiliki ciri Aktif, Inovatif, Kreatif, 

dan Menyenangkan. Model apapun yang digunakan selalu menekankan aktif nya peserta didik dalam 

setiap proses pembelajaran.  

 

Metode Penelitian 

Tempat penelitian adalah siswa  kelas V Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022. SDN 1 

Kampung Kotaagug Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Lama penelitian adalah 3 bulan 

yaitu bulan Oktober, November  dan Desember 2021. Waktu tersebut digunakan untuk proses 

membuat rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pelaporan hasil penelitian. Kegiatan 

rancangan penelitian; menyusun rancangan pembelajaran, menyusun deskriptor, menyusun alat 

perekam data. Kegiatan pelaksanaan dengan jadwal sebagai berikut : 

 

Tabel Jadwal Pelajaran IPA Kelas V SDN 1 Kampung Kotaagung 

 

No. Hari / Tanggal Siklus Pertemuan 

1 Kamis, 21 Oktober 2021 1 1 

2 Kamis, 11 November 2021 2 1 

3 Kamis, 25 November 2021 2 2 

 

Penelitian tindakan diawali dengan perencanaan tindakan,  penerapan tindakan, mengobservasi dan 

mengevaluasi proses dan hasil tindakan dan melakukan refleksi  dan seterusnya sampai perbaikan atau 

peningkatan yang diharapkan tercapai.  

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian ini yang dengan menggunakan metode Picture And Picture  pada 

mata pelajaran IPA kelas V SDN 1 Kampung Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus  adalah sebagai berikut : Aktivitas belajar peserta didik yaitu mencapai 65%. Ketuntasan 

hasil belajar peserta didik yaitu mencapai 75% atau dengan KKM 65. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Aktivitas Belajar Peserta Didik 

No Siklus 
Aktivitas % 

SB B C K 

 1 

Siklus 1 

Pertemuan 1 
1,4% 21,4% 26,9% 50,3% 

 2 

Siklus 2  

Pertemuan 1 
6,9% 28,3% 42,8% 22,1% 

 3 

Siklus 2 

Pertemuan 2 
11,7% 50,3% 36,6% 1,4% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan pertemuan 

berikutnya aktivitas siswa saat mengikuti mengikuti   selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, 

pada siklus 1,diperoleh skor sangat baik persentase 1,4%, skor baik persentase 21,4%,skor cukup 
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dengan persentase 26,9%, skor kurang dengan persentase 50,3%.Pada Siklus 2 pertemuan 1 diperoleh 

skor sangat baik persentase 6,9%, skor baik persentase 28,3%,skor cukup dengan persentase 42,8%. 

Skor kurang dengan persentase 22,1%. Pada Siklus 2 pertemuan 2 diperoleh skor sangat baik 

persentase 11,7%, skor baik persentase 50,3%,skor cukup dengan persentase 36,6%. Skor kurang 

dengan persentase 1,4%. 

 

Hasil Belajar Peserta Didik 

Data hasil belajar siswa  setelah siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Siklus 
Hasil Belajar % 

SB B C K 

Siklus 1 

Pertemuan 1 0,0% 3,4% 48,3% 48,3% 

Siklus 2  

Pertemuan 1 10,3% 24,1% 44,8% 20,7% 

Siklus 2 

Pertemuan 2 31,0% 20,7% 48,3% 0,0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu pertama ke siklus berikutnya hasil belajar siswa selalu 

mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus pertama siswa yang hasil belajar  sangat baik  

0,0%, siswa yang hasil belajar baik  3,4%, siswa yang hasil belajarnya cukup 48,3%, siswa yang hasil 

belajar kurang 48,3%. Pada siklus 2 pertemuan 1 siswa yang hasil belajar sangat baik  10,3%, siswa 

yang hasil belajar baik 24,1%, siswa yang hasil belajarnya cukup 44,8%, siswa yang hasil belajar 

kurang 20,7%. Pada siklus 2 pertemuan 2 siswa yang hasil belajar sangat baik  31,0%, siswa yang 

hasil belajar baik  20,7%, siswa hasil belajarnya cukup 48,3%, siswa yang hasil belajar kurang 0,0%. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data laporan penelitian penggunaan  model pembelajaran Picture and 

Picture untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V 

SDN 1 Kampung Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 

2021/2022 dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada siklus 1, diperoleh skor sangat baik persentase 

1,4%, skor baik persentase 21,4%,skor cukup dengan persentase 26,9%, skor kurang dengan 

persentase 50,3%.Pada Siklus 2 pertemuan 1 diperoleh skor sangat baik persentase 6,9%, skor baik 

persentase 28,3%,skor cukup dengan persentase 42,8%. Skor kurang dengan persentase 22,1%. Pada 

Siklus 2 pertemuan 2 diperoleh skor sangat baik persentase 11,7%, skor baik persentase 50,3%,skor 

cukup dengan persentase 36,6%. Skor kurang dengan persentase 1,4%. Pada siklus pertama siswa 

yang hasil belajar  sangat baik  0,0%, siswa yang hasil belajar baik  3,4%, siswa yang hasil belajarnya 

cukup 48,3%, siswa yang hasil belajar kurang 48,3%. Pada siklus 2 pertemuan 1 siswa yang hasil 

belajar sangat baik  10,3%, siswa yang hasil belajar baik 24,1%, siswa yang hasil belajarnya cukup 

44,8%, siswa yang hasil belajar kurang 20,7%. Pada siklus 2 pertemuan 2 siswa yang hasil belajar 

sangat baik  31,0%, siswa yang hasil belajar baik  20,7%, siswa yang hasil belajarnya cukup 48,3%, 

siswa yang hasil belajar kurang 0,0%. 

Saran 

Berdasarkan hasil refleksi pada tiap siklus, penggunaan  model pembelajaran Picture And Picture 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada KD Mengidentifikasi Fungsi Organ 
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Pernapasan Hewan misalnya Ikan dan Cacing Tanah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V 

SDN 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2017/2018 

menyatakan bahwa: Dalam proses pembelajaran hendaknya pendidik dapat menggunakan model 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan,agar tidak terjadi kejenuhan 

pada peserta didik dalam proses pembelajaran salah satunya adalah model pembelajaran Picture And 

Picture; Pendidik menggunakan sumber belajar atau perangkat pembelajaran yang lengkap adalah 

faktor pendukung yang sangat penting. Oleh karena itu, pihak sekolah wajib melengkapi dan 

memperbanyak sumber pelajaran yang dibutuhkan pendidik dan peserta didik; Pendidik seharusnya 

dapat memanfaatkan media pembelajaran sebagai pendukung proses pembelajaran. 
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APPLICATION OF MAKE-A MATCH LEARNING MODEL TO 

INCREASE ACTIVITY AND LEARNING OUTCOMES OF BASIC 

COMPETENCY STUDENTS COMPARISONING THE PROPERTIES 

OF HEAT TRANSFER ABILITY FROM VARIOUS SCIENCE OBJECTS 

FOR CLASS VI SD NEGERI 1 NEGERI RATU OF KOTAAGUNG 

TANGGAMUS ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MAKE-A MATCH  UNTUK 

MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR PESERTA 

DIDIK KOMPETENSI DASAR MEMBANDINGKAN SIFAT 

KEMAMPUAN MENGHANTARKAN PANAS DARI BERBAGAI BENDA 

MATA PELAJARAN IPA KELAS VI SD NEGERI 1 NEGERI RATU 

KECAMATAN KOTAAGUNG  KABUPATEN TANGGAMUS 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

*Zulva 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of the research is to increase science learning activities and outcomes. This research was carried 

out in the form of cycles, namely 3 cycles which were carried out for 3 months from October to December 2021. 

Observation and reflection and so on until the expected improvement or improvement was achieved (success 

criteria). Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The qualitative data 

analysis technique consisting of the results of observation and documentation was analyzed descriptively 

qualitatively. The results of Classroom Action Research (CAR) show that using the Make a Match learning 

model by science teachers in class VI SDN 1 Negeri Ratu, Kotaagung District, Tanggamus Regency can 

increase students' activities and learning outcomes.20,2 %, good 35.6%, sufficient 42.3% and less 1.9%, student 

learning outcomes are very good 26.9%, good 73.1. 

Key Word: Make a Match, Science Learning Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk 

siklus yaitu 3 siklus yang dilaksanakan 3 bulan dari bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2021. 

Pengamatan  dan refleksi dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria 

keberhasilan). Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang bersifat kualitatif yang terdiri dari  hasil observasi dan dokumentasi dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menunjukan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Make a Macth oleh guru IPA pada kelas VI SDN 1 Negeri Ratu Kecamatan Kotaagung  

Kabupaten Tanggamus dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik, Pada aktivitas belajar 

peserta didik yaitu sangat baik 20,2%, baik 35,6%, cukup 42,3% dan kurang 1,9%, hasil belajar peserta didik 

yaitu sangat baik 26,9%, baik 73,1. 

Kata Kunci: Make a Macth, Aktivitas Belajar IPA, Hasil Belajar  
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Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa 

atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Kegiatan mencapai tujuan tersebut juga merupakan suatu proses, yakni mengubah karakter 

peserta didik yang belum memiliki kecakapan, kemampuan dan tingkah laku yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran juga merupakan suatu proses yang kompleks serta 

melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. 

 

Pembelajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila sebagian besar 

peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, upaya guru dalam mengembangkan keaktifan belajar siswa sangatlah 

penting, sebab keaktifan belajar siswa menjadi penentu bagi keberhasilan pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

 

Menurut Sanjaya (2013), Pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks yang keberhasilannya 

dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek produk dan aspek proses. Keberhasilan pembelajaran dilihat 

dari sisi produk adalah keberhasilan siswa mengenai hasil yang diperoleh dengan mengabaikan proses 

pembelajaran. Pendidik harus tahu bagaimana menciptakan suatu pembelajaran menjadi aktif. 

Sehingga peserta didik menjadi termotivasi untuk mengikuti pelajaran di kelas. Dengan motivasi 

belajar yang tinggi, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. Namun, yang terjadi saat ini seorang pendidik tidak menghiraukan apa 

yang terjadi pada peserta didik, pendidik lebih dominan menggunakan metode ceramah tanpa 

memberi sentuhan model pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA. 

 

Berdasarkan hal di atas, menyebabkan anak menjadi mengobrol, anak bingung, anak tidak merespon, 

anak tidak masuk sekolah pada saat ada mata pelajaran IPA, anak tidak konsentrasi dalam mengikuti 

pelajaran, anak tidak bisa menjawab pertanyaan, anak sering keluar masuk kelas, anak asik bermain, 

Anak mengobrol, anak bingung, anak tidak merespon, anak tidak masuk sekolah pada waktu ada mata 

pelajaran IPA, anak tidak konsentrasi dalam mengikuti pelajaran, anak tidak bisa menjawab 

pertanyaan (aktivitas belajar rendah), anak sering keluar masuk kelas, dan anak sibuk bermain itu 

disebabkan karena pendidik. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar peseta didik, dari 20 

peserta didik ada 6 orang yang tidak mencapai KKM.  

 

Tabel Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas VI 

SDN 1 Negeri Ratu Sebelum Perlakuan 

 

No. 
Jumlah Peserta 

Didik 
Prosentase Keterangan 

1 5 19, 23% Tuntas 

2 21 80,77% Belum Tuntas 

 

 

Dari persoalan tersebut pendidik ingin mengadakan perbaikan dengan mengangkat judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Make-A Match  Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Peserta Didik 

Pada Kompetensi Dasar Membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda 
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Mata Pelajaran IPA Kelas VI SDN 1 Negeri Ratu, Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus  

Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPA kelas VI SDN 1 Negeri Ratu, 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022 dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang muncul yaitu sebagai berikut: Aktivitas peserta didik rendah yang ditandai 

dengan anak mengobrol, anak bingung, anak tidak merespon, anak tidak masuk sekolah pada saat ada 

mata pelajaran IPA, anak tidak konsentrasi dalam mengikuti pelajaran, anak bisa menjawab 

pertanyaan, anak sering keluar masuk kelas, dan anak sibuk bermain, karena Pendidik Menggunakan 

model pembelajaran yang kurang tepat. Hasil belajar peserta didik rendah  yang ditandai dengan dari 

20  peserta didik ada 6 yang tidak mencapai KKM. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan analisis maka dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut: Apakah 

penerapan model pembelajaran make-a match dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik Pada 

Kompetensi Dasar Membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda Mata 

Pelajaran IPA Kelas VI SDN 1 Negeri Ratu, Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus  Tahun 

Pelajaran 2021/2022?; Apakah penerapan model pembelajaran make-a match dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik Pada Kompetensi Dasar Membandingkan sifat kemampuan menghantarkan 

panas dari berbagai benda Mata Pelajaran IPA Kelas VI SDN 1 Negeri Ratu, Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus  Tahun Pelajaran 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah sebagai mana telah dikemukan diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah: Untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik Pada Kompetensi Dasar Membandingkan 

sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda Mata Pelajaran IPA Kelas VI SDN 1 

Negeri Ratu, Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022. Untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik Pada Kompetensi Dasar Membandingkan sifat kemampuan 

menghantarkan panas dari berbagai benda Mata Pelajaran IPA Kelas VI SDN 1 Negeri Ratu, 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus  Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Kajian Pustaka 

Menurut Sudjana (2010), Menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Adapun perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti: penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, 

kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lainnya yang ada pada individu-individu yang belajar.. Oleh 

karena itu, belajar adalah proses serangkaian kegiatan untuk berusaha memperoleh pengetahuan dan 

dapat menimbulkan perubahan (tingkah laku, kepandaian, dan lain-lain) yang berasal dari pengalaman 

orang seorang yang berhubungan dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. belajar merupakan suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

menyeluruh, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  

(Slameto: 2003). pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan 

rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat peserta didik belajar. Proses tersebut 

dimulai dari merencanakan progam pengajaran tahunan, semester dan penyusunan persiapan mengajar 

(lesson plan) berikut persiapan perangkat kelengkapannya antara lain berupa alat peraga dan alat-alat 

evaluasinya. 
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Berdasar pendapat di atas maka disimpulkan pembelajaran adalah suatu proses dan rangkaian upaya 

atau kegiatan pendidik dalam rangka membuat siswa belajar, pembelajaran juga merupakan persiapan 

di masa depan dan sekolah mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat yang akan datang. 

  

IPA adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta isinya.  IPA dalam bahasa 

inggris Disebut natural science adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu 

dimana obyeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti. IPA mempelajari 

aspek-aspek fisik & Bumi dan alam sekitarnya. 

 

IPA Sekolah Dasar ialah IPA yang diajarkan pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Penyempurnaan 

kurikulum IPA di sekolah selalu mempertimbangkan kedudukan IPA sebagai salah satu ilmu dasar. 

IPA yang diajarkan dijenjang persekolahan yaitu Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat pertama, 

Sekolah Lanjutan Umum atau disebut IPA sekolah.  

 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam proses belajar kedua 

aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi piaget menerangkan bahwa jika seorang anak 

berfikir tanpa berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berfikir.  

 

Make-a Match merupakan model pembelajaran dengan teknik mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Teknik 

pembelajaran Make A Match dilakukan di dalam kelas dengan suasana yang menyenangkan karena 

dalam pembelajarannya siswa dituntut untuk berkompetisi mencari pasangan dari kartu yang sedang 

dibawanya dengan waktu yang cepat.  

 

Metodologi Penelitian 

Subyek dan tempat tindakan, perbaikan pembelajaran ini dilaksanakan pada kelas VI dengan jumlah 

26 peserta didik SDN 1 Negeri Ratu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 

2021/2022. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan Oktober, November dan Desember 

semester Ganjil tahun pelajaran 2021/2022. Waktu tersebut digunakan pendidik untuk merancang 

penelitian, melaksanakan penelitian, mengobservasi, dan mereflleksi. Penelitian ini juga 

menggunakan 3, setiap siklus ada 1 pertemuan (2 x 35 menit).  

 

Adapun jadwal penelitian kedua siklus tersebut tercantum dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel Jadwal Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran Mata Pelajaran IPA 

 

No. Hari / Tanggal Siklus  KD 

1 

Senin, 4 Oktober 2021 1 

Membandingkan sifat 

kemampuanmenghantarkan 

panas dari berbagai benda 

2 Senin, 25 Oktober 2021 2 

Membandingkan sifat 

kemampuanmenghantarkan 

panas dari berbagai benda 

3 Senin, 15 November 2021 3 

Membandingkan sifat 

kemampuanmenghantarkan 

panas dari berbagai benda 

4  
Pelaporan 1 Desember 

2021 
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Prosedur Perbaikan Pembelajaran 

Adapun rancangan pelaksanaan penelitian meliputi, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan (observasi), 

dan tahap refleksi. 

 

Indikator Keberhasilan Pembelajaran 

Keberhasilan tindakan kelas pada peneltian ini yaitu sebagai berikut: aktivitas belajar yang 

berkategori baik mencapai 75%. Ketuntasan belajar mencapai minimal KKM 70 atau peserta didik 

yang mencapai KKM 75%. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Data Aktivitas Belajar Peserta Didik 

Data aktivitas Siswa  saat siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel Rekapitulasi Aktivitas  Siswa dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

 

No Siklus 
Aktivitas % 

SB B C K 

 1 Siklus 1  1,0% 9,6% 31,7% 57,7% 

 2 Siklus 2  6,7% 24,0% 38,5% 30,8% 

 3 Siklus 3 20,2% 35,6% 42,3% 1,9% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu ke siklus dan pertemuan berikutnya aktivitas siswa selalu 

mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus 1 dengan persentase yaitu sangat baik 1,0%, 

baik 9,6%, cukup 31,7% dan kurang 57,7%. Pada siklus 2 dengan persentase yaitu sangat baik 6,7%, 

baik 24,0%, cukup 38,5% dan kurang 30,8%. Pada siklus 3 dengan persentase yaitu sangat baik 

20,2%, baik 35,6%, cukup 42,3% dan kurang 1,9%. 

 

Data Hasil Belajar Peserta Didik 

Data hasil belajar siswa  setelah siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

 

Siklus 
Hasil Belajar % 

SB B C K 

Siklus 1  3,8% 23,1% 73,1% 0,0% 

Siklus 2  3,8% 57,7% 38,5% 0,0% 

Siklus 3 26,9% 73,1% 0,0% 0,0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus ke siklus dan pertemuan berikutnya hasil belajar 

siswa selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus 1 dengan persentase yaitu sangat 

baik 3,8%, baik 23,1%, cukup 73,1% dan kurang 0,0%. Pada siklus 2 dengan persentase yaitu sangat 

baik 3,8%, baik 57,7%, cukup 38,5% dan kurang 0,0%. Pada siklus 3 dengan persentase yaitu sangat 

baik 26,9%, baik 73,1%, cukup 0,0% dan kurang 0,0%. 
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Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan 

Penggunaan Metode   make a match pada pembelajaran IPA di SDN 1 Negeri Ratu Kecamatan 

Kotaagung Kabupaten Tanggamus dapat  meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, sangat baik 

20,2%, baik 35,6%, cukup 42,3% dan kurang 1,9%. Penggunaan Metode   make a match pada 

pembelajaran IPA di SDN 1 Negeri Ratu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dapat  

meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu sangat baik 26,9%, baik 73,1%, cukup 0,0% dan 

kurang 0,0%. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil refleksi tiap siklus, penerapan pembelajaran dengan penggunaan  model 

Pembelajaran  Make-a match untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik  pada SD 

Negeri 1 Negeri Ratu Kec. Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022menyatakan 

bahwa: Pendidik IPA hendaknya lebih kreatif dalam menyampaikan materi dengan menerapkan 

model pembelajaran yang variatif agar tidak terjadi kejenuhan peserta didik dalam belajar seperti 

penggunaan model pembelajaran  Make-a match; Pendidik menggunakan sumber belajar atau 

perangkat pembelajaran yang lengkap adalah faktor pendukung yang sangat penting, oleh karena itu 

pihak sekolah wajib melengkapi dan memperbanyak sumber pelajaran yang dibutuhkan pendidik dan 

peserta didik. 
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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. 

mailto:rinderiyana@yahoo.co.id
mailto:rinderiyana@gmail.com
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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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