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ABSTRACT 

The purpose of this study was to describe the process of improving short story writing skills using short films 

with the aid of audiovisual media. This research was conducted in two cycles. Each cycle consists of two 

meetings in the odd semester of the 2021/2022 academic year at UPT SMP Negeri 2 Batusangkar, Tanah Datar 

Regency. The subjects of this study were students of class IX.6, totaling 14 people. This research was conducted 

through several stages in each cycle, namely planning, implementing actions, observing, and reflecting. The 

results showed that with the help of audiovisual media in learning to write short stories, it could increase the 

activity of students as seen from the process and skills of students seen from the final value of the cycle. The 

increase in learning outcomes also increases every cycle. The results of the first cycle of action research showed 

that as many as 5 students (35.71%) scored above the KKM with an average score of 73.57. In the second cycle 

of action, 14 students (100%) got scores above the KKM with an average score of 81.14. This is an 

improvement in the learning process and outcomes during this classroom action research. From the data 

obtained through the actions of the two cycles, a conclusion is obtained that using short films assisted by 

audiovisual media can improve students' short story writing skills. 

Key Word: Short Story Writing Skills, Short Films, Audio Visual Media 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses peningkatan keterampilan menulis cerpen dengan 

menggunakan film pendek berbantuan media audiovisual. Penelitian ini dilakukan dua siklus. Setiap siklus 

terdiri atas dua kali pertemuan pada semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 di UPT SMP Negeri 2 

Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas IX.6 yang berjumlah 14 

orang. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap pada setiap siklusnya, yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berbantuan media audiovisual 

dalam pembelajaran menulis cerpen dapat meningkatkan aktivitas peserta didik yang dilihat dari proses dan 

keterampilan peserta didik yang dilihat dari nilai akhir siklus. Peningkatan hasil belajar juga mengalami 

kenaikan setiap siklus. Hasil penelitian tindakan siklus I menunjukkan bahwa sebanyak 5 peserta didik (35,71%) 

mendapatkan nilai di atas KKM dengan nilai rata-rata 73,57. Pada tindakan siklus kedua diperoleh hasil 

sebanyak 14 peserta didik (100%) mendapatkan nilai di atas KKM dengan nilai rata-rata 81,14. Ini merupakan 

suatu peningkatan proses dan hasil pembealajaran selama penelitian tindakan kelas ini berlangsung. Dari data 

yang diperoleh melalui tindakan kedua siklus tersebut, diperoleh suatu simpulan bahwa dengan menggunakan 

film pendek berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan menulis cerpen  peserta didik. 

Kata Kunci: Keterampilan Menulis Cerpen , Film Pendek, Media Audio Visual 
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Latar Belakang Masalah 

Menulis merupakan salah satu diantara empat keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh 

seseorang. Mengingat begitu pentingnya hal dimaksud, maka keterampilan menulis telah dimasukkan 

dalam muatan kurikulum nasional mulai dari bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi.  

 

Pembelajaran menulis merupakan salah satu pembelajaran yang sangat penting diajarkan sejak dini.  

Tanpa memiliki kemampuan menulis yang memadai sejak dini peserta didik akan mengalami 

kesulitan belajar pada masa selanjutnya, banyak peserta didik kurang menyukai kegiatan menulis 

apalagi di zaman teknologi sekarang ini. 

 

Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, keterampilan menulis dikembangkan dalam 

berbagai kompetensi. Salah satu kompetensi dimaksud adalah keterampilan menulis cerita pendek.  

Keterampilan menulis cerita pendek dikembangkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IX. 

Kompetensi yang diharapkan pada akhir pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menulis cerita 

pendek dengan baik dan benar.  

 

Pembelajaran menulis cerita pendek (cerpen) penting bagi peserta didik sekolah menengah pertama, 

karena cerpen dapat dijadikan sebagai sarana untuk berimajinasi dan menuangkan pikiran. Menurut 

Widyamartaya (2005:102) menulis cerpen ialah menulis tentang sebuah peristiwa atau kejadian 

pokok. Selain itu, menurut Widyamartaya (2005:96) menulis cerpen merupakan dunia alternatif 

pengarang. Sedangkan Sumardjo (2001:84) berpendapat bahwa menulis cerita pendek adalah seni, 

keterampilan menyajikan cerita.  

 

Berdasarkan tiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis cerpen merupakan 

seni/keterampilan menyajikan cerita tentang sebuah peristiwa atau kejadian pokok yang dapat 

dijadikan sebagai dunia alternatif pengarang. Kemampuan menulis cerpen yang dimiliki peserta didik 

tidaklah sama. Sebagian kecil peserta didik mampu menulis cerpen dengan baik dan sebagian 

besarpeserta didik yang lain masih belum mampu menulis cerpen dengan baik. 

 

Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya minat menulis peserta didik. Pendapat tersebut diperkuat 

oleh pendapat Badudu (dalam Suyono, 2004:5) bahwa keterampilan menulis peserta didik masih 

rendah ditandai dengan (1 frekuensi kegiatan menulis yang dilakukan oleh peserta didik sangat 

rendah, (2) kualitas karya tulis peserta didik sangat buruk, (3) rendahnya antusiasme dalam mengikuti 

pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya dan pembelajaran menulis pada khususnya, dan (4) 

rendahnya kreativitas belajara peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar menulis.  

 

Proses belajar mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah-sekolah umumnya berorientasi pada 

teori dan pengetahuan semata-mata sehingga keterampilan berbahasa khususnya keterampilan menulis 

kurang dapat perhatian. Ide, gagasan, pikiran, dan perasaan mereka berlalu begitu saja, tidak 

diungkapkan khususnya dalam bentuk karya sastra. Selama ini guru kurang memberi respon terhadap 

pelajaran menulis cerpen sehingga sering dilewati tidak memanfaatkan media yang tersedia, kurang 

kreatif dalam mengembangkan potensi diri para peserta didik. Padahal seharusnya pembelajaran 

menulis cerpen harus mendapat porsi yang cukup karena banyak unsur-unsur yang perlu diketahui dan 

diajarkan secara terperinci agar peserta didik lebih mudah memahaminya.  

 

Guru hendaknya dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan secara kreatif menggunakan 

sarana dan media yang ada untuk menarik minat peserta didik, menghargai hasil karya peserta didik 

dengan memberikan penilaian dan pujian seperlunya, menggunakan bermacam-macam metode secara 
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bervariasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Keterampilan menulis cerpen 

yang diajarkan di sekolah-sekolah selama ini menggunakan metode konvensional. Peran guru amat 

dominan dalam proses pembelajaran. Peserta didik kurang aktif sehingga menimbulkan kebosanan 

bagi peserta didik. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada saat melakukan studi pendahuluan di SMP Negeri 2 

Batusangkar diperoleh informasi dan data bahwa kemampuan peserta didik dalam menulis cerpen 

masih rendah. Peserta didik mengalami kesulitan menuangkan pikiran dan perasaannya dalam bentuk 

cerita pendek. Tidak sedikit peserta didik yang mengalami hambatan dalam mengembangkan 

keterampilan menulis cerpen. Hambatan-hambatan tersebut yaitu daya imajinasi peserta didik masih 

kurang, diksi yang digunakan dalam menulis cerpen kurang bervariasi, kesulitan menentukan tema, 

dan kurang dapat mengembangkan ide/gagasan. 

 

Akan tetapi, dalam proses pembelajarannya masih ditemui banyak kesulitan-kesulitan dan kendala. 

Fenomena lapangan yang ditemui pada pengamatan awal di atas yakni peserta didik sangat sulit untuk 

memulai pekerjaannya. Peserta didik sangat  sulit untuk menyusun kalimat demi kalimat sehingga 

menjadi sebuah paragraf. Kenyataan ini dibuktikan, bahwa pada saat studi pendahuluan, pada menit 

kelima baru lima orang peserta didik yang memulai pekerjaannya. Ada pun diantara lima orang 

tersebut, tiga orang tampak mencoret-coret lalu merobek, dan kemudian membuang kertas 

pekerjaannya ke dalam tong sampah. Ada juga diantaranya yang menoleh ke belakang, ke samping 

kiri dan kanan untuk melihat pekerjaan temannya. Di samping itu, ada juga yang berupaya menyalin 

naskah cerita pendek dari buku lain.  

 

Pada menit kesepuluh masih ada beberapa peserta didik yang belum memulai pekerjaannya. Kondisi 

yang lebih memprihatinkan lagi, pada menit kelima belas pembelajaran berlangsung masih ada dua 

orang peserta didik yang sama sekali belum memulai pekerjaannya dan mereka tampak masih 

bingung. Fenomena lain yang juga ditemui pada saat pembelajaran menulis cerita pendek berlangsung 

yakni beberapa peserta didik tampak tidak bersemangat. Hal ini terbukti ada dua orang peserta didik 

yang tidur-tiduran di mejanya, dua orang mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung. Pada akhir 

jam pembelajaran, hanya beberapa peserta didik yang mampu menyelesaikan pekerjaannya . 

 

Keadaan ini tentu bertolak belakang dengan kemampuan yang diharapkan, yakni mampu menulis 

cerita pendek dengan baik dan benar. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah pembelajaran 

bahasa Indonesia cenderung dilaksanakan secara konvensional. Proses pembelajaran dilakukan 

dengan menitikberatkan pemahaman konsep melalui metode ceramah yang didominasi oleh guru. 

Kemudian peserta didik disuruh menulis cerita pendek sampai jam berakhir tanpa ada penguatan dan 

refleksi.  Senada juga dengan persepsi masyarakat, anggapan sulit juga tampak nyata tergambar pada 

peserta didik kelas IX.6 UPT SMP Negeri 2 Batusangkar pada saat pembelajaran menulis cerita 

pendek.   

 

Hal ini terlihat pada saat peserta didik mendapat tugas menulis cerita pendek dari guru.  Mereka tidak 

langsung mengerjakan tugas tetapi menyatakan keluhan-keluhan yang dirasakannya. Bukti tersebut 

memperjelas bahwa peserta didik kurang menyukai kegiatan menulis.  Keterpaksaan peserta didik 

dalam mengerjakan tugas, akhirnya berdampak buruk pada hasil tulisannya.  Sebagian besar peserta 

didik kurang paham dalam menulis surat, baik surat pribadi maupun surat dinas.  Banyak kesalahan 

dalam menggunakan kosakata, ejaan dan format yang tidak sesuai dengan kaidah penelitian surat.  
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Hal ini diperkuat dengan hasil menulis surat peserta didik kurang dari target rata-rata (KBM) yaitu 70. 

Ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik tidak memperhatikan guru saat menerangkan 

pelajaran.  Disamping itu, motivasi peserta didik dalam belajar juga rendah dan ruangan  sangat 

panas. Orang tua juga tidak memahami materi pelajaran peserta didik dan sibuk dengan aktivitasnya 

masing-masing. 

 

Agar pembelajaran menulis cerpen lebih berhasil, guru perlu melakukan berbagai inovasi dalam 

pembelajaran tersebut. Inovasi ini antara lain dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk dan teknik 

pembelajaran yang diterapkan saat pembelajaran berlangsung. Maksudnya, pembelajaran menulis 

cerpen memerlukan teknik pembelajaran yang kreatif dan efektif untuk menggali serta 

memberdayakan potensi menulis yang dimiliki peserta didik. Artinya, bahwa tingkat keterampilan dan 

kompetensi peserta didik dalam menulis cerpen tentunya dipengaruhi oleh kompetensi guru dalam 

membelajarkan peserta didik. Tegasnya, keberhasilan pembelajaran menulis cerpen  tidak hanya 

ditentukan oleh keterampilan guru dalam menyajikan materi menulis cerpen, tetapi yang paling 

penting adalah bagaimana guru mampu membelajarkan peserta didik untuk menulis cerpen sesuai 

dengan kebutuhan dan keterampilan peserta didik yang bersangkutan. Mengingat begitu pentingnya, 

maka keterampilan menulis telah dimasukkan dalam muatan kurikulum nasional mulai dari bangku 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti sebagai guru bahasa Indonesia di UPT SMPN 2 

Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar diperoleh gambaran kemampuan peserta didik dalam 

kompetensi menulis. Indikasi-indikasi yang ditemukan antara lain peserta didik sulit untuk memulai 

pekerjaannya. Peserta didik sulit untuk menyusun kalimat demi kalimat sehingga menjadi sebuah 

paragraf. Kenyataan ini dibuktikan, bahwa pada menit kelima baru lima orang peserta didik yang 

memulai pekerjaannya. Ada pun diantara lima orang tersebut, tiga orang tampak mencoret-coret lalu 

merobek, dan kemudian membuang kertas pekerjaannya ke dalam tong sampah. Ada juga di 

antaranya yang menoleh ke belakang, ke samping kiri dan kanan untuk melihat pekerjaan temannya. 

Selain itu, ada juga yang menyalin cerpen  dari buku lain.  

 

Keadaan lain yang diamati pada saat pembelajaran berlangsung banyak peserta didik yang tidak 

semangat, tidak konsentrasi, dan tidak serius dalam melaksanakan tugas. Pada akhir jam 

pembelajaran, hanya beberapa orang peserta didik yang mampu menyelesaikan pekerjaannya. Salah 

satu penyebab permasalahan ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia cenderung dilaksanakan secara 

konvensional, yakni cenderung menggunakan teknik ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas.  

 

Permasalahan peserta didik baik dari  pengamatan yang dilakukan guru di kelas maupun berdasarkan 

analisa tugas harian peserta didik. Masalah yang menghambat peningkatan keterampilan menulis 

peserta didik bisa diasumsikan dari kesalahan-kesalahan yang terdapat pada hasil tulisan peserta didik 

tersebut. Penggunaan metode pembelajaran yang diasumsikan mampu mengatasi kesulitan peserta 

didik dalam menulis merupakan suatu alternatif dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis. 

 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penelitian tentang upaya peningkatan keterampilan 

menulis cerpen peserta didik di UPT SMP Negeri 2 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar juga perlu 

dilakukan.  

 

Pembatasan Masalah 

Identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah utama yang dihadapi peserta didik UPT 

SMP Negeri 2 Batusangkar adalah rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis cerpen. Oleh 
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sebab itu, peneliti lebih memfokuskan penelitian ini pada peningkatan keterampilan menulis cerpen 

melalui film pendek berbantuan media audiovisual pada peserta didik IX.6.  

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

rumusan masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yakni, “bagaimanakah 

peningkatan keterampilan menulis cerpen melalui film pendek berbantuan media audiovisual  peserta 

didik kelas IX.6 UPT SMP Negeri 2 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar?” 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitian diharapkan dapat mendeskripsikan proses 

peningkatan keterampilan menulis cerpen berbantuan media audiovisual peserta didik kelas IX.6 UPT 

SMP Negeri 2 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. 

 

Kajian Pustaka 

Menulis merupakan satu dari empat keterampilan berbahasa. Keterampilan menulis merupakan media 

komunikasi yang memungkinkan transformasi informasi lebih efektif, sistematis dan lebih lengkap 

bila dibandingkan dengan keterampilan berbicara. Kalangan intelektual memerlukan keterampilan 

menulis untuk mengungkapkan informasi dalam pikiran maupun perasaan. Selain itu, melalui bahasa 

tulis informasi yang disampaikan tidak terbatas dan bisa dimanfaatkan oleh banyak pembaca di 

berbagai tempat melintasi jarak dan waktu. 

 

Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang 

paling akhir dikuasasi oleh peserta didik setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan menulis. 

Dibandingkan dengan tiga kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai 

bahkan oleh penurut asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal ini disebabkan kemampuan 

menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri 

yang akan menjadi isi tulisan. Baik unsur bahasa maupun unsur isi haruslah terjalin sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan tulisan yang runtut dan padu. 

 

Proses pembelajaran menulis cerpen dapat mengarah kepada proses pembelajaran karya fiksi atau 

nonfiksi. Uraian ini, dititikberatkan dalam menulis cerpen nonfiksi, tepatnya menulis pengalaman. 

Sesuai dengan istilah nonfiksi yang berarti tidak rekaan, tidak khayalan atau berdasarkan kenyataan 

yang ada atau pun yang betul-betul terjadi, yang pernah dialami seseorang. 

 

Menurut Akhadiah (1988:42), salah satu cara untuk memupuk kemampuan menulis peserta didik 

adalah dengan membuat karangan bebas. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan 

gagasannya dalam karangan bebas. Dalam hal ini peserta didik dituntut untuk menunjukkan 

kemampuannya dalam mengorganisasikan gagasan-gagasan dengan daya nalar, memilih kosa kata 

yang tepat dan dapat menyusunnya dalam paragraf/karangan yang baik. 

 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. 

Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena 

itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah 

belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. 

 

Djamarah, dkk. (2010:124) mengemukakan bahwa media audiovisual adalah media yang mempunyai 
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unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena 

meliputi kedua jenis media audio dan visual. Arsyad (2002:148) mengemukakan media audiovisual 

merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau.  

 

Penelitian yang Relevan 

Ada sejumlah penelitian yang relevan dengan masalah pada penelitian ini. Penelitian-penelitian yang 

dimaksud adalah sebagai berikut ini: Nova Zamri (2007) yang berjudul “Pembelajaran Bahasa 

Indonesia melalui Media Audiovisual di MTsN Model Bukittinggi” (Tesis PPs UNP Padang). Hasil 

penelitiannya  menyimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia mendorong peserta didik 

mengembangkan bakat dan potensi peserta didik. Disamping itu, pembelajaran bahasa Indonesia yang 

menggunakan media audiovisual memberikan bantuan pada peserta didik dalam menulis cerpen . 

 

Ajis (2007) dengan judul penelitiannya “Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual terhadap Hasil 

Pembelajaran” (Tesis UNP Padang). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pembelajaran yang 

menggunakan media audiovisual membantu peserta didik dalam memahami materi-materi yang 

terkandung dalam suatu kompetensi.  Dengan menggunakan media audiovisual, dapat meningkatkan 

prestasi dan hasil belajar peserta didik. Pembelajaraan media audiovisual telah dapat menciptakan 

pembelajaran yang bermakna, mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan.  

 

Penelitian-penelitian di atas, hampir sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama 

melihat sejauh mana dampak penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran menulis. Dampak 

yang dimaksudkan disini, kontribusi penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Dalam 

penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada kontribusi media audiovisual dalam pembelajaran 

menulis cerpen .  

 

Kerangka Konseptual 

Rendahnya kemampuan peserta didik menulis cerpen  disebabkan oleh beberapa faktor. Dari 

pengalaman dan pengamatan, faktor-faktor yang  mempengaruhi rendahnya kemampuan peserta didik 

dalam menulis cerpen  antara lain disebabkan oleh peserta didik tetapi juga disebabkan oleh guru. 

Salah satu faktor yang berasal dari guru adalah kurang tepatnya strategi yang digunakan oleh guru. 

Disamping itu, pemilihan media dan bahan ajar juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Guru yang 

mampu memilih media yang sesuai dengan materi pembelajaran akan sangat mendukung ketercapaian 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran akan meningkatkan mutu dan makna pembelajaran. Media pembelajaran yang 

diciptakan oleh guru yang berbasiskan efektif, efisien, mudah didapatkan, murah harganya, hal ini 

sangat membantu penciptaan suasana belajar yang PAIKEM. 

 

Metodologi Penelitian 

Berdasarkan fungsinya, penelitian dibedakan dalam tiga  jenis yaitu penelitian dasar, penelitian 

terapan, dan penelitian evaluasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas sebagai bentuk penelitian praktis yang mengacu pada apa 

yang dilakukan peneliti untuk memperbaiki proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.  

 

Penelitian ini dilakukan di kelas IX.6 UPT SMP Negeri 2 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar tahun 

pelajaran 2021/2022 berjumlah 15 orang peserta didik. Pengambilan subjek penelitian ini berdasarkan 

kondisi kelas IX.6 yang dipandang memiliki persyaratan sebuah penelitian. Dimana kelas ini 

merupakan kelas regular (bukan kelas unggul). Kondisi peserta didik di kelas ini cukup bervariatif. 
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Variatif ini ditinjau dari latar belakang kemampuan, karakter, aktivitas belajar, dan hasil belajar. 

Dengan kondisi ini diasumsikan peserta didik memiliki kemampuan yang sedang dalam belajar. 

Dalam aktivitas pembelajaran dalam kelas, peserta didik ini memiliki karakter kurang aktif, terutama 

pada kegiatan pembelajaran. Khusus kemampuan menulis peserta didik tergolong rendah.  

 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu (1) peserta didik sebagai subjek penelitian, 

(2) teman sejawat (observer) dan peneliti sendiri. Data dari peserta didik dapat diperoleh dari unjuk 

kerja siklus satu dan siklus dua, dan aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar. Data 

penelitian ini diperoleh dari observer (teman sejawat) berupa pengamatan terhadap proses 

pembelajaran berlangsung mulai dari pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup yang diperoleh dari 

kegiatan atau tindakan guru dalam proses belajar mengajar. Disamping itu, data dari hasil pengamatan 

peneliti, dan angket yang diisi oleh peserta didik. 

 

Indikator Keberhasilan 

Peserta didik dikatakan tuntas apabila peserta didik telah mencapai nilai 78. Angka ini sesuai dengan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang yang berlaku di UPT SMP Negeri 2 Batusangkar Kabupaten 

Tanah Datar. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Peneliti mendeskripsikan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan 

penelitian dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tindakan yang telah dibuat sebelumnya yang 

terdiri atas dua siklus. Data hasil penelitian dipaparkan secara rinci yang mencakup: kondisi awal 

(prasiklus), hasil penelitian yang berupa deskripsi data siklus I, deskripsi siklus II, dan pembahasan 

hasil penelitian.  

 

Pengamatan awal terhadap kemampuan peserta didik kelas IX.6 UPT SMP Negeri 2 Batusangkar 

dalam menulis cerpen  telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 jam ke-1 s.d 2 

pukul 07.30s.d 08.40 WIB. Kegiatan pembelajaran didahului dengan kegiatan pendahuluan yakni 

guru mengucapkan salam, mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar, peserta didik  bersama 

guru berdo’a memulai pembelajaran, membaca surat-surat pendek, mengecek kehadiran peserta didik, 

melaksanakan appersepsi, memberikan motivasi, menyampaikan KD, indikator,  tujuan, dan manfaat 

pembelajaran, menyampaikan langkah-langkah  pembelajaran dan penilaian.  

 

Selanjutnya, peneliti dengan peserta didik Tanya jawab tentang pengertian, fungsi, manfaat, dan 

tujuan cerpen. Selanjutnya, peneliti menugaskan peserta didik untuk menulis sebuah cerita pendek 

dengan tema “Pengalaman Yang Mengesankan” yang bersumber dari pengalaman yang pernah 

dirasakan, dilihat, dan dialaminya. Pada kegiatan tes awal ini berlangsung, banyak peserta didik 

bingung, tidak tahu apa yang akan dikerjakan sehingga banyak pertanyaan dari peserta didik yang 

muncul. Pertanyaan-pertanyaan peserta didik tersebut belum peneliti  tanggapi dan responi secara 

maksimal. Peneliti tidak banyak memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap pertanyaan.  

 

Di samping itu, ada juga yang berusaha melihat buku teks pelajaran untuk melihat contoh cerpen. 

Bahkan yang lebih ironisnya lagi, ada yang berupaya menyalin cerpen dari buku teks tersebut. Lalu 

peneliti memberikan pemahaman dan nasihat bahwa mencontoh adalah salah satu perbuatan yang 

tidak baik dan diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.  

 

Ada beberapa orang peserta didik yang telungkupan di mejanya dengan mengunjurkan tangan ke 

depan, ada juga peserta didik yang kuap (mengantuk), lesu, tidak semangat untuk memulai 
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pekerjaannya. Ada juga yang berjalan ke meja temannya katanya untuk meminjam type-ex, 

penghapus, penggaris, dan meminjam lainnya. Ada juga peserta didik yang izin keluar katanya ke 

kamar kecil dan lama berada di luar.  

 

Pada menit kesepuluh masih ada beberapa peserta didik yang belum memulai pekerjaannya. Kondisi 

yang lebih memprihatinkan lagi, pada menit kelima belas pembelajaran berlangsung masih ada empat 

orang peserta didik yang sama sekali belum memulai pekerjaannya dan mereka tampak masih 

bingung. Fenomena yang sama pada lima menit pertema pembelajaran berlangsung, juga masih 

terjadi pada menit kelima belas ini. Dimana beberapa peserta didik tampak bingung dan tidak 

bersemangat. Hal ini terbukti ada dua orang peserta didik masih tidur-tiduran di mejanya, dua orang 

mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung.  Pada akhir jam pembelajaran, hanya beberapa 

peserta didik yang mampu menyelesaikan pekerjaannya. 

 

Kemampuan awal peserta didik kelas IX.6 tentang menulis cerpen  dapat dilihat dari hasil tes awal 

yang telah dilakukan. Kemampuan menulis cerpen  ini dilihat dari aspek-aspek yang dinilai yaitu: 

unsur instrinsik cerpen, kebahasaan, dan dialog.  

 

Berikut ini akan diuraikan nilai perolehan test prasiklus dari 14 orang peserta didik kelas IX.6 yang 

mengikutinya. Berturut-turut rata-rata unsure instrinsik; tema 4,36, latar 4,43, tokoh 4,79,akur 12,07, 

sudut pandang 4,14, amanat 4,71, bahasa 12,21, dan dialog 4,07. Sedangkan nilai tertinggi yang 

diperoleh 60, nilai terendah 42, dan nilai rata-rata 50,79. Ditinjau dari ketuntasan belum ada seorang 

pun peserta didik yang tuntas pada prasiklus ini.   

 

Aktivitas peserta didik diamati oleh observer guru teman sejawat. Hal-hal yang diamati adalah 

aktivitas peserta didik dalam pembelajaran yakni tanggung jawab, mandiri, disiplin, dan teliti. Sikap 

dan respon peserta didik terhadap penggunaan film pendek berbantuan media audiovisual diperoleh 

dengan menggunakan angket.  

 

Banyak catatan-penting selama pelaksanaan penelitian maupun hasil belajar akhir pertemuan yang 

perlu ditindaklanjuti atau diperbaiki. Setelah peneliti mencari tahu dan memaknai pertemuan kesatu 

siklus pertama ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka penelitian ini perlu dilanjutkan 

dengan pertemuan kedua siklus pertama. 

 

Pertemuan kedua siklus pertama ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kesatu. Dimana alur (tahap) 

pelaksanaannya sama dengan pertemuan sebelumnya yakni: perencanaan,  pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. Tahap demi tahap pertemuan kedua siklus pertama ini merupakan perbaikan dari 

pertemuan kesatu siklus pertama. Berikut akan dideskripsikan tahap-tahap pelaksanaannya.  

 

Kegiatan perencanaan (planning) adalah  langkah awal dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Langkah ini menjadi landasan bagi langkah-langkah berikutnya, yaitu pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. Meskipun, pelaksanaan tindakan memiliki nilai strategis dalam kegiatan pembelajaran, 

namun tindakan tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari kegiatan perencanaan.  

 

Pertemuan kesatu siklus kedua ini merupakan kelanjutan dari siklus pertama. Dimana alur (tahap) 

pelaksanaannya sama dengan pertemuan sebelumnya yakni: perencanaan,  pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. Tahap demi tahap pertemuan kedua siklus pertama ini merupakan perbaikan dari 

pertemuan kesatu siklus pertama. Berikut akan dideskripsikan tahap-tahap pelaksanaannya.  
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Kegiatan perencanaan (planning) adalah  langkah awal dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Langkah ini menjadi landasan bagi langkah-langkah berikutnya, yaitu pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. Meskipun, pelaksanaan tindakan memiliki nilai strategis dalam kegiatan pembelajaran, 

namun tindakan tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari kegiatan perencanaan.  

 

Pertemuan kesatu siklus kedua ini dilaksanakan hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pada jam ketiga 

sampai keempat. Kegiatan ini dimulai pukul  08.30 sampai pukul 09.40 WIB bertempat di ruang kelas 

IX.6 UPT SMP Negeri 2 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. Peserta didik yang hadir dalam 

pertemuan ini sebanyak empat belas orang dari lima belas orang peserta didik. Satu orang peserta 

didik tidak hadir karena masih sakit. Yang menjadi observer (pengamat)  dari teman sejawat pada 

pertemuan ini adalah Ibu Khairunissa Sukardi, S.Pd. guru Seni Budaya. Sumber belajar pertemuan ini 

adalah film pendek yang berjudul “ibu” berdurasi 10;48 menit yang ditayangkan berbantuan media 

audiovisual yakni in-focus. 

 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan selama tujuh 

menit. Rangkaian kegiatan pendahuluan berturut-turut; membudayakan 5S (senyum, salam, sapa, 

sopan, dan santun), membimbing peserta didik do’a bersama, membimbing peserta didik 

melaksanakan PPK yakni melafazkan surat-surat pendek, mengecek kehadiran peserta didik. 

Selanjutnya, memberikan motivasi, melaksanakan appersepsi, menyampaikan kompetensi dasar, 

indikator, KKM, tujuan, manfaat, langkah-langkah, dan penilaian pembelajaran seperti yang 

dilakukan pada pertemuan pertama. 

 

Kegiatan pembelajaran peneliti lanjutkan dengan kegiatan inti. Pada kegiatan ini, peneliti terlebih 

dahulu kembali memberikan pentingnya pembelajaran menulis cerpen. Tanya jawab materi peremuan 

sebelumnya dan memberikan motivasi dan sugesti manfaat menulis cerpen.  Sumber belajar 

pertemuan ini adalah film pendek yang berjudul “Ibu” berdurasi 10;48 menit yang ditayangkan 

berbantuan media udiovisual yakni in-focus.  

 

Pada awal pembelajaran, peneliti dibantu oleh salah seorang siswa memasang perangkat in-focus. 

Kemudian menghubungkannya dengan lap top peneliti. Setelah terhubung, penelitia kembali 

memberikan motivasi dan sugesti kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembeajaran 

menulis cerpen dengan maksimal. Karena banyak keuntungan dan manfaat yang diperoleh menulis 

cerita pendek. Selanjutnya, peneliti menayangkan film pendek yang berjudul “Ibu”. Baru saja dimulai 

penayangan film pendek tersebut, pada umumnya siswa pandangannya terpusat pada tayangan. Semua 

peserta didik terkagum dan terkesima dengan cerita Ibu. Bahkan, ada diantara peserta didik yang 

meneteskan air matanya. Sesaat kemudian, peneliti berjalan ke meja-meja siswa.  

 

Setelah selesai penayangan film pendek tersebut, peneliti mengarahkan peserta didik untuk menulis 

sebuah cerita pendek tentang Ibu. Semua peserta didik mempersiapkan alat dan bahan untuk menulis 

cerpen. Pada menis-menit pertama, masih ada lima orang siswa yang belum memulai pekerjaannya. 

Setelah peneliti cari tahu, jawabannya ragu, takut salah, tidak tahu apa yang akan ditulis, dan 

melamun. Selanjutnya, peneliti memberikan pemahaman dan penyadaran pentingnya menulis cerpen 

dandikaitkan dengan nilai, akhirnya mereka mulai menulis. 

 

Sementara yang lain tengah asyik menulis, walau masih ada yang menggunakan type-ex, mencoret 

karena kesalahan, dan ada juga dua orang yang berjalan ke meja temannya  dengan alas an meminjam 
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type-ex. Sesaat dia kembali ke mejanya, dan melanjutkan kembali tulisannya. Tampak semua peserta 

didik telah konsentrasi dengan kegiatan menulisnya. Pada menit kedua puluh lima, sudah lima orang 

siswa yang menyelesaikan tulisannya sebanyak satu halaman buku kwarto isi 40 lembar. Tujuh orang 

peserta didik telah menyelesaikan setengah halaman, dan dua orang baru menyelesaikan seperempat 

halaman buku kwarto isi 40 lembar. Secara keseluruhan aktivitas siswa meningkat jika dibandingkan 

dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Peneliti tetap mengamati dari meja ke meja siswa. 

Tampaknya peserta didik fokus dan konsentrasi untuk meningkatkan kemampuan menulsi cerpennya. 

Pada menit kelima puluh sudah banyak siswa yang menyelesaikan tulisannya satu halaman. Walaupun 

dengan kondisi yang berbeda-beda. 

 

Pembelajaran menulis cerpen pada pertemuan ini sampai pada menit-menit terakhir berjalan dengan 

lancar. Tujuh menit sebelum pembelajaran berakhir, peneliti mengingatkan kepada peserta didik 

bahwa waktu untuk menulis cerpen akan berakhir. Sambil mengamati kembali dari dekat yakni dari 

meja ke meja peserta didik untuk mendapatkan data dan informasi kemajuan belajar, peneliti tetap 

memberikan motivasi dan menyemangati peserta didik untuk bekerja  dengan maksimal. Dari hasil 

pengamatan yang telah dilakukan, terdapat kemajuan hasil pembelajaran dibanding dari  menit-menit 

awal sampai waktu pertengahan kegiatan pembelajaran berlangsung. 

 

Aktivitas peserta didik diamati oleh observer guru teman sejawat. Hal-hal yang diamati adalah 

aktivitas peserta didik dalam pembelajaran yakni tanggung jawab. Sikap dan respon peserta didik 

terhadap penggunaan film pendek berbantuan media audiovisual diperoleh dengan menggunakan 

angket.  

 

Setelah selesai tahap observasi, dilanjutkan dengan tahap refleksi.  Kegiatan refleksi yang peneliti 

lakukan adalah membaca, mempelajari, merenungi setiap tahap demi tahap dan hasil belajar yang 

dicapai. Disamping itu, berdasarkan hasil catatan lapangan (jurnal pengamatan), observasi aktivitas 

peserta didik, observasi aktivitas guru, dan hasil belajar peserta didik sudah terjadi peningkatan dari 

pertemuan sebelumnya.Walaupun belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Catatan-penting 

selama pelaksanaan penelitian maupun hasil belajar akhir pertemuan yang perlu ditindaklanjuti atau 

diperbaiki. Setelah peneliti mencari tahu dan memaknai pertemuan kedua siklus pertama ini dengan 

segala kelebihan dan kekurangannya, maka penelitian ini cukup sampai di sini. 

 

Pertemuan kesatu siklus kedua ini merupakan kelanjutan dari siklus pertama. Dimana alur (tahap) 

pelaksanaannya sama dengan pertemuan sebelumnya yakni: perencanaan,  pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. Tahap demi tahap pertemuan kedua siklus pertama ini merupakan perbaikan dari 

pertemuan kesatu siklus pertama. Berikut akan dideskripsikan tahap-tahap pelaksanaannya.  

 

Pertemuan kedua siklus kedua ini dilaksanakan hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pada jam kesatu 

sampai kedua. Kegiatan ini dimulai pukul  07.30 sampai pukul 08.40 WIB bertempat di ruang kelas 

IX.6 UPT SMP Negeri 2 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. Peserta didik yang hadir dalam 

pertemuan ini sebanyak empat belas orang dari lima belas orang peserta didik. Satu orang peserta 

didik tidak hadir karena masih sakit. Yang menjadi observer (pengamat)  dari teman sejawat pada 

pertemuan ini adalah Ibu Masnidayati, S.Pd. guru Ilmu Pengetahuan Alam. Sumber belajar pertemuan 

ini adalah film pendek yang berjudul “Yatim Piatu” berdurasi 12;59 menit yang ditayangkan 

berbantuan media audiovisual yakni in-focus. 

 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan selama tujuh 

menit. Rangkaian kegiatan pendahuluan berturut-turut; membudayakan 5S (senyum, salam, sapa, 
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sopan, dan santun), membimbing peserta didik do’a bersama, membimbing peserta didik 

melaksanakan PPK yakni melafazkan surat-surat pendek, mengecek kehadiran peserta didik. 

Selanjutnya, memberikan motivasi, melaksanakan appersepsi, menyampaikan kompetensi dasar, 

indikator, KKM, tujuan, manfaat, langkah-langkah, dan penilaian pembelajaran seperti yang 

dilakukan pada pertemuan pertama. 

 

Kegiatan pembelajaran peneliti lanjutkan dengan kegiatan inti. Pada kegiatan ini, peneliti terlebih 

dahulu kembali memberikan pentingnya pembelajaran menulis cerpen. Tanya jawab materi peremuan 

sebelumnya dan memberikan motivasi dan sugesti manfaat menulis cerpen. Sumber belajar pertemuan 

ini adalah film pendek yang berjudul “Ibu” berdurasi 10;48 menit yang ditayangkan berbantuan media 

udiovisual yakni in-focus.  

 

Observasi dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan 

lembar pengamatan atau lembar observasi. Untuk lebih objektifnya hasil penelitian ini pengamatan 

dibantu oleh seorang observer dengan menggunakan instrumen atau lembar pengamatan yang sudah 

disediakan. Pengamatan dilakukan menyangkut aktivitas proses belajar mengajar meliputi tindakan 

belajar peserta didik dan mengajar guru dengan menggunakan lembar observasi pembelajaran dengan 

merumuskan indikator-indikator pembelajaran dengan menggunakan teknik media audiovisual. 

 

Setelah selesai tahap observasi, dilanjutkan dengan tahap refleksi.  Kegiatan refleksi yang peneliti 

lakukan adalah membaca, mempelajari, merenungi setiap tahap demi tahap dan hasil belajar yang 

dicapai. Disamping itu, berdasarkan hasil catatan lapangan (jurnal pengamatan), observasi aktivitas 

peserta didik, observasi aktivitas guru, dan hasil belajar peserta didik sudah terjadi peningkatan dari 

pertemuan-pertemuan sebelumnya. 

 

Kesimpulan, Implikasi, dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian ini yang telah dicantumkan pada bab I yakni untuk mendeskripsikan 

peningkatan kemampuan menulis cerpen  peserta didik kelas IX.5 UPT SMP Negeri 2 Batusangkar  

dengan menggunakan film pendek berbantuan media audiovisual dan  berdasarkan hasil penelitian 

yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dalam hal-hal berikut.  Aktivitas belajar peserta didik yang 

dinilai dari beberapa indikator dari siklus pertama dan siklus kedua mengalami peningkatan yang 

signifikan. Pertemuan pertama 63%, pertemuan kedua 71%, pertemuan ketiga 88, dan pertemuan 

keempat 98%. Melihat dari perkembangan dari pertemuan ke pertemuan berikutnya maka dapat 

disimpulkan terjadi peningkatan yang berarti. Aktivitas guru mengalami peningkatan dari pertemuan 

ke pertemuan berikutnya. Pertemuan pertama 61,11%, pertemuan kedua 77,78, pertemuan ketiga 

94,55, dan pertemuan terakhir 100%. Hasil ini kalau kita perhatikan terjadi peningkatan yang 

signifikan. Hasil belajar peserta didik dalam hal ini dilihat dari persentase ketuntasan dan nilai rata-

rata yang diperoleh peserta didik pada setiap siklus. Persentase ketuntasan sudah mencapai 100%. 

Ukuran ketuntasan dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan satuan pendidikan 

yaitu 78. 

 

Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa penggunaan film pendek berbantuan media audiovisual telah 

mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dalam pembelajaran menulis cerpen. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan fil pendek berbantuan media audiovisual telah mampu meningkatkan pembelajaran 

yang efektif dan efisien, meningkatkan pembelajaran yang bermakna, menciptakan suasana belajar 

yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan demikian, film pendek berbantuan media 
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audiovisual diasumsikan dapat dipakai pada kompetensi-kompetensi lain dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. Namun demikian, sebagai media teknologi audiovisual memiliki keunggulan dan 

kelemahan.    

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, disarankan hal-hal sebagai berikut: Agar 

peserta didik lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran guna tercapai tujuan akhir pembelajaran. 

Agar guru lebih kreatif lagi dalam pemanfaatan media pembelajaran. Agar guru peneliti lebih terampil 

memilih metode dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran guna mencapai kompetensi 

yang telah ditetapkan. Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran menulis cerpen  dengan 

menggunakan film pendek berbantuan media audiovisual meningkat secara signifikan. Namun 

demikian, dalam menggunakannya dalam pembelajaran hendaklah dilaksanakan secara selektif, 

efektif dan efisien. Artinya guru betul-betul dapat menentukan kompetensi-kompetensi dasar yang 

bisa menggunakan film pendek berbantuan media audiovisual. Disamping itu, guru harus cermat 

dalam mengalokasikan waktu setiap langkah demi langkah  pembelajaran. Guru dan peserta didik 

jangan terlena dengan media audiovisual yang ditayangkan tanpa memperhatikan alokasi waktu untuk 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang lain. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the use of teaching aids with the demonstration method on the material area and 

volume of building space and to determine whether or not the use of teaching aids with the demonstration 

method increases the activity and learning outcomes of students on the area and volume of building materials in 

class 8.1 SMP Negeri 1 Abung. High. The results showed that the average pre-cycle learning outcomes and 

learning completeness in the pre-cycle were 57.14 and 53.57%, while the percentage of student activity was 

41.96%. After the first cycle, the average grade achieved was 70.18 and completeness was 60.71%, while the 

active percentage of students was 56.43%. Broadly speaking, the implementation of the first cycle of learning 

still needs to be improved so that there is an increase in accordance with the expected success indicators, 

namely the class average value > 6.0 with a classical completeness of 75%. In the second cycle, the average 

grade achieved was 85.36 and completeness was 82.14%. While the percentage of active students is 79.55%. 

The results in the second cycle showed an increase compared to the previous cycle with the indicators of 

success being met. From these results, it is concluded that the use of teaching aids with the demonstration 

method can increase the activeness and learning outcomes of students of SMP Negeri 1 Abung Tinggi class 8.1 

in the 2017/2018 academic year on the material area and volume of building space. 

Key Word: Tools, Demonstration Method. Activity and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan alat peraga dengan metode demonstrasi pada materi luas 

dan volum bangun ruang dan untuk mengetahui dapat tidaknya penggunaan alat peraga dengan metode 

demonstrasi meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada materi luas dan volum bangun ruang di 

kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pra siklus diperoleh rata-rata hasil 

belajar dan ketuntasan belajar pada pra siklus adalah 57,14 dan 53,57%, sedangkan presentase keaktifan peserta 

didik adalah 41,96%. Setelah dilakukan siklus I nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar 70,18 dan ketuntasan 

60,71%, sedangkan presentase keaktifan peserta didik adalah 56,43%. Secara garis besar pelaksanaan 

pembelajaran siklus I masih perlu diperbaiki agar terjadi peningkatan sesuai dengan indikator keberhasilan yang 

diharapkan yakni nilai rata-rata kelas >6.0 dengan ketuntasan klasikal 75%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas 

yang dicapai sebesar 85,36 dan ketuntasan 82,14%. Sedangkan presentase keaktifan peserta didik adalah 

79,55%. Hasil pada siklus II menunjukkan peningkatan daripada siklus sebelumnya dengan indikator 

keberhasilan sudah terpenuhi. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga dengan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik SMP Negeri 1 Abung Tinggi kelas 8.1 

tahun pelajaran 2017/2018  pada materi luas dan volum bangun ruang. 

Kata Kunci: Alat Peraga, Metode Demonstrasi. Keaktifan dan Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan suatu ilmu yang memiliki obyek abstrak, untuk keperluan penyampaian 

obyek-obyek matematika yang abstrak kepada peserta didik diperlukan suatu sistem penyampaian 

materi/obyek matematika. Sistem penyampaian ini, harus mempertimbangkan kesiapan/kematangan, 

kemampuan serta tingkat pengembangan intelektual peserta didik. Meskipun kurikulum sudah sering 

diganti, tetapi saat ini di SMP Negeri 1 Abung Tinggi pembelajarannya masih menggunakan metode 

ceramah. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan guru matematika kelas 8.1 di sekolah tersebut 

pada tanggal 11 Oktober 2017, menyatakan bahwa tidak sedikit peserta didik yang sulit untuk 

memahami pelajaran matematika. Bangun ruang merupakan salah satu materi kelas 8.1 yang sulit 

diterima oleh peserta didik, hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman materi, kurang 

berminatnya peserta didik dalam mengikuti pelajaran matematika dan masih banyak ditemukan 

peserta didik tidak bergairah pada saat pelajaran. Dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 

Abung Tinggi, khususnya pada materi bangun ruang, peserta didik kesulitan dalam memahami 

maksud gambar dan bagian-bagian dari bangun ruang, kesulitan untuk mengingat rumus-rumus 

bangun ruang dan masih bingung menentukan rumus bangun ruang dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru yang diakibatkan karena terlalu banyaknya rumus bangun ruang dan keabstrakan 

materi tersebut. Hal ini mengakibatkan hasil belajar peserta didik yang nilai rata-ratanya masih di 

bawah 6,0. Padahal batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan untuk materi bangun 

ruang di SMP Negeri 1 Abung Tinggi adalah 6,0. 

 

Pembelajaran matematika pada materi bangun ruang sangat dibutuhkan kemampuan abstraksi dari 

peserta didik untuk mempelajarinya. Materi yang abstrak memerlukan dukungan media yang mampu 

mengkonkretkan materi, karena tidak mudah untuk membayangkan benda dalam bangun ruang yang 

hanya dituangkan dalam penampang bangun datar. Sehingga urutan yang terstruktur dalam proses 

perangkaian untuk menjadi bangun ruang sangat membantu dalam menganalogkan proses 

terbentuknya bangun ruang.  

 

Penggunaan alat peraga dengan metode demonstrasi dapat merangsang peserta didik untuk aktif 

dalam proses pembelajaran. Karena dengan alat peraga rasa ingin tahu peserta didik semakin 

bertambah sehingga peserta didik dapat memperhatikan penjelasan tentang materi yang disampaikan, 

ada kemauan untuk mencatat penjelasan dari guru, aktif bertanya, berani menjawab soal dan mampu 

mengerjakan tugas yang telah diberikan. Sehubungan dengan hal ini, maka penggunaan alat peraga 

dengan metode demonstrasi dapat digunakan sebagai jembatan guna mengatasi kesulitan dalam 

mempelajari materi bangun ruang. 

 

Metode demonstrasi merupakan suatu metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik 

sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sedangkan alat peraga matematika adalah suatu perangkat 

benda konkret yang dirancang, dibuat, dihimpun atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk 

membantu menanamkan atau mengembangkan konsepkonsep atau prinsip-prinsip dalam matematika.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dimunculkan rumusan masalah sebagai 

berikut. Bagaimanakah penggunaan alat peraga Dimensi Tiga dengan metode demonstrasi pada 

materi luas dan volum bangun ruang Kelas 8.1 di SMP Negeri 1 Abung Tinggi? Bagaimanakah 

keaktifan dan hasil belajar peserta didik SMP Negeri 1 Abung Tinggi pada materi luas dan volum 

bangun ruang setelah diterapkan alat peraga Dimensi Tiga dengan metode demonstrasi? 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan berbasis kelas yang akan dilaksanakan ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 

Menemukan langkah-langkah pembelajaran matematika dengan menerapkan alat peraga Dimensi 

Tiga dengan metode demonstrasi pada materi luas dan volum bangun ruang kelas Kelas 8.1 di SMP 

Negeri 1 Abung Tinggi. Pembelajaran dengan menerapkan alat peraga Dimensi Tiga dengan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada materi bangun ruang 

kelas Kelas 8.1 di SMP Negeri 1 Abung Tinggi. 

 

Kajian Pustaka 

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, ketrampilan, dan 

sikap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah usaha sadar atau upaya yang disengaja 

untuk mendapatkan kepandaian. 

 

Menurut kelompok teori kognitif, belajar adalah proses pencapaian atau perubahan pemahaman 

(insight), pandangan, harapan, atau pola berfikir.Teori belajar kognitif berguna dalam mempelajari 

materi-materi yang rumit yang membutuhkan pemahaman, untuk memecahkan masalah, dan untuk 

mengembangkan ide. Seperti pada materi bangun ruang yang terlalu abstrak dan banyak rumus yang 

berbeda, maka dalam pembelajaran bangun ruang sangat dibutuhkan kemampuan abstraksi dari 

peserta didik untuk mempelajarinya dan mampu memahami rumus-rumus bangun ruang, sehingga 

peserta didik dapat menerapkan rumus dalam menjawab soal. 

 

Teori Gestalt merupakan teori kognitif. Teori Gestalt menganggap bahwa belajar adalah proses yang 

didasarkan pada pemahaman (insight). Karena pada dasarnya setiap tingkah laku seseorang selalu 

didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah laku 

tersebut terjadi. Pada situasi belajar, keterlibatan seseorang secara langsung dalam situasi belajar 

tersebut akan menghasilkan pemahaman yang dapat membantu individu tersebut memecahkan 

masalah. Dengan kata lain, teori Gestalt ini menyatakan bahwa yang paling penting dalam proses 

balajar individu adalah dimengertinya apa yang dipelajari oleh individu tersebut. Oleh karena itu, teori 

belajar Gestalt ini disebut teori insight. 

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melakukan kegiatan belajar. Belajar itu 

sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan prilaku yang relatif menetap. Dalam pembelajaran, anak yang berhasil dalam belajar ialah 

yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan intruksional. Belajar yang 

berkenaan dengan hasil, (dalam pengertian banyak hubungannya dengan tujuan pengajaran),  

 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika merupakan hasil kegiatan dari perlakuan atau 

pembelajaran yang dilakukan siswa. Atau dengan kata lain hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika merupakan apa yang diperoleh siswa dari proses belajar matematika. Untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik pada suatu pembelajaran, guru dapat memberikan 

evaluas permukaani sebagai penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dapat 

dilakukan sekali setelah suatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Penilaian hasil belajar juga 

berfungsi untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan secara efektif. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas dapat dimunculkan hipotesis tindakan sebagai berikut: Ditemukansnya cara 

yang paling efektif dalam menerapkan alat peraga dengan metode demonstrasi pada materi luas 

permukaan dan volum Bangun ruang. Pembelajaran dengan menerapkan alat peraga dan metode 
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demonstrasi dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada materi luas permukaan 

dan volum Bangun ruang. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau action research secara sederhana action 

research dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian untuk mendapatkan kebenaran dan manfaat 

praktis dengan cara melakukan tindkan secara kolaboratif dan partisipasif. “Kolaborasi adalah adanya 

kerjasama antara berbagai disiplin ilmu, keahlian dan profesi dalam memecahkan masalah, 

merencanakan, melaksanakan kegiatan, dan melakukan penilaian akhir”. Disini kolaborasi menjadi 

hal yang penting dalam penelitian tindakan kelas (PTK). Sebab salah satu ciri khas PTK adalah 

adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi dan peneliti dalam pemahaman, kesepakatan tentang 

permasalahan, pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan tindakan (action). Penelitian ini 

dilaksanakan di SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Adapun subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas 

8.1. Jumlah peserta didik dalam kelas tersebut adalah 29 peserta didik.  Penelitian tindakan kelas 

(PTK) ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada 

bulan Februari dan Maret tahun 2018. 
 

Teknik Analisis Data 

Data hasil pengamatan penelitian ini dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan keadaan 

peningkatan indikator keberhasilan tiap siklus dan untuk menggambarkan keberhasilan pembelajaran 

dengan menggunakan alat peraga dengan metode demonstrasi. Data penelitian yang terkumpul, 

setelah ditabulasi kemudian dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi awal peserta didik sebelum diadakannya penelitian sama halnya seperti yang telah 

disampaikan pada pendahuluan yaitu kondisi di mana peserta didik masih ditempatkan sebagai obyek 

pembelajaran. Selain itu masih banyak peserta didik yang belum memahami konsep luas dan volum 

bangun ruang dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika. Sehingga masih banyak 

peserta didik yang mendapatkan nilai akhir belum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Dan 

hasil tes materi yang didapatkan belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 6,0 

yang telah ditentukan oleh SMP Negeri 1 Abung Tinggi. 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas  8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi tahun pelajaran 

2017/2018, setelah dilakukan persiapan, maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan penelitian. 

Penelitian ini dirancang dalam dua siklus dan masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi.  

 

Pra Siklus 

Pada pembelajaran prasiklus ini, guru masih menggunakan metode konvensional yaitu belum 

menggunakan alat peraga Dimensi Tiga dengan metode demonstrasi yang ditawarkan oleh peneliti. 

Pelaksanaan pra siklus dilakukan dengan mengambil evaluasi dari pembelajaran materi bangun ruang 

pada tahun sebelumnya. Berdasarkan evaluasi pembelajaran pada tahun sebelumnya diperoleh nilai 

materi bangun ruang matematika tahun lalu kelas 8.1 di SMP Negeri 1 Abung Tinggi. 

 

Adapun hasil belajar dan keaktifan peserta didik pada tahun lalu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel Hasil Belajar dan Keaktifan Peserta Didik Tahun Lalu 

 

 

Nilai tertinggi 81 

Nilai terendah 25 

Rata-rata kelas 57,14 

Ketuntasan 53,57% 

Keaktifan peserta didik 35.63% 

 

 

 

Untuk keaktifan peserta didik dalam prasiklus ini,peneliti juga melakukan observasi keaktifan peserta 

didik di kelas VIII pada sub materi sifat-sifat dan jaring-jaring bangun ruang. Pada prasiklus guru 

belum menggunakan alat peraga dengan metode demonstrasi. Adapun hasil observasi keaktifan 

peserta didik pada prasiklus adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel Hasil Keaktifan Peserta Didik pada Prasiklus 

 

 

Aspek Aktifitas 

Yang Diamati 
Skor (%) Kategori 

Memperhatikan 

penjelasan 
58 5 1,79 Cukup 

Menyalin 

penjelasan guru 
64 57,14 Cukup 

Aktif bertanya 30 26,79 Kurang 

Menjawab soal 

dari guru 
34 30,36 Kurang 

Mengerjakan 

tugas 
49 43,75 Kurang 

Jumlah 235 41,96 Kurang 

 

 

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh rata-rata hasil belajar adalah 57,14 dan dan ketuntasan 

belajar pada tahun lalu adalah 35,63%. Sedangkan hasil observasi peserta didik pada tanggal 18 

februari di kelas 8.1 pada sub materi sifat-sifat dan jaring-jaring bangun ruang adalah 41,91%. 

Adanya hal tersebut bisa disimpulkan pembelajaran tahun lalu masih terpaku dengan guru dan peserta 
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didik kurang aktif dalam pembelajaran, ini menjadikan pembelajaran ini belum sesuai dengan apa 

yang dikatakan dengan pembelajaran aktif. Dengan pembelajaran yang bersifat ceramah menjadikan 

penanaman konsep dalam materi kurang. 

 

Dengan mengkaji pembelajaran tahun yang lalu yang belum mampu menghasilkan nilai diatas rata-

rata sesuai KKM, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi adalah guru dan metode 

pembelajaran yang perlu dirubah, untuk itu perlu adanya metode yang spesifik yang baru yang 

mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, salah satunya metode yang ditawarkan oleh peneliti 

yaitu penerapan alat peraga Dimensi Tiga dengan metode demonstrasi. 

 

Siklus I 

Pada siklus I diperoleh rata-rata hasil belajar peserta didik 70,18 dengan persentase ketuntasan belajar 

60,71% sebanyak 18 peserta didik tuntas belajar dan 11 peserta didik tidak tuntas belajar dengan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 45 dan persentase aktivitas peserta didik sebesar 62,68%. 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh ada beberapa kekurangan yang dilakukan baik oleh guru maupun 

peserta didik. Penggunaan alat peraga dengan metode demonstrasi belum berjalan sesuai dengan 

rencana tindakan. Hal ini disebabkan karena faktor peserta didik yang belum mengerti dengan benar 

tentang mekanisme belajar dengan menggunakan alat peraga dan metode demonstrasi. Selain itu 

faktor lemahnya pengelolahan waktu dari guru menyebabkan langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode tersebut belum berjalan sesuai dengan rencana tindakan. Hal ini menyebabkan 

peserta didik kurang dalam memahami materi yang diajarkan.  

 

Dari hasil pengamatan pada siklus I ini menunjukkan bahwa peserta didik masih cenderung apatis 

dengan tugas yang diberikan oleh guru dan suasana pembelajaran pun masih ramai dengan gurauan 

peserta didik. Hal ini disebabkan karena peserta didik belum terbiasa dengan metode pembelajaran 

yang diterapkan, karena sebelumnya peserta didik hanya melakukan pembelajaran yang konvensional. 

Peserta didik masih sulit berinteraksi aktif dengan guru pada saat penyampaian materi. Peserta didik 

masih kurang berani dan malu untuk menjawab pertanyaan dari guru atau teman. Oleh karenanya guru 

kadang menunjuk peserta didik yang lain untuk menjawab pertanyaan guru walaupun mereka telah 

diberi kesempatan oleh guru.  

 

Pada pembelajaran berikutnya guru diharapkan dapat memberikan rangsangan dan motivasi yang 

lebih baik dengan memberikan penghargaan pada peserta didik sehingga peserta didik dapat lebih 

aktif dalam pembelajaran. 

 

Hasil belajar peserta didik pada siklus I ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan hasil 

pada prasiklus, hal ini dapat dilihat dari hasil nilai evaluasi pada siklus I. Namun hasil nilai evaluasi 

peserta didik pada siklus I ini masih belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 

rata-rata hasil belajar peserta didik adalah minimal 6,0 dengan ketuntasan belajar 75%. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel Keaktifan dan Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus I 

 

 Pra Siklus Siklus I 

Rata-rata hasil belajar 57,14 70,18 

Ketuntasan belajar 53,57% 60,71% 

Persentase keaktifan peserta 

didik 
41,96%. 56,43% 

 

 

Siklus II 

Siklus II diperoleh rata-rata hasil belajar peserta didik 85,3 6 dengan persentase ketuntasan belajar 

82,14% sebanyak 24 peserta didik tuntas belajar dan 5 peserta didik tidak tuntas belajar dengan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 54  dan persentase aktivitas peserta didik sebesar 79,55%. 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus II kegiatan pembelajaran dengan menerapkan alat 

peraga Dimensi Tiga dan metode demonstrasi secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan 

rencana tindakan. Selama berlangsungnya siklus II diperoleh kemampuan guru dalam mengelolaan 

pembelajaran oleh guru sebesar 86,11%. Peningkatan ini disebabkan guru sudah terbiasa dengan 

metode yang diterapkan. Guru mempunyai rasa percaya diri yang besar dalam penyampaian materi 

dengan menggunakan alat peraga Dimensi Tiga dan metode demonstrasi sehingga guru dapat 

menguasai kelas dengan baik. Motivasi dan respon positif yang diberikan guru menjadikan peserta 

didik aktif dalam pembelajaran dan menyadari pentingnya materi yang dipelajari dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Pada pembelajaran siklus II peserta didik sudah terlihat lebih aktif dibandingkan pada prasiklus dan 

siklus I. Pada siklus II peserta didik sudah dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. 

Peserta didik sudah berani untuk menyampaikan pendapat terhadap suatu pembahasan materi yang 

sedang mereka pelajari, bertanya tentang materi yang belum mereka pahami, maupun memberikan 

komentar terhadap hasil pekerjaan temannya yang ditulis atau dipresentaskan di papan tulis yang 

dirasa mereka masih kurang tepat dan antusias peserta didik dalam mempresentasikan dan menjawab 

soal di depan kelas sudah mulai nampak. Peserta didik juga aktif dan semangat pada waktu 

mengerjakan soal tes formatif secara individu yang diberikan dan sebagian besar peserta didik dapat 

menjawab dengan benar. 

 

Pengamatan terhadap peserta didik pada pembelajaran siklus II menunjukkan persentase aktivitas 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dengan penerapan alat peraga Dimensi Tiga dengan 

metode demonstrasi sebesar 79,55%. 

 

Meningkatnya aktivitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran menyebabkan hasil belajar juga 

meningkat. Adapaun peningkatan persentase aktivitas dan hasil belajar pada pra siklus, siklus I dan 

siklus II dapat disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel Perbandingan Keaktifan dan Hasil Belajar Semua Siklus 

 

 

 Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Rata-rata hasil belajar 57,14 70,18 85,36 

Ketuntasan hasil 

Belajar 
53,57% 60,71% 82,14% 

Persentase Keaktifan 

peserta didik 
41,96% 56,43% 79,55% 

 

 

Dengan demikian hipotesis tindakan dan indikator keberhasilan dapat dicapai sehingga tidak perlu 

dilakukan siklus berikutnya. Hasil tes formatif siklus II dengan rata-rata hasil belajar peserta didik 

85,36 dan ketuntasan belajar 82,14% serta persentasee aktivitas belajar peserta didik 79,55%, maka 

dapat disimpulkan dengan penerapan alat peraga Dimensi Tiga dapat meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar peserta didik SMP Negeri 1 Abung Tinggi kelas 8.1 pada materi bangun ruang. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelian tindakan kelas ini dapat disimpulkan bahwa: Penggunaan alat peraga Dimensi 

Tiga dengan metode demonstrasi pada materi luas dan volum bangun ruang di SMP Negeri 1 Abung 

Tinggi secara keseluruhan belajar dengan baik. Pada pelaksanaan siklus I, masih belum berjalan 

sesuai rencana tindakan. Hal ini disebaabkan peserta didik masih belum memahami mekanisme 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dengan metode demonstrasi dengan benar. Setelah 

dilakukan perbaikan berdasarkan kekurangan pada siklus I maka proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar dan sesuai rencana yang telah dibuat. Dan indikator keberhasilan pada II tercapai. Oleh 

karena itu, peneliti dan guru memutuskan tidak perlu diadakan siklus berikutnya. Penggunaan alat 

peraga Dimensi Tiga dengan metode demonstrasi dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

peserta didik kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Hal ini ditunjukan pada peninggkatan hasil akhir 

tiap siklus yaitu pada pra siklus persentase keaktifan peserta didik 41,96% dan rata-rata hasil belajar 

sebesar 57,14 dengan ketuntasan belajar 53,57%, pada siklus I keaktifan peserta didik sudah 

meningkat dari pada sebelumnya yaitu 56,43% dan nilai rata–rata peserta didik mencapai 70,18 

dengan ketuntasan klasikal 60,71%, pada siklus II terjadi peningkatan keaktifan peserta didik menjadi 

79,55% dan nilai rata – rata peserta didik mencapai 85,36 dengan ketuntasan klasikal 82,14%. 

 

Saran 

Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil penelitian yang diperoleh selama melaksanakan penelitian 

tindakan kelas di kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi peneliti menyajikan saran sebagai berikut: 

Metode demonstrasi dapat Membangkitkan minat dan aktivitas belajar peserta didik, untuk itu kepada 

guru-guru dapat menggunakan metode tersebut dalam proses belajar mengajar. Penggunaan alat 

peraga dapat mempercepat proses belajar mengajar dan membantu peserta didik dalam memahami 

konsep. Untuk itu guru dapat menggunakan alat peraga dalam proses belajar mengajar. Penggunaan 

alat peraga dengan metode demonstrasi sebaiknya dipersiapkan secara matang. Apabila persiapan 

dapat dipenuhi, maka hasil yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. Penggunaan alat peraga 

dengan metode demonstrasi sangat perlu diterapkan oleh guru kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi 
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pada khususnya dan guru kelas 8.1 disekolah lain pada umumnya pada materi bangun ruang, karena 

pada materi bangun ruang sangat dibutuhkan kemampuan abstraksi dari peserta didik. Dalam 

pembelajaran matematika, proses pembelajaran disarankan menggunakan model, srategi dan metode 

pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan situasi dalam kelas, dan materi yang diajarkan, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. 
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ABSTRACT 

Educational financing standards are focused on the operational costs of education which are part of the 

education funds needed to finance the operational activities of the education unit so that educational activities 

can take place in accordance with national education standards on a regular and continuous basis. Therefore, 

finance and financing must be managed as well as possible. It takes a principal figure who has the ability to 

manage finances and financing, but in reality there are still many principals who do not understand the 

administration of financial management and financing. Based on the background and limitation of the problem 

as described above, the main problem in this research can be formulated as follows: "Is MKKS able to improve 

the ability of the principals of the target junior high schools in preparing financial administration and school 

financing?" Obtained data on the activities of MKKS activities in the first cycle in the good category reaching 

42% in the second cycle reaching 77.5%. The preparation of financial documents for the first cycle of the 

meeting stated that those in the good category were 44.5% in the second cycle, an increase of 77.5%. The 

results of observations to schools at the first meeting of the first cycle showed that there were 52.5% schools 

with good financial administration and financing categories, while for the second cycle schools that had good 

financial and financing administrations rose to 82.5%. 

Key Word: Ability to Manage Financial Administration and Reporting 

 

ABSTRAK 

Standar pembiayaan pendidikan difokuskan pada biaya operasi pendidikan yang merupakan bagian dari dana 

pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya 

kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.  Oleh karena itu 

keuangan dan pembiayaan harus dikelola sebaik-baiknya. Diperlukan figur kepala sekolah yang memiliki 

kemampuan dalam mengelola keuangan dan pembiayaan, tetapi pada kenyataannya masih banyak kepala 

sekolah yang belum memahami administrasi pengelolaan keuangan dan pembiayaan.  Berdasarkan latar 

belakang dan pembatasan masalah seperti yang diuraikan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah melalui MKKS dapat meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan 

dalam menyusun administrasi keuangan dan pembiayaan sekolah ?” Diperoleh data tentang aktivitas kegiatan 

MKKS pada pada siklus I kategori baik mencapai 42% pada siklus II mencapai 77,5 %. Penyusunan dokumen 

keuangan pertemuan siklus I dinyatakan bahwa yang termasuk pada kategori baik 44,5% pada siklus II naik 

77,5%. Hasil pengamatan ke sekolah pada pertemuan pertama siklus I diperoleh sekolah yang memiliki 

administrasi keuangan dan pembiayaan dengan kategori baik ada 52,5%, sedangkan untuk siklus II sekolah yang 

memiliki administrasi keuangan dan pembiayaan dengan kategori  baik  naik menjadi 82,5%. 

Kata Kunci: Kemampuan Mengelola Adminsitrasi Keuangan dan Pelaporan 
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Latar Belakang Masalah 

Kepala sekolah profesional adalah kepala sekolah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Standar Kepala Sekolah/Madrasah meliputi: dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, 

kewirausahaan, dan sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 15 ayat 3 

menyatakan bahwa guru yang telah bersertifikat profesi dapat diangkat menjadi kepala satuan 

pendidikan dengan beban kerja satuan Pendidikan Sebagai suatu sistem, sekolah terdiri atas 

komponen-kompenen yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Berbagai 

input mulai dari siswa, guru, biaya, serta instrumental dan environmental input lainnya harus dapat 

didayagunakan seefektif mungkin dalam proses transformasi, untuk menghasilkan output berupa 

peserta didik yang memiliki seperangkat nilai, sikap, pengetahuan serta keterampilan baru. Untuk 

mendayagunakan semua sumber daya tersebut, diperlukan administrasi dan pengelolaan sekolah yang 

baik. Paling tidak ada tiga prinsip atau azas yang harus selalu diperhatikan dalam pengelolaan 

sekolah, yaitu: partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga hal ini diharapkan dapat mendorong 

peningkatan mutu pendidikan yang selama ini belum menggembirakan. Partisipasi, menuntut setiap 

penyelenggara dan pengelola sekolah melibatkan stakeholder dalam perumusan berbagai kebijakan. 

 

Transparansi mengharuskan sekolah terbuka, terutama dalam pemerolehan dan penggunaan dana, 

sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi tidak akan terjadi tanpa didukung oleh 

akuntabilitas, yaitu pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap orang tua dan masyarakat, tidak 

hanya dalam aspek pengelolaan sumber-sumber daya, namun juga dalam proses pembelajaran dan 

pelayanan yang mereka berikan. Dengan adanya pergeseran paradigma tersebut, maka kepala sekolah 

semakin dituntut serius, berhati-hati dan terbukan dalam administrasi dan pengelolaan sekolah. 

 

Adapun bidang tugas yang harus dikelola di  sekolah  antara lain mencakup: (1) administrasi 

kurikulum dan Kegiatan pembelajaran (2) administrasi  kesiswaan, (3) administrasi pendidik dan 

tenaga kependi- dikan, (4) administrasi sarana dan prasarana pendidikan, (5) administrasi 

keuangan/pembiayaan, (6) administrasi program hubungan sekolah dengan masyarakat, (7) 

administrasi  program bimbingan dan konseling, dan (8) administrasi persuratan. (Depdiknas, 2010 ;5) 

 

Keuangan dan pembiayaan adalah yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan 

pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana 

pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat 

berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan 

berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 

Standar pembiayaan pendidikan difokuskan pada biaya operasi pendidikan yang merupakan bagian 

dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat 

berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan 

berkelanjutan.  

 

Oleh karena itu keuangan dan pembiayaan harus dikelola sebaik-baiknya, seefektif dan seefisien 

mungkin, agar pengelolaan keuangan dan pembiayaan baik maka diperlukan administrasi yang baik 

pula. Dalam hal ini maka diperlukan figur kepala sekolah yang memiliki kemampuan dalam 

mengelola keuangan dan pembiayaan, tetapi pada kenyataannya masih banyak kepala sekolah yang 

belum memahami administrasi pengelolaan keuangan dan pembiayaan.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada sekolah binaan, administrasi pengelolaan keuangan dan 

pembiayaan pada kepala SMP yang menjadi binaan penulis masih terdapat banyak kekurangan dan 
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kesalahan, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman kepala sekolah pada administrasi 

keuangan dan pembiayaan. Ini bisa dimaklumi dari latar belakang pendidikan kepala sekolah yang 

berbeda-beda dan seringnya pergantian kepala sekolah, untuk mengatasi masalah tersebut perlu 

diambil langkah dengan mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan kepala sekolah 

dalam menyusun administrasi pengelolaan keuangan dan pembiayaan, yaitu melalui pembinaan dan 

pembimbingan salah satunya adalah melalui kegiatan MKKS. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat disimpulkan bahwa dengan adanya otonomi pengelolaaan 

pendidikan sangat diperlukan figur kepala sekolah yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan 

kredibilitas serta daya juang yang tinggi untuk memberdayakan partisipasi masyarakat dalam upaya 

meningkatkan kerja sama yang baik dalam kerangka meningkatkan mutu pendidikan 

 

Pengelolaan keuangan dan pembiayaan sekolah dengan memberikan pengharapan bagi dunia 

pendidikan kita yang sedang terpuruk, maka dalam implementasinya semua pihak harus memacu 

partisipasi masyarakat serta kemampuan kepemimpinan kepala sekolah. Atas dasar kenyataan tersebut 

maka masalah-masalah yang hendak diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut: Apakah MKKS dapat 

meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam menyusun administrasi pengelolaan biaya 

investasi yang mengacu pada Standar Pembiayaan.  Apakah MKKS dapat meningkatkan kemampuan 

kepala SMP binaan dalam menyusun administrasi pengelolaan biaya operasional yang mengacu pada 

Standar Pembiayaan? Apakah MKKS dapat meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam 

menyusun administrasi sumber pemasukan dana yang dikelola? Apakah MKKS dapat meningkatkan 

kemampuan kepala SMP binaan dalam menyusun administrasi pengeluaran dan jumlah dana yang 

dikelola? Apakah MKKS dapat meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam menyusun 

administrasi penyusunan anggaran? Administrasi pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah 

diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah  serta mendapatkan persetujuan 

dari institusi di atasnya? Apakah MKKS dapat meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam 

menyusun administrasi penyusunan penggalangan dana diluar dana investasi dan operasional? 

Apakah MKKS dapat meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam menyusun administrasi  

kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai 

dengan peruntukannya? Apakah MKKS dapat meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam 

menyusun pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, yang berasal 

dari komite sekolah, serta institusi di atasnya? Apakah MKKS dapat meningkatkan kemampuan 

kepala SMP binaan dalam mensosialisasikan biaya investasi dan operasional sekolah?  

 

Pembatasan Masalah 

Penelitian ini di fokuskan pada upaya meningkatkan  kemampuan manajerial kepala  SMP binaan 

dalam Menerapkan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel  melalui kegiatan MKKS 

yang  menjadi binaan penulis yaitu 8 SMP, dimana  penelitian difocuskan pada : yaitu : Menerapkan 

pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah seperti yang diuraikan di atas, maka masalah 

pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah melalui  MKKS  dapat 

meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam menerapkan pelaporan keuangan secara 

transparan dan akuntabel?” 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah: Meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam 

menyusun administrasi pengelolaan biaya investasi yang mengacu pada Standar Pembiayaan. 

Meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam menyusun administrasi pengelolaan biaya 

operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan. Meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan 

dalam menyusun administrasi sumber pemasukan dana yang dikelola. Meningkatkan kemampuan 

kepala SMP binaan dalam menyusun administrasi pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola. 

Meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam menyusun administrasi penyusunan anggaran. 

Meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam menyusun administrasi pengelolaan biaya 

investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah  

serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya. Meningkatkan kemampuan kepala SMP 

binaan dalam menyusun administrasi penyusunan penggalangan dana diluar dana investasi dan 

operasional. Meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam menyusun administrasi  

kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai 

dengan peruntukannya. Meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam menyusun pembukuan 

semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, yang berasal dari komite sekolah, 

serta institusi di atasnya. Meningkatkan kemampuan kepala SMP binaan dalam mensosialisasikan 

biaya investasi dan operasional sekolah  

 

Tinjauan Pustaka 

Standar Pembiayaan Pendidikan 

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan 

pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana 

pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat 

berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan 

berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 

(Depdiknas, 2010;28) 

 

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan 

sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional pendidikan meliputi: gaji pendidik 

dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan 

pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidiakan tak langsung berupa daya, air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, kinsumsi, pajak, 

asuransi, dan lain sebagaianya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh 

peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.  

 

Mengacu pada pasal-pasal dan ayat dalam Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan 

pembiayaan pendidikan dapat disimpulkan bahwa meskipun biaya pendidikan itu terdiri dari biaya 

investasi, biaya operasi, dan biaya personal, namun standar pembiayaan pendidikan difokuskan pada 

biaya operasi pendidikan yang merupakan bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang 

sesuai standar nasuional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan 

 

Kemampuan Kepala Sekolah 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (1999 : 623) kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan atau 

kekuatan, sedangkan kata manajerial berhubungan dengan kata manajer (1999 : 624) yang berarti 

orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin dan 
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mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran. Sedangkan menurut kamus Bahasa Inggris 

(Jhon M. Echols, 1989: 372), Manager artinya pengelola/pemimpin usaha.  

 

Dengan demikian Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah berarti : Kesanggupan, kecakapan atau 

kekuatan kepala sekolah sebagai pengelola/pemimpin sekolah yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam pembuatan rencana, mengatur, memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya untuk 

mencapai sasaran. Akdon (2002) mendefenisikan Kemampuan manajerial adalah seperangkat 

keterampilan teknis dalam melaksanakan tugas sebagai manajer sekolah untuk mendayagunakan 

segala sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. 

 

Kemampuan manajerial kepala sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu kompetensi (kemampuan) 

mengelola yang harus dimiliki kepala sekolah yang berkaitan dengan tuntutan tugas dan pekerjaan 

mulai dari pembuatan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 

Kemampuan manajerial kepala sekolah adalah : kesanggupan, kecakapan atau kekuatan kepala 

sekolah, baik pengetahuan, teoritis, teknis dan keterampilan yang berkaitan dengan tuntutan tugas 

sebagai manajer mulai dari pembuatan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan.sebagai pengelola/pemimpin sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

pembuatan rencana, mengatur, memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien dengan mendaya-gunakan segala sumber yang tersedia. 

 

Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Kepala sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai Educator; Manager; 

Administrator; dan Peneliti (EMAS). Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan perkembangan zaman, kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai leader, 

innovator, dan motivator di sekolahnya. Dengan demikian dalam paradigma baru manajemen 

pendidikan, kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai Educator, Manager, 

Administrator, Peneliti, Leader, Innovator, Motivator (EMASLIM). Perspektif ke depan 

mengisyaratkan bahwa kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai figur dan mediator, bagi 

perkembangan masyarakat dan lingkungannya, dengan demikian pekerjaan kepala sekolah semakin 

hari semakin meningkat sesuai dengan perkembangan pendidikan yang diharapkan. 

 

Standar Kompetensi Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Depdiknas (2006 : 32) memberi arahan bahwa kepala sekolah yang kompeten harus memiliki 

pengetahuan, keterampilan, sikap, performance, dan etika kerja sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai kepala sekolah.  

 

MKKS 

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) adalah Forum/wadah kegiatan kepala sekolah pada 

setiap jenjang sekolah untuk memecahkan masalah-masalah dan penyempurnaan pelaksanaan 

program-program sekolah yang meliputi berbagai hal yang tercakup dalam SNP. Kegiatan dalam 

MKKS tersebut merupakan satu kesatuan dengan tugas dan profesi kepala sekolah dalam usaha 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan edukatif untuk menunjang peningkatan kegiatan belajar 

mengajar dan pengelolaan pendidikan. 

 

Metode Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan pada kepala SMPN/S Binaan penulis di Kecamatan 

Gunung Sugih  Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada semester 

genap selama 1 bulan yaitu dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Januari 2019.  
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Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SMP yang menjadi binaan berjumlah 8 orang yang 

terdiri kepala SMP Negeri dan Swasta. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Siklus I 

Pertemuan pertama siklus I dilaksanakan pada hari Jum,at tanggal 11 Januari tahun 2019, hasil 

pengamatan aktivitas kegiatan MKKS  pada pertemuan pertama siklus I bahwa aktivitas kegiatan 

MKKS  pada kategori yang termasuk pada kategori sangat baik 20%. Aspek yang di kategorikan  baik 

ada  22 % , aspek yang dikategorikan kurang 58%. Presentase dari semua aspek yang diamati belum 

mencapai indikator yang ditetapkan, yaitu sebesar 75% . Sementara itu dalam indikator ditetapkan 

sekurang-kurangnya 70% aspek yang di amati dalam hasil kerja kelompok kepala sekolah  di kategori 

baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek yang diamati dalam kerja kelompok kepala sekolah pada 

pertemuan pertama siklus I masih lemah atau jauh dari target yang diharapkan. 

 

Hasil dari pengamatan observer terhadap kepala sekolah dalam kerja kelompok pada proses 

penyusunan dokumen keuangan pertemuan pertama siklus I dinyatakan bahwa dari beberapa aspek 

yang dinilai yaitu aspek tanggung jawab dan disiplin. 

 

Dari beberapa aspek yang dinilai, yang termasuk pada kategori sangat baik 20%. Aspek yang di 

kategorikan  baik ada  22,5 % , aspek yang dikategorikan kurang 65,5%. Presentase dari semua aspek 

yang diamati belum mencapai indikator yang ditetapkan, yaitu sebesar 75% . Sementara itu dalam 

indikator ditetapkan sekurang-kurangnya 70% aspek yang di amati dalam hasil kerja kelompok kepala 

sekolah  di kategori baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek yang diamati dalam kerja kelompok 

kepala sekolah pada pertemuan pertama siklus I masih lemah atau jauh dari target yang diharapkan. 

Hasil pengamatan ke sekolah pada pertemuan pertama siklus I  diperoleh sekolah yang memiliki 

dokumen  keuangan adalah sekolah yang memperoleh nilai amat baik 31,25 % dan nilai baik 21,25 % 

kemudian sekolah yang memperoleh nilai cukup 47,5%. 

 

Pada pertemuan siklus I, ada beberapa kelemahan yang terjadi di dalam proses kegiatan MKKS, 

diantarannya kesiapan kepala sekolah dalam memulai kegiatan MKKS NING masih rendah, 

meskipun pengawas sudah menyampaikan pengantar tujuan yang ingin dicapai, disana sini ada 

beberapa kepala sekolah yang tidak tanggap dengan apa yang di sampaikan pengawas. Pada saat 

berdiskusi beberapa kepala sekolah terlihat masih pasif dan yang terlihat aktif adalah kepala sekolah 

yang memang menjadi sekolah favorit. Belum tercipta suasana yang hidup pada saat berlangsungnya 

diskusi, hubungan / interaksi kepala sekolah dengan kepala sekolah yang lain masih lemah.  

 

Dalam aspek kerja kelompok, juga msih terdapat kekurangan yang meliputi penyampaian hasil 

diskusi, kepala sekolah terlihat enggan utnuk maju menyampikan hasil diskusi, dimungkinkan karena 

kurangnya rasa Kesiapan Kepala sekolah. Partisipasi dalam menanggapi hasil diskusi kelompok 

lainpun masih rendah. Kepala sekolah terkesan malu dalam berbicara untuk menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain. Semua kelemahan yang ada pada pertemuan pertama siklus 1 telah dicatat oleh 

peneliti dan akan diperbaiki pada pertemuan berikutnya.  

 

Siklus II 

Hasil pengamatan aktivitas kegiatan MKKS pada pertemuan  siklus II bahwa aktivitas aktivitas kepala 

sekolah pada kategori sangat baik sudah mencapai 37,5%, aktivitas kepala sekolah kategori baik 
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mencapai 40 %, aktivitas kepala sekolah kategori cukup sebanyak 22,5%. Hal ini berarti aktivitas 

kepala sekolah sudah mencapai indikator  yang di tetapkan, yaitu 75% aktivitas kepala sekolah di 

kategorikan baik. Dengan demikian bahwa secara keseluruhan kepala SMP binaan mampu mengelola 

keungan sekolah dengan kategori baik .Maka dari itu penelitan tidak dilanjutkan pada siklus 

berikutnya. 

 

Hasil dari pengamatan observer terhadap kepala sekolah dalam kerja kelompok pada proses 

penyusunan dokumen keuangan pertemuan siklus II dinyatakan bahwa dari beberapa aspek yang 

dinilai  dari beberapa aspek yang dinilai, yang termasuk pada kategori sangat baik 32,5%. Aspek yang 

di kategorikan  baik ada  50,0 % , aspek yang dikategorikan kurang 17,5%. Presentase dari semua 

aspek yang diamati sudah mencapai indikator yang ditetapkan, yaitu sebesar 75% . Sementara itu 

dalam indikator ditetapkan sekurang-kurangnya 70% aspek yang di amati dalam hasil kerja kelompok 

kepala sekolah  di kategori baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek yang diamati dalam kerja 

kelompok kepala sekolah pada pertemuan  siklus II sudah lebih dari target yang diharapkan. 

 

Hasil pengamatan ke sekolah pada pertemuan pertama siklus II  diperoleh, sekolah yang memiliki 

dokumen  keuangan adalah sekolah yang memperoleh nilai amat baik 25 % dan nilai baik 50 % 

kemudian sekolah yang memperoleh nilai cukup 25%. Hal ini berarti aktivitas kepala sekolah sudah 

mencapai indikator  yang di tetapkan, yaitu 70% aktivitas kepala sekolah dalam menyusun 

administrasi pengelolaan keuangan dan pembiayaandi kategorikan baik. Pada pertemuan siklus II 

beberapa kelemahan yang terjadi pada siklus I di dalam proses kegiatan MKKS, diantarannya 

kesiapan kepala sekolah dalam memulai kegiatan MKKS pada siklus II ini sudah tinggi, pengawas 

sudah menyampaikan pengantar tujuan yang ingin dicapai, kepala sekolah sudah tanggap dengan apa 

yang di sampaikan pengawas. Pada saat berdiskusi kepala sekolah terlihat aktif.  

 

Dalam aspek kerja kelompok,  kepala sekolah sudah mampu menyampaikan hasil diskusi. Partisipasi 

dalam menanggapi hasil diskusi kelompok lainpun sudah tinggi. Kepala sekolah terkesan Kesiapan 

Kepala sekolah dalam berbicara untuk menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Semua kelemahan 

yang ada pada pertemuan siklus II tidak terlihat pada siklus II.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, diperoleh data tentang aktivitas kegiatan MKKS pada pada 

siklus I kategori baik mencapai 42% pada siklus II mencapai77,5 %. Penyusunan Administrasi 

keuangan dan pembiayaan pertemuan siklus I dinyatakan bahwa  yang termasuk pada kategori baik 

44,5%  pada siklus II naik 77,5%. Hasil pengamatan ke sekolah pada pertemuan pertama siklus I  

diperoleh sekolah yang memiliki administrasi  keuangan dan pembiayaan kategori baik 52,5%, 

sedangkan untuk siklus II sekolah yang memiliki administrasi  keuangan dan pembiayaan  masuk 

kategori  baik 82,5%. 

 

Saran 

Bagi rekan pengawas yang akan melakukan penelitian serupa,hal yang perlu diperhatikan adalah 

waktu pertemuan dengan seluruh kepala sekolah harus benar–benar mempertimbangkan waktu yang 

tersedia sehingga proses kegiatan MKKS dapat berjalan efektif. Model kegiatan MKKS dalam 

membahas keuangan sekolah  perlu diintegrasikan dengan aspek yang lain. Proses pembimbingan 

kepala sekolah sebaiknya dilakukan secara individual agar benar–benar bisa menggali kesulitan yang 

ada di sekolah. 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU SD NEGERI 3 SARI BAKTI 

KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

DALAM MENERAPKAN PEMBELAJARAN KONSTEKTUAL MELALUI 

IN HOUSE TRAINING PADA SEMESTER GANJIL  

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

Drs. I. G. Maryono 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah 

SD Negeri 3 Sari Bakti Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to find out efforts to improve the ability of teachers to apply contextual methods in 

learning through In House Training at SD Negeri 3 Sari Bakti, Seputih Banyak District in 2019. This school 

action research was carried out on teachers of SD Negeri 3 Sari Bakti, Seputih Banyak District, Central 

Lampung Regency. In 2019. This research was conducted in odd semesters for 1 month, from July 2 - 31, 2019. 

The subjects in this study were teachers of SD Negeri 3 Sari Bakti, Seputih Banyak District, Central Lampung 

Regency with a total of 10 people. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that 

in-house training can improve the ability of SD Negeri 3 Sari Bakti teachers, Seputih Banyak District, in 

carrying out learning using a contextual model. This is known from the data in Cycle I which shows that the 

percentage of teachers with good categories reaches 30.00%, increases to 60.00% in Cycle II and again 

increases to 90.00% in Cycle III or according to the limits of the success indicators of the actions taken. is set 

above 80.00%. 

Key Word: Teacher Ability, In House Training 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan 

metode konstektual  dalam pembelajaran melalui In House Training di  SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan 

Seputih Banyak  Tahun 2019. Penelitian tindakan sekolah  ini dilaksanakan pada guru SD Negeri 3 Sari Bakti 

Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada semester 

Ganjil selama 1 bulan yaitu dari tanggal 2 - 31 Juli  2019.  Subjek dalam penelitian ini adalah  guru SD Negeri 3 

Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah 10 orang. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa in house training dapat meningkatkan kemampuan 

guru SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak dalam melaksanakan pembelajaran  dengan model 

kontekstual. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase guru dengan kategori 

baik  mencapai 30,00%, naik menjadi 60,00% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 90,00% 

pada Siklus III atau sesuai batas indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.     

Kata Kunci: Kemampuan Guru, In House Training 
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Latar Belakang Masalah  

Guru yang baik adalah guru yang berpengalaman, dengan demikian guru harus memahami seluk-

beluk persekolahan. Strata pendidikan bukan menjadi jaminan utama dalam keberhasilan belajar akan 

tetapi pengalaman yang menentukan, umpamanya guru peka terhadap masalah, memecahkan  

masalah, memilih metode yang tepat, merumuskan tujuan instruksional, memotivasi siswa, mengelola 

siswa, mendapat umpan balik dalam proses belajar mengajar.  

 

Jabatan guru adalah jabatan profesi, membutuhkan pengalaman yang panjang sehingga kelak menjadi 

profesional, akan tetapi profesional guru belum terakui seperti profesional lainnya terutama dalam 

upah, pengakuan. Sementara guru diminta memiliki pengetahuan menambah pengetahuan, pelayanan, 

tanggung jawab dan persatuan ((Dediknas. 2008 :49)).  

 

Disamping berpengalaman, guru harus berwibawa. Kewibawaan merupakan syarat mutlak yang 

bersifat abstrak bagi guru karena guru harus  berhadapan dan mengelola siswa yang berbeda latar 

belakang akademik dan sosial, oleh karena dalam pembelajaran seorang guru haruslah memahami 

strategi pembelajaran, karena strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel 

metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pebelajar dengan variabel metode 

pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi 

pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran. 

Secara khusus dalam proses belajar mengajar guru berperan sebagai pengajar, pembimbing, perantara 

sekolah dengan masyarakat, administrator dan lain-lain. Sebagai suatu sistem belajar mengajar 

meliputi sejumlah komponen antara lain tujuan pelajaran, bahan ajar, siswa yang menerima pelayanan 

belajar, guru, metode dan pendekatan, situasi, dan evaluasi kemajuan belajar.  

 

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

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti, metode digunakan 

untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian 

sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi 

pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu 

strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode 

pembelajaran. 

 

Namun kenyataan berbeda dilapangan terutama  guru  di  SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih 

Banyak   guru belum menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar. Dari hasil 

observasi yang dilakukan peneliti terhadap guru  di  SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih 

Banyak  mengisyaratkan bahwa guru belum mengajar apabila belum menggunakan metode 

pembelajaraan ceramah. Hal ini dilakukan oleh guru dalam pembelajaran karena kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman guru dalam metode pembelajaran konstektual. 

 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kemampuan guru  dalam menerapkan metode 

pembelajaran konstektual  dalam pembelajaran, idealnya guru mampu menerapkan metode 

pembelajaran konstektual sesuai materi ajar dan kondisi siswa tetapi pada kenyataan guru  lebih 

banyak menggunakan metode ceramah. Sebagai langkah awal peneliti selaku pengawas mata 

pelajaran  memandang perlu untuk melatih guru - guru tersebut tentang metode pembelajaran 

konstektual  melalui In House Training. 
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Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: Kemampuan guru   di SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih 

Banyak dalam pembelajaran masih dalam konvensional. Kemampuan guru  di  SD Negeri 3 Sari 

Bakti Kecamatan Seputih Banyak  dalam melaksanakan pembelajaran belum memahami metode 

konstektual. Kemampuan guru di SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak  dalam 

melakanakan pembelajaran masih menggunakan metode ceramah. Diperlukan adanya strategi atau 

tindakan untuk meningkatkan kemampuan guru pada metode  pembelajaran konstektual  melalui 

kegiatan In House Training di  SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak . 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah In 

House Training dapat meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih 

Banyak  dalam menerapkan metode konstektual  dalam  pembelajaran pada semester ganjil tahun 

pelajaran  2019/2020?” 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 

meningkatkan kemampuan guru   dalam menerapkan metode konstektual  dalam pembelajaran 

melalui In House Training di  SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak  Tahun 2019 

 

Tinjauan Pustaka 

Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan (approach) merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. 

Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan 

tertentu. Roy Killen (1998) misalnya, mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu 

pendekatan yang berpusat pada guru (teacher-centred approaches) dan pendekatan yang berpusat 

pada siswa (student-centred approaches). Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi 

pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. 

Sedangkan, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran 

discovery dan inkuiri serta strategi pembelajaran induktif. 

  

Metode  

Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan 

nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan 

strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, 

sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian 

suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode.  

 

Metode Konstektual 

Pengertian Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta 

didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata 

(konteks kehidupan sehari-hari, seperti konteks pribadi, sosial, dan budaya) dan menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Proses demikian akan mengakrabkan siswa dengan lingkungannya, baik 

lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja.  
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Berangkat dari pengertian pembelajaran kontekstual di atas, tujuan belajar berbasis pendekatan 

kontekstual adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong siswa untuk menemukan pengalaman-

pengalaman baru. Kedua, menghubungkan antara kemampuan awal dengan kemampuan baru. Ketiga, 

membantu siswa agar dapat menyimpulkan titik temu antara pengalaman baru dengan yang lama. 

Keempat, mendorong siswa untuk mengidentifikasi kemampuan-kemampuan awal sehingga dapat 

mengkonstruksi pengetahuan/pengalaman baru yang bermakna. Kelima, mengembangkan 

kemampuan siswa untuk menyelesaikan permasalahan berbasis kontektual, baik yang bersifat pribadi, 

sosial, maupun budaya. Keenam, mewujudkan pembelajaran sesuai dengan potensi dan kebutuhan 

siswa. Ketujuh, mengukur kemampuan siswa berbasis kinerja (proses dan hasil). Kedelapan, 

memfasilitasi siswa agar memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking 

skills/HOTS). (Depdiknas, 2010 : 15) 

. 

In-House Training adalah sebuah bentuk program pelatihan, dimana materi pelatihan, waktu serta 

tempat pelatihan ditentukan sesuai dengan yang diminta dan dibutuhkan oleh peserta yang meminta. 

Umumnya pelatihan dalam bentuk in-house ini dilaksan oleh Perusahaan / Institusi / Dinas dalam 

rangka meningkatkan kualitas SDM di tempatnya. 

 

Sebuah training dapat dikataan penting untuk diberikan kepada karyawan, pimpinan, atau staf lainnya 

sebagai bagian dari persyaratan legislatif, kinerja industri, standar keselamatan kerja, atau persyaratan 

pendidikan lanjutan. In house training pun akan sangat membantu meningkatkan kualitas SDM yang 

menjadi eksekutor atas ide, rencana, dan kegiatan perusahaan lainnya. Ini pun akan sangat bermanfaat 

membantu SDM perusahaan mencapai titik maksimum atas segala potensi dahsyat yang mereka 

miliki sehingga dapat mendorong tercapainya target yang sudah ditentukan perusahaan.(Ngalim 

Purwanto. 28 : 2004) 

 

Materi In house training biasanya relevan dengan permasalahan yang lebih spesifik yang dipinta 

langsung oleh penyelenggara. Kita sendiri yang menentukan topik apa yang ingin dibahas. Materi 

training akan dirancang secara khusus oleh pihak trainer / training yang di undang agar relevan dan 

berkaitan langsung dengan kinerja pada suatu bidang kerja tertentu dan mencari solusi jika terdapat 

permasalah terkait. Dengan demikian, ini bisa menjadi jaminan bahwa organisasi akan dapat 

meningkatkan kinerja para anggota dan meningkatkan kualitas dan hasil kerja para peserta secara 

langsung. 

  

Pelatihan dalam bentuk in house training biasanya digelar dengan berbagai tujuan atas target atau 

kebutuhan tertentu sebuah perusahaan. Setidaknya In-House Training memiliki beberapa tujuan 

diantaranya: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang didayagunakan oleh 

perusahaan terkait. Hal ini diharapkan dapat mendukung target organisasi dalam upaya mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Bekerja sesuai Misi dan Visi organisasi. Menciptakan interaksi antara 

peserta. Jika sebuah perusahaan / organsisasi, atau instansi memiliki banyak cabang yang tersebar di 

berbagai daerah, maka besar kemungkinan mereka memiliki cara kerja yang berbeda, pengalaman 

kerja dan pengalaman hidup yang berbeda, dan memiliki kualitas yang berbeda pula. Dengan In 

House Training peserta dapat bertukar informasi sehingga bukan tidak mungkin ini cara yang paling 

efektif untuk menciptakan standarisasi kinerja yang paling efektif. Mana yang paling bagus, mana 

yang paling efektif, dan mana yang terbaik bisa dibuat standar kerja di semua cabang sehingga semua 

cabang bisa berkembang secara merata dengan kualitas terdahsyat. Mempererat rasa kekeluargaan dan 

kebersamaan antara peserta. Karena mereka bekerja untuk satu naungan yang sama, bukan tidak 

mungkin mereka tidak lagi kaku untuk sharing, bersahabat dan lebih kompak. Dengan ini keuntungan 

untuk organisasi jadi sangat besar. Meningkatkan motivasi dan budaya belajar yang 
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berkesinambungan. Hal ini bisa mengeksplorasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di 

lapangan yang berkaitan dengan peningkatan efektifitas kerja, sehingga dapat mencari solusi  secara 

bersama-sama dengan kemungkinan solusi terbaik. 

 

Tempat penyelenggaraan in house training ditentukan oleh pihak penyenggara, bisa di tempat sendiri, 

atau di mana pun yang dapat mendukung acara training tersebut sukses. Tempat training harus benar-

benar diperhatikan, karena ketidak nyamanan tempat dapat mengganggu berlangsungnya acara. 

Pastikan bahwa tempat dapat mendukung efektifitas jalannya training tersebut. 

 

Peserta In House Training 

Jika dalam training terbuka untuk umum, siapa pun bisa mendaftar. Maka In-House Training justru 

pesertanya ditentukan oleh perusahaan / organisasi yang menyenggarakan acara training tersebut. 

Termasuk jumlah peserta itu sendiri, instansi terkait harus menentukan sesuai dengan kesepakatan 

dengan pihak Trainer / Provider Training yang diundang. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian tindakan sekolah  ini dilaksanakan pada guru SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih 

Banyak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada semester Ganjil 

selama 1 bulan yaitu dari tanggal 2 - 31 Juli  2019.  Subjek dalam penelitian ini adalah  guru SD 

Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah 10 

orang. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 

(Suharsimi Arikunto, 1997:114). Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi: Sumber 

data yang berasal dari kegiatan in house training dalam menerapkan pembelajaran model CTL dengan 

menggunakan lembar observasi pengamatan aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh observer. 

 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan pada kegiatan in house 

training tentang penerapan pembelajaran dengan model kontekstual, model pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini melalui format pengamatan. Penelitian ini dilakukan dalam tiga 

siklus dan masing-masing siklus terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

 

Pembahasan 

Siklus I 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus I, kegiatan  in house training pada guru SD Negeri 3 

Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak dalam menerapkan pembelajaran  dengan model kontekstual 

masih masuk ke dalam kategori kurang. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak  10 guru  terdapat : Guru 

yang menerapkan pembelajaran kontekstual pada pembelajaran dengan kategori sangat baik belum 

ada. Guru yang menerapkan pembelajaran kontekstual pada pembelajaran dengan kategori  baik  

ada 3 guru (30,00%). Guru yang menerapkan pembelajaran kontekstual pada pembelajaran dengan 

kategori cukup ada 3 guru (30,00%). Guru yang menerapkan pembelajaran kontekstual pada 

pembelajaran dengan kategori kurang ada 4 guru (40,00%) 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase guru SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak    

dengan kategori baik dalam menerapkan pembelajaran  dengan model kontekstual  baru mencapai 

30,00%. Hal ini masih relatif jauh dibandingkankan dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan 

dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  
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Siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus II, kegiatan  in house training pada guru SD Negeri 3 

Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak dalam menerapkan pembelajaran  dengan model  kontekstual 

masih masuk ke dalam kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak  10 guru  terdapat : Guru 

yang menerapkan pembelajaran kontekstual pada pembelajaran dengan kategori sangat baik  ada 2 

guru (20,00%). Guru yang menerapkan pembelajaran kontekstual pada pembelajaran dengan 

kategori baik ada 4 guru (40,00%). Guru yang menerapkan pembelajaran kontekstual pada 

pembelajaran dengan kategori cukup ada 3 guru (30,00%). Guru yang menerapkan pembelajaran 

kontekstual pada pembelajaran dengan kategori kurang  ada 1 guru (10,00%). Selain itu secara 

keseluruhan persentase guru SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak   dengan kategori 

baik dalam menerapkan pembelajaran  dengan model kontekstual baru mencapai 60,00%. Hal ini 

masih relatif jauh dibandingkankan dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian 

ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Siklus III 

Hasil evaluasi bahwa pada Siklus III, kegiatan in house training pada guru SD Negeri 3 Sari Bakti 

Kecamatan Seputih Banyak dalam menerapkan pembelajaran  dengan model kontekstual masih 

masuk ke dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 10 guru terdapat: Guru yang 

menerapkan pembelajaran kontekstual pada pembelajaran dengan kategori sangat baik  ada 3 guru 

(30,00%). Guru yang menerapkan pembelajaran kontekstual pada pembelajaran dengan kategori  

baik  ada 6 guru (60,00%). Guru yang menerapkan pembelajaran kontekstual pada pembelajaran 

dengan kategori cukup ada 1 guru (10,00%). Guru yang menerapkan pembelajaran kontekstual pada 

pembelajaran dengan kategori kurang sudah tidak ada. 

 

Pada umumnya guru SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak dalam menerapkan 

pembelajaran  dengan model kontekstual sudah masuk aktegori baik. Selain itu secara keseluruhan 

persentase guru SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak   dengan kategori baik dalam 

menerapkan pembelajaran  dengan model kontekstual sudah mencapai 90,00%. Hal ini melebihi 

dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa in house training dapat 

meningkatkan kemampuan guru SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak dalam 

melaksanakan pembelajaran  dengan model kontekstual. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I yang 

menunjukkan bahwa persentase guru dengan kategori baik  mencapai 30,00%, naik menjadi 60,00% 

pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 90,00% pada Siklus III atau sesuai batas 

indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.     

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Guru SD Negeri 3 Sari Bakti Kecamatan Seputih 

Banyak disarankan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran, dengan mengikuti 

berbagai forum seperti KKG, seminar maupun pendidikan dan pelatihan guru sesuai dengan mata 

pelajaran masing-masing. In house training hendaknya semakin ditingkatkan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran di masa-masa yang akan datang. 
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IMPROVING TEACHERS' ABILITY TO CONDUCT ASSESSMENTS 
USING MICROSOFT EXCEL THROUGH IN HOUSE TRAINING IN 

MAN 1 TANGGAMUS 2017/2018 ACADEMIC YEAR 
 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM MELAKUKAN 
PENILAIAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL MELALUI 

IN HOUSE TRAINING DI MAN 1 TANGGAMUS 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Almadi, S.Ag 

MAN 1 Tanggamus Provinsi Lampung 
 

 

ABSTRACT 
The 2013 curriculum of learning uses a scientific approach, while the assessment is in the form of an authentic 

assessment. Authentic assessment is carried out during the learning process, covering cognitive, affective and 

psychomotor aspects. By looking at these three aspects, a teacher must be good at making assessments, so that 
when teaching and learning activities will run effectively in accordance with the demands of the 2013 

curriculum. /laptop with Microsoft Excel. In fact, with excel software, the assessment activities will be faster 

and more thorough. From the results of surveys and interviews with 48 teachers of MAN 1 Tanggamus who 

mastered Microsoft Excel, only 4 people or 8.33%, while 44 people or 91.67% did not master. Based on these 

data, the researchers carried out coaching by holding in-house Microsoft Excel 2010 training for the teachers 

of MAN 1 Tangamus. With in-house training, it is hoped that the teacher's competence in mastering Microsoft 

Excel (2003, 2007 or 2010) can be improved to process assessments. In House Training can improve the ability 

of teachers to conduct assessments using Microsoft Excel. The teacher's ability to master Microsoft Excel 

increased from the first cycle of 20.83 to the second cycle of 68.75 or an increase of 47.29%. In the third cycle 

to 95.83.40 or an increase of 27.08% from the second cycle 

Key Word: In House Training, Assessment, Excel, Curriculum 2013. 

 

ABSTRAK 
Kurikulum 2013 pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, sedangkan penilaiannya berupa penilaian 

autentik. Penilaian autentik dilaksanakan saat proses pembelajaran, meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. Dengan melihar ketiga aspek itu, maka seorang guru harus pandai melakukan penilaian, sehingga 
waktu kegiatan belajar mengajar akan berjalan efektif sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Salah satu  

masalah yang terjadi di lapangan, yakni masih ditemukan guru tidak bisa  bisa menggunakan alat bantu 

pengolahan data seperti komputer/laptop dengan microsoft excel. Padahal dengan software excel kegiatan 

penilain akan lebih cepat dan teliti. Dari hasil survei dan wawancara terhadap 48 orang guru MAN 1 Tanggamus 

yang menguasai microsoft excel hanya 4 orang atau  8,33 %, sedangkan yang 44 orang atau 91,67 % tidak 

menguasai. Berdasarkan data tersebut  maka peneliti melaksanakan pembinaan dengan mengadakan in house 

training microsoft excel 2010 terhadap guru-guru MAN 1 Tangamus. Dengan in house training diharapkan 

dapat meningkatkan kompetensi guru menguasahi microsoft excel (2003, 2007 atau 2010) untuk mengolah 

penilaian. In House Training dapat meningkatkan kemampuan guru melakukan penilaian menggunakan 

microsoft excel. Kemampuan guru menguasai microsoft excel meningkat dari siklus I sebesar 20,83 ke siklus II 

68,75 atau meningkat 47,29 %. Pada siklus III menjadi 95,83,40 atau meningkat 27,08% dari siklus II 

Kata Kunci : In House Training, Penilaian, Excel, Kurikulum 2013. 

  

 

 

Latar Belakang Masalah 

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah 

dengan mengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 

2004 menjadi Kurikulum 2013.  Di lingkungan kementerian agama,  kurikulum 2013 di madrasah 

diterapkan secara bertahap mulai tahun 2014 diawali dengan   dilaksanakannya pada kelas 1 dan 4 MI, 

kelas 7 MTs, dan kelas 10 MA.  
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Pengembangan Kurikulum¬¬ 2013 bertujuan untuk mendorong peserta didik agar mampu lebih baik 

dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan meng¬komunikasikan (mempresentasikan), apa 

yang di¬ per¬oleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelaj¬aran yang dikenal dengan 

pembelajaran saintifik. Sedangkan inti dari Kurikulum 2013 adalah upaya penyederhanaan dan 

tematik-integratif.   

 

Pada kurikulum 2013 pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, sedangkan penilaiannya 

berupa penilaian autentik. Penilaian autentik dilaksanakan saat proses pembelajaran, meliputi aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor. Dengan melihar ketiga aspek itu, maka seorang guru harus pandai 

melakukan penilaian, sehingga waktu kegiatan belajar mengajar akan berjalan efektif sesuai dengan 

tuntutan kurikulum 2013. 

 

Untuk mempermudah penilaian autentik seorang guru harus menguasai software penilaian, salah satu 

yang mudah untuk digunakan adalah microsoft excel (2003, 2007 atau 2010). Dengan menggunakan 

seperangkat komputer atau laptop dan microsoft excel seorang guru akan sangat mudah melakukan 

proses perhitungan  penjumlahan nilai, menghitung rata-rata bahkan melakukan konversi.   

 

Dari hasil survei dan wawancara terhadap 48 orang guru MAN 1 Tanggamus yang menguasai 

microsoft excel hanya 4 orang atau  9,37 %, sedangkan yang 56 orang atau 90,63 % tidak menguasai. 

Berdasarkan data tersebut  maka peneliti melaksanakan pembinaan dengan mengadakan inhouse 

training microsoft excel 2010 terhadap guru-guru MAN 1 Tanggamus. Dengan inhouse training 

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru menguasai microsoft excel (2003, 2007 atau 2010) 

untuk mengolah penilaian.  

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, rumusan masalah sebagai berikut. “Apakah  dengan inhouse 

training dapat meningkatkan Kemampuan Guru  MAN 1 Tanggamus dalam  Melakukan Penilaian 

menggunakan  microsoft excel  Tahun pelajaran 2017/2018 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam 

melakukan penilaian menggunakan microsoft excel 2010 tahun pelajaran 2017/2018. 

 

Kajian Pustaka 

Kemampuan atau kompetensi menurut Nana Sudjana,“Secara sederhana kompetensi diartikan 

seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang harus 

dikuasai dan dimiliki seseorang dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab 

pekerjaan dan/atau jabatan yang disandangnya” (Nana Sudjana 2009:1). Menurut Depdiknas (2004:4) 

kompetensi diartikan, ”sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak” .  

 

Hal senada diungkapkan Nurhadi (Nurhadi, 2004) menyatakan, “kompetensi merupakan pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”.  

Kompetensi dapat juga diartikan spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki 

seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh 

lapangan. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahawa, kompetensi merupakan suatu kecakapan 

untuk melakukan sesuatu pekerjaan berkat pengetahuan, keterampilan ataupun keahlian yang dimiliki 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Standar kompetensi guru dipilah ke dalam tiga komponen  yang  

kait- mengait, yakni: 1)  pengelolaan  pembelajaran, 2)  pengembangan  profesi,  dan   3) penguasaan 

akademik. Komponen pertama terdiri atas empat kompetensi, komponen kedua memiliki satu 

kompetensi, dan komponen ketiga memiliki dua kompetensi. Dengan demikian, ketiga komponen 

tersebut secara keseluruhan   meliputi   tujuh  kompetensi dasar, yaitu:  1)   penyusunan   rencana 

pembelajaran,  2) pelaksanaan  interaksi belajar mengajar, 3) penilaian prestasi belajar peserta didik, 

4) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik,  5) pengembangan   profesi,  

6)   pemahaman  wawasan kependidikan, dan 7) penguasaan bahan kajian akademik ( sesuai dengan 

mata pelajaran yang diajarkan). 

 

In House Training merupakan program pelatihan yang diselenggarakan oleh suatu 

perusahaan/organisasi/lembaga menggunakan tempat pelatihan sendiri,peralatan sendiri,menentukan 

peserta dan dengan mendatangkan trainer sendiri. Pada kegiatan ini harus disediakan tempat baik 

dikantor,dihotel,dll yang memungkinkan untuk pelaksanaan. Kemudian menyediakan peralatan dan 

mendatangkan trainer yang sesuai dengan topik yang butuhkan. 

 

Pelatihan sangat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas SDM untuk memaksimalkan 

potensi yang mereka miliki dan relevan dengan yang mereka kerjakan. Hal ini bisa mengeksplorasi 

permasalahan- permasalahan yang dihadapi di lapangan yang berkaitan dengan peningkatan 

efektifitas kerja. 

 

Microsoft Excel adalah sebuah program dari Microsoft Office yang memiliki fungsi dalam 

pengolahan data dan pembuatan grafik.Microsoft Excel merupakan sebuah aplikasi dari Microsoft 

Office yang berisikan lembar kerja dimana kita dapat membuat perhitungan (penjumlahan, 

pengurangan, pembagian, perkalian, prosentase), pengolahan data, tabulasi hingga penggambaran 

grafik hingga. Microsoft Office merupakan salah satu program aplikasi dari Microsoft yang kerap 

digunakan dalam pekerjaannya sehari-hari yang berkaitan dengan pengolahan data dan grafik.  

 

Sampai  kini Microsoft Excel telah diupgrade menjadi versi Microsoft Excel 2010 dengan fitur yang 

lebih lengkap dibandingkan versi 2003 dan 2007. Software ini memiliki banyak fungsi yang bisa 

dimanfaatkan dalam perhitungan pengolahan nilai hasil belajar. Perhitungan serumit apapun dengan 

bantuan microsoft excel akan lebih mudah dan lebih cepat dengan hasil yang sangat akurat. Dengan 

menggunakan microsoft excel,guru tidak akan mengalami kesulitan saat melakukan pengolahan hasil 

belajar siswa pada kurikulum 2013. 

 

Metode Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kemampuan guru melakukan penilaian menggunakan microsoft excel. 

Setting  dalam  penelitian  ini  meliputi:  tempat penelitian,  waktu penelitian , jadwal penelitian, dan 

siklus PTS sebagai berikut: Penelitian Tindakan Sekolah ini dilakukan di MAN 1 Tanggamus  yang 

berloksi di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Kota Batu Kota agung Tanggamus. Penelitian dilakukan  selama  2 

bulan , mulai tanggal 1 September  sampai dengan 1 November 2017. Subyek dalam PTS ini adalah  

guru MAN 1 Tanggamus tahun pelajaran 2017/2018  yang berjumlah 48  orang guru yang terdiri dari 

23 guru laki-laki dan 25 guru perempuan. 
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Indikator Pencapaian Hasil 

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari kegiatan siklus I sampai dengan siklus III, jika kemampuan 

guru  meningkat dari siklus I sampai dengan siklus III maka proses pembelajaran dikatakan berhasil, 

indikator lainnya yaitu Pembelajaran pengolahan penilaian microsoft excel dikatakan berhasil jika 

banyaknya guru dengan nilai hasil tugas ≥ 75 mencapai 80 % dari jumlah guru keseluruhan. Kategori 

tentang keberhasilan guru dengan nilai hasil tugas ≥ 75. 

 

Hasil Penelitian 

Hasil pengolahan angket yang diberikan kepada enam puluh dua guru/responden peneliti memperoleh 

data dari 48  terdapat 7  orang atau 14,58 % yang pemahamannya sangat tidak baik, 24 orang atau 

50,00 % pemahaman tidak baik, 13 orang atau 27, 08 % kurang baik, 2 orang atau 4,17 % kategori 

baik dan 2 orang atau 4,17 % kategori sangat bai.  Jika di jumlahkan kolom 6 dan kolom 7 maka guru 

yang memahami microsoft excel 4 orang atau 8,34%. Hal ini menunjukan bahwa jika penilaian 

autentik pada kurikulum 2013 diberlakukan, maka 91,67% guru MAN 1 Tanggamus akan mengalami 

kesulitan dalam pengelolaan data penilaian hasil belajar siswa.  

 

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis memberikan in house training untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam pengolahan nilai menggunakan microsoft excel melalui beberapa siklus. 

 

Siklus I 

Diskripsi Perencanaan 

Sebelum melakukan training , peneliti mempersiapkan hal-hal berikut:. Membuat bahan presentasi. 

Membuat Angket untuk mengetahui pemaham guru tentang microsoft excel. Menyiapkan data untuk 

latihan/tugas mandiri. Membuat format rekapitulasi hasil penilaian siklus I, II dan III 

 

Diskripsi Proses Pelaksanaan 

Siklus I di laksanakan pada hari Sabtu 11 September 2017 diikuti oleh 48 guru yang terdiri dari 23 

guru laki-laki dan 25 guru perempuan berlangsung selama 4 x 45 menit dilaksanakan di ruang guru. 

Dari tabel IV-2 terlihat bahwa banyaknya guru yang menguasai microsoft excel sebelum penelitian 

adalah 4 orang atau 8,33 % dengan rata-rata kelas 38,80 . Setelah dilakukan inhouse training 

banyaknya guru yang menguasai microsoft excel menjadi 10 orang atau 20,88 % dengan rata-rata 

kelas  55,10. Hal ini jika dibandingkan dengan indikator ketercapaian masih jauh yaitu 80% guru 

menguasai microsoft excel. Namun demikian sudah ada peningkatan rata-rata kemampuan guru 

menguasai microsoft excel sebesar 12,50 %. 

 

Siklus II 

Diskripsi Perencanaan 

Hasil diskusi dengan teman sejawat ( kepala tata usaha), peneliti menyusun rencana siklus II, sesuai 

dengan rekomendasi peneliti meminta bantuan kepada dua orang guru TIK untuk membantu 

pelaksanaan in house training. 

 

Siklus II di laksanakan pada hari Sabtu 18 September 2017 di ruang guru diikuti oleh 48 guru yang 

terdiri dari 23 guru laki-laki dan 25 guru perempuan berlangsung selama 4 x 45 menit. Dari tabel IV-3 

terlihat bahwa jumlah guru menguasai microsoft excel 33 orang atau 68,75 % dengan nilai rata-rata 

kelas 47,92 .. Pada siklus ini terjadi peningkatan jumlah guru sebesar 31,42 % sedangkan peningkatan 

rata-rata kelas 24,79 %. Berdasarkan data tersebut, jelaslah bahwa pada siklus II terjadi peningkatn 

meskipun indikator keberhasilan belum tercapai, dengan demikian akan dianjutkan pada siklus III. 
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Siklus III 

Berdasarkan hasil diskusi, peneliti menyusun rencana sesuai dengan rekomendasi siklus II, peneliti 

menambah guru lain sebanyak 13 orang guru yang sudah menguasai untuk membantu guru-guru yang 

belum menguasai.. 

 

Siklus III di laksanakan pada hari Sabtu 25 september 2017 diikuti oleh 48 guru yang terdiri dari 23 

guru laki-laki dan 25 guru perempuan berlangsung selama 4 x 45 menit di ruang guru MAN 1 

Tanggamus. Dari tabel IV-4 terlihat bahwa 46 orang guru atau 95,83% sudah menguasai microsoft 

excel dengan rata-rata kelas 82,08. Hal ini sudah mencapai indikator yang ditetapkan yaitu 80% guru 

menguasai microsoft excel atau rata-rata nilai kemampuan guru ≥75. Berdasrkan data tersebut maka 

83,87% guru MAN 1  Tanggamus menguasai microsoft excel baik/sangat baik.  

 

Dengan melihat perubahan-perubahan dari data awal, siklus I, siklus II dan siklus III jelaslah bahwa 

pada proses in house training yang dilakukan oleh peneliti secara efektif dapat meningkatkan 

kemampuan guru mengolah nilai dengani menggunakan microsoft excel.. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tinadakan Sekolah (PTS) dapat disimpulkan bahwa In house training  

dapat meningkatkan Kemampuan Guru MAN 1  Tangamus dalam Melakukan Penilaian menggunakan  

microsoft excel melalui Tahun pelajaran 2017/2018. Kemampuan guru menguasai microsoft excel 

meningkat dari siklus I 20,83 ke siklus II 68,75 atau meningkat 47,92 %. Pada siklus III menjadi 

95,83 atau meningkat 27,08 % dari siklus II.  

 

Saran 

Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan, maka disarankan  bahwa: semua guru wajib menguasai 

teknologi komputer dalam proses pembelajaran..Penilaian autentik pada kurikulum 2013 sebaiknya 

menggunakan program microsoft excel atau program lain yang lebih memudahkan pengolahan nilai. 
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ABSTRACT 

This study aims to obtain data and discuss efforts to improve social studies student learning outcomes through 

the Make a Match learning model in class VII UPT SMPN 3 South Batipuh. This type of research is Classroom 

Action Research, with the research subjects being class VII students, totaling 23 students. The research data 

were collected using observation sheets, field notes, tests and documentation in cycles I and II. The data 

obtained were analyzed using percentage analysis. The results of the research related to learning outcomes, 

show that the Make a Match learning model can improve student learning outcomes, because students have 

succeeded in reaching the KKM that have been set and students are rewarded in the form of praise and 

chocolates. 

Key Word: Social Studies Learning Outcomes, and Make a Match Learning Model 

 

ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan membahas tentang upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

IPS melalui model pembelajaran Make a Match di kelas VII UPT SMPN 3 Batipuh Selatan. Jenis penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research), dengan subjek penelitian yang ada adalah siswa 

kelas VII  yang berjumlah sebanyak 23 orang siswa. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 

lembar observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi  pada siklus I dan II. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis persentase. Hasil penelitian terkait dengan hasil belajar, menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Make a Match ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, karena siswa  sudah berhasil mencapai 

KKM  yang telah ditetapkan dan siswa diberi reward berupa pujian dan coklat. 

Kata Kunci: Hasil Belajar IPS, dan Model Pembelajaran Make a Match 

 

 

Pendahuluan  

Pendidikan harus mendorong manusia untuk terlibat dalam proses mengubah kehidupannya ke arah 

yang lebih baik, mengembangkan kepercayaan diri sendiri, mengembangkan rasa ingin tahu serta 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya sepanjang hayat. Dengan 

demikian pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup pribadi dan masyarakat. 

 

Pendidikan sebagai integral kehidupan masyarakat di era global harus dapat memberi dan 

memfasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya keterampilan intelektual, sosial dan personal. 

Pendidikan harus menumbuhkan berbagai kompetensi siswa, keterampilan intelektual, sosial dan 

personal dibangun tidak hanya dengan landasan rasio dan logika saja, tetapi juga inspirasi, kreatifitas, 

moral, emosi dan spiritual. Sekolah sebagai institusi pendidikan dan miniature masyarakat perlu 

mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan era global ( Agus Suprijono, 2009).  
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Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (2006: 72) pendidikan nasional 

dinyatakan sebagai pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar dari nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Tuntutan zaman ini tentunya bersinergi dengan 

globalisasi yang tengah terjadi saat ini, bahwa pendidikan juga harus bisa mengikuti arus globalisasi. 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala 

dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu 

perpaduan. Sifat IPS sama dengan studi sosial yang praktis, interdisiplin dan diajarkan mulai dari 

pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. IPS yang diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah, 

menjadi dasar pengantar bagi mempelajari IPS / Studi Sosial ataupun ilmu Sosial di Perguruan Tinggi. 

Bahkan dalam kerangka kerjanya dapat saling melengkapi. Hasil penelaahan IPS dapat dimanfaatkan 

oleh ilmu social dan sebaliknya hasil kajian ilmu social dapat dimanfaatkan oleh IPS.  

 

Pelaksanaan proses pengajaran IPS selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kurang 

berminat,kurang antuas dan kurang aktif dalam pembelajaran.Dalam hal ini disebabkan karena siswa 

tidak memahami konsep dasar sehingga kesulitan dalam pembelajaran ,pelajaran IPS dipenuhi dengan 

hafalan sehingga kurang menyenangkan,siswa juga belum terbiasa kerja sama dengan teman 

belajarnya.Observasi dan hasil rekap nilai semester satu tahun ajaran 2021-2022 di UPT SMPN 

3Batipuh Selatan menunjukkan bahwa hanya 36,36% (10) yang mendapatkan nilai diatas KKM(71) 

dari 63,63%(13) yang tidak tuntas.Pemahaman siswa pada materi ini juga kurang maksimal.Hal 

tersebut dikarenakan keaktifan siswa pada waktu mengikuti materi ini ,dalam bertanya sangat kurang. 

Ketidakaktifan siswa dalam bertanya pada pelajaran IPS berdampak pada kurangnya pemahaman 

siswa terhadap materi dalam pelajaran tersebut. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan mata 

pelajaran tersebut akan sulit tercapai. 

 

Menurut Depdiknas (2006:575) mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 1). Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungnya, 2). Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, 3). Memiliki komitmen dan 

kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4). Memiliki kemampuan berkomunikasi, 

bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global. Dalam pelaksanaan proses pengajaran IPS selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa kurang berminat, kurang antusias  dan kurang aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini 

disebabkan karena siswa tidak memahami konsep dasar sehingga kesulitan dalam pembelajaran, 

pelajaran IPS dipenuhi dengan hafalan sehingga kurang menyenangkan, siswa juga belum terbiasa 

kerja sama dengan teman belajarnya. 

 

Berdasarkan observasi dan hasil rekap nilai semester satu  tahun ajaran 2021/2022 di UPT SMPN 3 

Batipuh Selatan menunjukan bahwa hanya 36,36% (11 Siswa) yang mendapatkan nilai di atas KKM 

(71) dari 63,63% (12) siswa yang tidak tuntas. Pemahaman siswa pada materi ini juga kurang 

maksimal. Hal tersebut dikarenakan keaktifan siswa pada waktu mengikuti materi ini, dalam bertanya 

sangat kurang. Ketidakaktifan siswa dalam bertanya pada pelajaran IPS berdampak pada kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi dalam pelajaran tersebut. Dengan demikian apa yang menjadi 

tujuan mata pelajaran tersebut akan sulit tercapai. 

 

Melihat permasalahan tersebut, untuk meningkatkan keterampilan guru, Hasil siswa diperlukan suatu 

solusi yang tepat. Dengan berpijak pada teori belajar konstruktivisme, adapun solusi tersebut adalah 
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dengan menerapkan Model Pembelajaran Make a Match dalam Pembelajaran pada saat pembelajaran 

IPS. Hasil yang diharapkan dalam pembelajaran agar siswa dapat lebih aktif, meningkatkan hasil 

belajar siswa, serta menigkatkan keterampilan guru. Peneliti menerapkan model pembelajaran Make a 

Match Pembelajaran untuk memecahkan masalah diatas. Model pembelajaran Make a Match ini 

dengan kelebihan-kelebihan dapat meningkatkan Hasil belajar siswa, baik secara kognitif maupun 

fisik, karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan, meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. efektif sebagai sarana 

melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi. dan efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai 

waktu untuk belajar. 

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat penggunaan model pembelajaran Make a Match hingga 

sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mendapatkan data dan 

menjelaskan tentang upaya menigkatkan hasil belajar IPS melalui model pembelajaran Make a Match 

kelas VII di UPT SMPN 3 Batipuh Selatan. 

 

Kajian Teori 

Menurut Slameto (2010:2) Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya. 

 

Menurut Nana (2002:22) hasil belajar merupakan “Kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajar”. Sedangkan menurut Dimyati (2009:40) “Hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar”. 

 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS menurut Social Scence EducationCouncil (SSEC) dan 

National Council for Social Studies (NCSS) (dalam Hidayati 2008:1-3).Berbagai pendapat tentang 

pengertian IPS: Jean Jarolimek (1967)dalam Susila IPS adalah mengkaji manusia dalam hubungannya 

dengan 26 lingkungan sosial dan fisiknya; Menurut Wesley, IPS sebagai bagian dari nilai-nilai sosial 

yang dipilih untuk tujuan pendidikan; menurut Binning, IPS adalah suatu pelajaran yang berhubungan 

langsung dengan perkembangan dan organisasi masyarakat manusia dan manusia sebagai anggota dari 

kelompok sosial (1952). 

 

Menurut pribadi (2011) Pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan 

terjadinya hasil belajar dalam diri individu. Dengan kata lain, pembelajaran hal yang bersifat eksternal 

dan sengaja dirancang untuk mendukung terjadinya proses belajar internal dalam diri individu. 

 

Menurut Rusman (2010:223) Model  Make a Match (membuat pasangan) merupakan salah satu jenis 

dari metode dalam pembelajaran kooperatif. Metodee ini di kembangkan oleh Lorna Curran (1994). 

Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topic, dalam suasana yang menyenangkan.  

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian yang penulis lakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK. Penelitian 

dilaksanakan dikelas VII UPT  SMPN 3 Batipuh Selatan dengan jumlah siswa 23, yang dilaksanakan 

dua siklus yang terdiri dari empat rangkai kegiatan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi 

dan refleksi.Tujuan penelitian Alat pengumpulan data menggunakan tes, catatan lapangan, observasi, 

dan dokumentasi. Teknik analisis data mengunakan persentase dan analisis data kualitatif. 
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Hasil Penelitian 

Perencanaan siklus I 

Menyiapkan RPP, menyiapkan silabus, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan media, menyiapkan 

daftar hadir, menyiapkan kotak isian (word Square), dan menyiapkan hadiah 

Pelaksanaan siklus I 

Pertemuan I siklus I 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I  pertemuan I dilaksanakan pada selasa  tanggal 5 

oktober 2021  jam 07.30-09,05 di Kelas VII jumlah siswa 23 siswa yang teridiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

 

Pertemuan 2 siklus I 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I  pertemuan II dilaksanakan pada Rabu tanggal 

5Oktober  2021 jam 07.30-09.05 di Kelas VII  jumlah siswa 23 siswa yang teridiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Observasi  

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap hasil belajar siswa dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match. 

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Pada Siklus I 

No. Uraian Hasil Siklus I 

1. Nilai rata-rata tes formatif 77 

2. Jumlah siswa yang tuntas belajar 10 

3. Persentase ketuntasan belajar 30%T 

4.  jumlah siswa tidak tuntas 13 

5. persentase ketidaktuntasan 42.42 

 

                   
 

Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan Model pembelajaran Make A 

Match diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 77 dan ketuntasan belajar mencapai 57.57% 

atau ada 11 siswa  dari 23 Siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus 
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pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 71 hanya 

sebesar 57.57% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 71%. Hal ini 

disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan 

digunakan guru dengan menerapkan model  pembelajaran Make a Match. 

 

Refleksi  

Berdasarkan hasil pengamatan kolaborator terhadap pelaksanaan proses pembelajaran  melalui model 

pembelajaran Make A Match hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : Siswa belum 

paham tentang model pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pemahaman siswa terhadap materi 

masih kurang. Pernyataan siswa masih mengambang karena tidak menguasai materi. Kelemahan 

siswa dapat terlihat dari ketidakberaniannya menanggapi pernyataan temannya. 

 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada siklus II, untuk menigkatkan nilai siswa perlu diberi insentif/ 

berupa reward. 

 

Siklus II 

Perencanaan siklus II 

Menyiapkan RPP, menyiapkan silabus, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan media, menyiapkan 

daftar hadir, menyiapkan kotak isian (word Square) dan menyiapkan hadiah. 

 

Pelaksanaan  

Pertemuan I siklus II 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II  pertemuan I dilaksanakan pada senin  tanggal 

12 Oktober 2021 jam 07.30-09.05 di Kelas VII jumlah siswa 23 siswa yang teridiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Pertemuan 2 siklus II 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II  pertemuan II dilaksanakan pada selasa tanggal 

13 Oktober 2021 jam 07.30-09.05 di Kelas VII  jumlah siswa 23 siswa yang teridiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

 

Observasi  

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap hasil belajar siswa dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match. 

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Pada Siklus II 

No. Uraian Hasil Siklus II 

1. Nilai rata-rata tes formatif 84,96 

2. Jumlah siswa yang tuntas belajar 21 

3. Persentase ketuntasan belajar 93.93 

4.  jumlah siswa tidak tuntas 2% 

5. persentase ketidaktuntasan 6.06 
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Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 84.96 dan ketuntasan belajar 

mencapai 93.93% atau ada 21 siswa dari 23 Siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah mengalami peningkatan yang lebih baik dari 

siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar siswa ini karena setelah guru menginformasikan bahwa 

setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan berikutnya siswa lebih 

termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan 

dinginkan guru dengan dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match. 

 

Refleksi  

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) peneliti dengan observer dapat didiskripsikan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match pada siklus 

II dapat meningkatkan hasil belajar siswa, walaupun dalam kategori baik. Hal ini menandakan bahwa 

masih ada siswa yang belum mencapai maksimal seperti: 1) Siswa sudah paham tentang model 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 2) Pemahaman siswa terhadap materi sudah meningkat. 3) 

Pernyataan siswa tidak  mengambang lagi karena sudah menguasai  materi. 

 

Berdasarkan refleksi tersebut, diharapkan kepada guru kelas VII UPT SMPN 3 Batipuh Selatan dapat 

menerapkan model ini dalam proses pembelajaran agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Peneliti 

mengakhiri penelitian ini dengan perolehan hasil hanya baik. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Setelah melaksanakan penelitian  tindakan kelas yang telah dilakukan berdasakan  hasil  observasi dan 

hasil refleksi yang telah dilakukan selama penelitian, maka dapat diambil kesimpulan: Pembelajaran 

dengan model pembelajaran Make A Matchmemiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu 

siklus I (57.57%), siklus II (93.93%). 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang disajikan  adalah: diberikan pelatihan khusus kepada guru 

terutama guru mata pelajaran IPS dalam hal penggunaan model pembelajaran Make a Match untuk 

mengetahui model pembelajaran ini. Mengingat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) hanya dilaksanakan 
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2 siklus dan validasi instrumen penelitian belum standar,  maka kepada peneliti lain akan melanjutkan 

penelitian serupa agar memperbaiki kekurangan yang masih ada,  sehingga timbul suatu keyakinan 

bahwa penerapan model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS. Agar kegiatan pembelajaran dapat berhasil dengan baik, seorang hendaknya selalu 

melibatkan siswa secara aktif dan mendirikan kesempatan yang merata guna meningkatkan aktifitas 

siswa secara individu, sehingga kemampuan siswa dalam belajar dapat lebih baik. Selalu memberi 

hadiah, pujian atau sekedar acungan jempol kepada setiap siswa melakukan aktifitas dalam belajar, 

dan selalu menggunakan kata-kata positif dalam memberikan motivasi kepada siswa..  Bagi sekolah 

khususnya SMP dapat memperkaya model-model  pembelajaran yang lain, sehingga guru  mengajar 

tidak hanya monoton dengan model yang ada tetapi ada variasi yang dapat menyegarkan guru maupun 

siswa dalam pembelajaran. 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA BERBICARA BAHASA 

INGGRIS MELALUI TEKNIK “THINK PAIR AND SHARE”  

PADA KELAS VII.1 SMP N 2 BATUSANGKAR  

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
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SMP N 2 Batusangkar Provinsi Sumatera Barat 

 

 

ABSTRACT 

Based on the researcher ‘s observation and experiences at class VII.1 SMP N 2 Batusangkar at the early 

semester in 2021/2022 academic Year, the researcher found a problem that the students ‘anxiety to speak 

English with the teacher or their friends inside or outside classroom. One of the causal factors is teacher’s 

technique in training students to speak. The aim of the research is to find out whether think pair share better 

reducing students’ anxiety or afraid to speak English. The researcher finding, after giving think pairs share 

technique in the first cycle not all the students confident to speak English even thought their presentation in 

group of four have done. Some students have high confident to speak English although they still afraid and 

looked at the floor. At the second cycle the researcher gave them to prepare it and time to practice English with 

their friends at home before their come in front of the classroom. The result of the second cycle were very good, 

almost all students come in front of the classroom without bring text. This caused, because of motivaton from 

their friends and teknic of share and pair make them more confident.  

Key Word: Think Pairs Share, Speak 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti di kelas VII.1 SMP N 2 Batusangkar pada awal tahun ajaran 

2021/ 2022, peneliti menemukan masalah kecemasan dan ketakutan siswa dalam  berbicara bahasa Inggris baik 

dengan guru maupun dengan sesama temanya di dalam dan diluar kelas. Salah satu faktor yang 

mempengaruhinya adalah teknik guru untuk melatih siswa berani berbicara bahasa Inggris. Tujuan penelitian ini 

adalah apakah teknik Think Pair Share dapat meredam rasa takut dan cemas siswa dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa Inggris. Faktor –faktor apa yang menyebabkan rasa cemas dan takut pada siswa 

kelas VII.1 untuk berbicara bahasa Inggris. Temuan setelah melakukan teknik think pairs dan share siklus 1, 

masih ada siswa yang belum berani  berbicara . Meskipun mereka telah maju ke depan untuk berbicara bersama 

kelompok, tetapi mereka belum berani memandang temannya. Maka penulis melanjutkan pada siklus 2, untuk 

terus melatih dalam kelompok untuk memupuk keberanian mereka untuk berbicara. Pada siklus 2 ini peneliti 

memberi rentang waktu untuk menyiapkan ,menghafalkan  di rumah sebelum mereka tampil untuk berbicara di 

depan kelas. Hasilnya hampir semuanya mereka bisa tampil di depan kelas tampa teks. Hal ini karena motivasi 

dari teman dengan Teknik share dan juga pair menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi.  

Kata Kunci: Think Pair Share, Bicara 

 

 

Latar Belakang Masalah  

Berbicara adalah sebuah keterampilan bahasa yang membuat seseorang mampu berkomunikasi secara 

langsung dalam kehidupan sehari hari. Hal inilah yang menyebabkan berbicara salah suatu 

keterampilan yang penting dalam mempelajari bahasa asing. Mempelajari bahasa Inggris sebagai 
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bahasa kedua sangat penting. Bagaimana membuat si pembelajar mampu berinteraksi dan 

berkomunikasi timbal balik dengan sipengajar. Dalam hal ini guru dari si pelajar tersebut sangat 

memegang peranan yang menentukan. Ini sesuai dengan yang di sarankan pada kurikulum 2013 

tingkat SMP di Indonesia, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan mengajar bahasa Inggris adalah 

supaya siswa mampu berkomunikasi baik secara langsung  (Oral) maupun tidak langsung (written 

form) dalam bahasa Inggris. Tetapi pada kenyataannya siswa- siswa SMP sekarang sudah lama tidak 

tatapmuka karna kondisi pandemi. Sejak tahun awal 2020 sekitar bulan Maret siswa tidak lagi belajar 

tatap muka , belajar di rumah secara daring melalui hp tidak lah efektif dan efisien karna peserta didik 

tidak terkontrol belajarkan oleh orang tua dan juga guru  

 

Melihat kenyataan yang penulis hadapi di lapangan rendahnya kemampuan siswa dalam berbicara  

penulis  berkiinginan untuk membangkitkan keinginan siswa untuk mampu belajar Bahasa inggeris 

dan mampu mengembangkan kemampuannya untuk berbicara Bahasa Inggeris meskipun dengan 

sederhana. Menghilangkan rasa cemas dan takut untuk berbicara bahasa Inggris didepan teman-

temannya apalagi dengan gurunya. Banyak masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran 

bahasa Inggris, salah satunya adalah kemampuan berbicara. Beberapa diantara mereka mengerti apa 

yang dibicarakan guru, tetapi untuk merespon kembali guru nya mereka sangat lah takut dan enggan  

kalau disuruh untuk berbicara bahasa Inggris baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Pernah penulis 

mencoba untuk bertanya kepada siswa –siswa tersebut kenapa tidak mau berbicara bahasa Inggris, 

mereka menjawab: takut salah tidak tahu cara mengucapkanya, takut di tertawakan temannya , tidak 

mengerti bahasa Inggris  kalau salah ucapannya ibu guru marah , teman-teman tertawa, malu dan 

banyak alasan mereka untuk menolak untuk berbicara bahasa Inggris. Kebiasaan inilah yang membuat 

mereka sudah memfonis bahwa bahasa Inggris itu sulit dan menakutkan.  Mereka juga memberi 

alasan bahwa guru berbicara cepat sehingga sulit untuk menangkap idenya.   

 

Malu dan takut ditertawakan teman adalah alasan yang banyak diberikan  ketika penulis mencoba 

untuk mewawancarai mereka. Mereka merasa malu kalau guru langsung memperbaiki langsung apa 

yang mereka ucapkan di depan kelas. Itu artinya guru seperti menuangkan air ke dalam gelas tanpa 

memberikan siswa untuk berfikir dan beraction dalam proses belajar mengajar. Mereka hanya 

menerima dan mengerjakan tugas yang sudah ada contoh. Mereka sudah terbiasa dengan situasi 

demikian semenjak SD dulu. Ini terbukti ketika mereka disuruh untuk mencreate dialogue sederhana 

mereka tidak terbiasa dan merasa sulit dan terbebani. Kalaulah gurunya menerangkan memakai 

bahasa Inggris selama proses belajar mengajar, ada dua kemungkinan yang akan muncul di dalam 

kelas. Pertama mereka akan diam dan tidak berani berbicara, yang kedua mereka ribut dan complain 

,tidak mengerti ibuk pakai bahasa Indonesia sajalah buk. Kondisi ini kalau dibiarkan selama tentu 

anak – anak didik kita tidak terbiasa untuk berkreatifitas dan mandiri. Mereka akan membawa 

kebiasaan ini sampai nanti mereka menghadapi Ujian Nasional. Mereka masih berharap bantuan dari 

orang lain. Rasa kepercayaan diri mereka sudah perlahan lahan terbunuh oleh kita sebagai tenaga 

pendidik yang profesional.  

 

Sebelum penulis mengadakan penelitian ini penulis telah melakukan Tanya jawab secara  informal 

dengan siswa-siswa kelas 7.1. Dari hasil observasi pengalaman penulis selama mengajar mereka pada 

satu semester ini,  penulis menemukan beberapa penyebab keengganan atau kecemasan siswa untuk 

berbicara bahasa Inggris diantaranya : pertama rendahnya motivasi untuk berbicara bahasa Inggris. 

Hal ini di sebabkan oleh dihapuskannya sebagian besar mapel bahasa Inggeris di SD oleh pemerintah 

daerah, sehingga untuk berbicara bahasa Inggeris anak tidak mampu. sementara keadaan yg terjadi 

sekarang ini anak sering menggunakan hp untuk belajar yg mana bahasa Inggeris sebagai pengantar di 

sebagian game yang sedang di gemari anak anak zaman sekarang karna pada umum nya mereka wajib 
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bisa menggunakan hp sebagai proses belajar dalam masa pandemi yang melanda dunia saat ini. 

Untung nya semester sekarang anak anak sdh bisa bertatap muka meskipun pakai shif dan belajarnya 

hanya dua jam perhari.. Jangankan untuk berbicara mengucapkan kata perkata saja mereka belum 

mampu dengan tepat. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya waktu untuk mengembangkan 

kemampuan berbicara  kemalasan siswa untuk menambah kosa kata hari demi hari, dan kemalasan 

mereka untuk mengulang dan menghafal kosa yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Beberapa 

orang tua di luar terkadang berani mengeluarkan pernyataan bahwa, anak mereka tidak pandai, berarti 

gurunya tidak berhasil mengajar. Mereka mengatakan bahwa guru adalah  kunci keberhasilan dan 

kegagalan pendidikan.  

 

Sebagai seorang guru penulis tidak menyangkal apa yang berkembang pada masyarakat akhir-akhir 

ini. Apalagi banyak guru yang telah di sertifikasi dan menyandang predikat guru professional. Hal ini 

tidak terlepas dari pribadi guru dan kemauan untuk bekerja keras dan memberi perhatian kepada siswa 

akan lebih mendukung keberhasilan kita sebagai guru dan akan lebih sempurna dengan adanya 

kemampuan untuk berkreasi dan selalu berusaha untuk mencari solusi dari kegagalan –kegagalan 

yang di alami di masa lalu. Pembelajaran sekarang ini sulit sekali untuk mengembangkan kemampuan 

berbicara siswa yang  sebaliknya hanya pembelajaran yang hanya sekedar memenuhi tugas sebagai 

seorang guru dapat dengan mudah dilakukan. Catatan yang kita buat, tentang apa yang kita lakukan 

setiap hari dengan siswa dapat dijadikan tolak ukur dari kekurangan kita sebagai guru. Prustasi 

memang kadang terjadi pada setiap guru, dan itu tak mungkin dapat dihindari. Rendahnya motivasi 

siswa tersebut ada kaitanya dengan kurang tertariknya mereka terhadap guru nya, baik penampilanya 

maupun cara menyajikan pelajarannya. Kalau siswa sudah merasa suka dan senang melihat guru 

tersebut , tentu mereka akan menyukai pelajaran yang diberikan guru. Yang kedua adalah, kurangnya 

percaya diri (self confidence), Keberanian  untuk mengungkapkan pendapat didepan umum itu juga 

tergantung bagaimana guru tadi untuk mengadakan pendekan kepada siswa. Yang ke tiga adalah 

keengganan mereka untuk berbicara. Beberapa dari mereka mengerti apa yang gurunya ucapkan, 

tetapi keengganan nya untuk berbicara sangatlah tinggi, sehingga mengalahkan keinginanya untuk 

praktek bahasa Inggris.   

 

Ada banyak masalah di temukan dalam mengajar bahasa Inggris di SMPN 2 Batusangkar. Masalah 

tersebut adakalanya berasal dari siswa sendiri seperti: rasa cemas atau takut berbicara bahasa Inggris, 

kurangnya rasa percaya diri, motivasi rendah , ketertarikan dan minat yang kurang. Semua itu 

kemungkinan berasal pula dari berbagai factor strategi belajar mengajar, lingkungan dan sarana dan 

prasarana. Dari pengamatan penulis sebagian dari murid – murid kelas tujuh ini takut berbicara bahasa 

Inggris baik di dalam maupun di luar kelas adalah mereka memang kemampuan kosa kata mereka 

memang minim sekali dan jarang bahkan kurang sekali  berlatih berbicara bahasa inggris.Apalagi 

situasi dan kondisi negara bahkan dunia saat ini sangat tidak mendukung siswa untuk berbicara karna 

hampir lebih kurang 3 semester kita mengajar daring, jangankan untuk mengajar berbicara  untuk 

mengajar teori saja rasanya puas dengan memberikan materi secara daring, meskipun ada zoom 

dengan siswa kelas 7, mereka tdak mampu untuk menanggapi belajar daring ini dengan sempurna. 

karna tidak bertatap muka langsung dan tidak mendapat respon langsung  terkadang penulis sedih 

melihat kenyataan belajar daring ini sebagian peserta didik mengerjakan tugasnya di buntu oleh orang 

tua dan kakak serta orang lain sementara peserta didik itu sendiri tidak dilibatkan dalam mengerjakan 

tugas tersebut. Maka dari itu penulis mencoba untuk menerapkan sebuah strategi yang mungkin akan 

membuat mereka terlatih dan akhirnya berani berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas. Strategi tersebut adalah sebut adalah:” Think, Pair and Share” akan 

mengurangi rasa takut dan keengganan mereka untuk berbicara bahasa Inggris baik di dalam ruang 

bahasa Inggris maupun di luar ruang Inggris. 
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Berdasarkan keterangan di atas bahwa kelas tujuh ini masih membutuhkan latihan untuk berbicara 

untuk membiasakan mereka tidak janggung lagi menggunakan bahasa Inggris minimal pada jam 

bahasa Inggris. Tetapi pada kenyataan nya rasa kecemasannya cukup tinggi. 

 

Rumusan Masalah  

Kemampuan berbicara siswa dapat dipengaruhi oleh teknik yang digunakan guru dalam kelas. Think 

Pair and Share dapat digunakan untuk mengurangi rasa kecemasan siswa dalam berbicara. Maka 

berdasarkan pertimbangan, permasalah dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah dengan 

menggunakan teknik Think Pair and Share dapat mengurangi rasa ketakutan dan kecemasan siswa 

dalam berbicara bahasa Inggris?. (2) Sejauh mana teknik Think Pair and Share  dapat mengurangi rasa 

kecemasan siswa dalam berbicara bahasa Inggris di dalam kelas? 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi sejauh mana teknik 

Think Pair and Share dapat mengurangi rasa kecemasan siswa untuk berbicara bahasa Inggris.  

Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rasa kecemasan siswa dalam berbicara bahasa 

Inggris di dalam maupun di luar kelas.  

 

Kajian Pustaka 

Menurut Shumin (2005), berbicara adalah salah satu elemen penting dalam berkomunikasi. Itu artinya 

berbicara adalah factor utama untuk berinteraksi dengan yang lain. Sebagai alasan seseorang berbica 

sesuai dengan tujuan yang yang akan diinginkan. Sebagaimana Richard dan Renandya (2005:201) 

mengatakan bahwa berbicara digunakan untuk  tujuan yang berbeda- beda. Contoh, ketika seseorang 

terlibat pembicaraan yang serius, maka tujuannya dapat mengembangkan hubungan social. Ketika 

seseorang sedang berdiskusi tujuannya adalah untuk mengekspresikan idea tau pendapat, membujuk 

sependengar, atau mengklarifikasi informasi. Dengan kata lain orang berbicara itu untuk 

mengembangkan sesuatu, mempersoalkan pelayanan, memesan sesuatu, member instruksi , 

melakukan sesuatu dan banyak yang lainnya. Hedge(2000:264) dan Brown and Yule(2001:28&33) 

menyimpulkan bahwa “speaking has two functions interactional turns (to convoy information and 

idea) and transactional turns (to maintain social relationship)”.  

 

Beberapa peneliti dan para ahli telah mencoba untuk mengklarifikasikan apa itu berbicara. Berbicara 

adalah keahlian yang lengkap antara sipembicara dan sipendengar , ini adalah proses yang aktif. Si 

pembicara memikirkan ide – ide yang akan dikeluarkan sementara itu banyak aspek yang 

dipertimbangkan seperti: kosakata atau pemilihan kata-kata yang tepat, tata bahasa dan situasianya. 

Finnochiaro (1997) sebagai contoh, mengatakan bahwa sipembicara harus memikirkan ide ide yang 

akan dikeluarkan dalam ucapan yang benar, tatabahasa yang berterima, lexical, dan berdasarkan 

kebudayaan. Burn dan Joice(1997) mendukung ide diatas, Menurut mereka berbicara adalah sebuah 

proses interaktif bermakna dan berstruktur untuk mendapatkan hasil, menerima dan proses informasi.   

 

Berbicara di dalam kelas berhubungan dengan interaksi dengan guru dan teman teman sekelas. Ada 

dua prinsip belajar bahasa asing : Pertama, memberi dan menerima informasi, secara transaksional 

atau pesan. Kedua mempertahankan hubungan sosial yang bagus yang bertujuan berinteraksi dalam 

bertukar pikiran, pengalaman pribadi, dan pendapat pribadi (Brown and Yule. 1983) Lebih lanjut 

berbicara adalah kemampuan berinteraksi atau melakukan dialog dengan yang lain, memahami apa 

yang dikatakan seseorang, Jika dia tidak tahu bahasa yang digunakan, informasi tidak akan diterima.  
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Hipotesis Tindakan  

Secara umum, kelompok heterogen disukai oleh para guru yang telah memakai metode pembelajaran 

cooperative learning karena beberapa alasan. Pertama kelompok heterogen memberikan kesempatan 

untuk saling mengajar (peer tutoring) dan saling mendukung. Kedua kelompok ini meningkatkan 

relasi dan interaksi antar ras, agama, etnik dan gender, terakhir kelompok heterogen memudahkan 

pengelolaan kelas karena dengan adanya satu orang yang berkemampuan akademis tinggi, guru 

mendapatkan satu asisten untuk setiap 3 orang jadi dengan adanya teknik Think Pair and Share dapat 

mengurangi rasa takut atau grogi siswa untuk berbicara bahasa Inggris baik dalam kelas maupun di 

luar kelas. Kalau mereka tidak lagi takut atau cemas untuk berbicara bahasa Inggris tentu dengan 

sendirinya mereka akan mampu berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik.  Cara Think Pair dan 

Share ini betul-betul menunjukkan kerja sama yang sifatnya berkelompok dan ada nilai kompetisinya 

sesama kelompok.  

 

Kerangka Konseptual  

Tingginya rasa percaya diri dari seorang anak akan menentukan keberhasilan anak tersebut untuk 

dapat meraih apa yang diinginkannya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris percaya diri untuk berani 

berbicara didepan umum adalah modal utama yang harus dimililki seorsang siswa. Mengurangi rasa 

takut dan menumbuhkan keinginan atau memotivasi siswa untuk dapat berbicara bahasa Inggris 

adalah pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tindakan kelas saat ini.  

 

Metodologi Penelitian 

Prosedur penelitian mengikuti model classroom action research yang dikembangkan oleh Kemmis & 

Robin (1988). Dikenal sebagai proses siklus. Siklus ini terdiri dari empat step, yaitu perencanaan , 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Berdasarkan teori ini, penelitian akan dilaksanakan dua silklus 

(siklus I dan siklus II). Setiap siklus terdiri dari empat kali pertemuan dengan empat langkah. Masing-

masing pertemuan 2x 30 menit. Siklus II dibutuhkan karena hasil siklus satu masih perlu perbaikan 

untuk mendapatkan  yang diharapkan.  

 

Instrument  Penelitian  

Kunci dari instrument itu sendiri adalah penulis itu sendiri, dia langsung melibatkan dirinya dalam 

penelitian ini, baik sebelum maupun sesudah penelitian. Aktivitasnya di amatinya langsung baik di 

luar maupun di didalam kelas. Kemudian dia memilih masalah apa yang hurus di pecahkan terlebih 

dahulu, kemudian dia memutuskan untuk memilih masalah berbicara yang mana disini keengganan 

dan ketakutan siswa untuk berbicara bahasa Inggris yang paling krusial untuk dipecahkan, bagaimana 

mengurangi nya seminimal mungkin. Karena penulis menyadari bahwa dimana rasa grogi atau takut 

salah berbicara didepan umum itu sudah tidak asing lagi, bagaimana menumbuhkan keberanian siswa 

dan memotivasinya dulu, baru nantinya di kelas berikutnya penulis akan menulis PTK dengan judul 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara.  

 

Instrument yang lain yang membantu penulis untuk mendapatkan data yang akurat adalah angket 

(questionnaire), wawancara (interview), dan catatan lapangan ( field notes). tujuan dari instrument 

tersebut adalah : Untuk mengetahui apakah siswa mempunyai keinginan untuk berbicara.Untuk 

mengetahui penyebab kecemasannya dalam berbicara. Untuk mengetahui activitas siswa sebelum dan 

sesudah diterapkannya think pair and share dalam belajar bahasa Inggris. Untuk mengetahui apabila 

ketakutan atau kecemasan siswa tersebut di sebabkan oleh faktor- faktor apa saja. Untuk sementara 

barang kali penulis dapat mengira-ngira bahwa Kecemasan siswa dapat menjadi rendah apabila 

kemampuan nya tinggi dan kosakata siswa tersebut juga banyak atau tinggi. Kehadiran siswa dalam 

penelitian ini juga menunjukkan keinginannya untuk mengurangi rasa takut siswa tersebut untuk 
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berbicara. Setelah itu tes berbicara melalui penampilan siswa ke depan kelas juga dibutuhkan untuk 

mengetahui sejauh mana perobahan sikapnya karena sudah bekerja dalam satu kelompok, dimana 

mereka bisa berbagi dan sharing dengan teman di kelompoknya. 

 

Koleksi data  

Teknik koleksi data adalah observasi langsung. Penulis sendiri sebagai observer langsung dapat 

mengetahui kesulitan siswa untuk menekan rasa takut dan groginya dalam berbicara dengan bantuan 

think pair and share. Selama penelitian penulis dibantu oleh kolaborator, untuk mengumpulkan data 

kuantitatif ataupun data kualitatif. Data kualitatif akan dikumpulkan melalui lembar observasi siswa, 

angket dan interview secara tidak langsung bersama kolaborator. Data kuantitatif akan dikumpulkan 

melalui tes berbicara pada penampilan siswa sewaktu melaporkan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas. Disamping itu di akhir-akhir siklus penulis juga akan mengadakan ujian speaking, disini 

mereka harus tampil sendiri-sendiri lagi. Data yang di akan dikumpulkan tersebut nantinya akan 

dianalisis melalui analisis data bersama kolaborator.  

 

Hasil Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan selama lebih kurang 2 bulan sebanyak 2 siklus. Masing-masing 

siklus terdiri dari 2 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan/ tindakan, pengamatan dan refleksi. Setiap 

kali pertemuan waktunya 2 x 30 menit.  

 

Dari data dua siklus di atas dapat dikatakan untuk meningkatkan  kemampuan berbicara siswa dalam 

bahasa Inggris sudah dapat terlihat setiap siklus. Itu berarti untuk meningkatkan kemampuan Bahasa 

Inggeris siswa melalui Teknik think pair share adalah tepat. Ketakutan dan keengganan dapat ditekan 

melalui teknik “ think, pair and share . Hal ini dapat dilihat  dari lembar Kegiatan , observasi siswa, 

wawancara, kegiatan berbicara, dan catatan lapangan dari kolaborator. Hampir seluruh instrument 

menunjukkan data yang sama, itu artinya data menunjukkan bahwa cara yang dilakukan guru dapat 

meredam kecemasan siswa dalam berbicara, mereka merasa tidak takut untuk berbuat salah dalam 

berbicara di depan kelas. Dengan demikian kemampuan berbicara siswa dapat meningkat.  Dorongan 

dari teman-teman dalam kelompok sangat berarti bagi mereka. Mereka punya rasa percaya diri yang 

tinggi setelah dilatih bersama-sama teman-teman dalam kelompok.   

 

Siswa yang rasa takutnya salah ingin tampil perfek, tetapi dengan adanya teman-temannya yang 

masih jauh dari mereka , mereka  sudah merasa lebih baik untuk saat itu, dengan demikian rasa 

kebanggaannya tumbuh, tetapi motivasi dari guru untuk mendorong mereka lebih perfeksionis lagi 

sangatlah mereka butuhkan. Data data peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari lampilran . 

Pada Siklus II pertemuan ke 2 semua anak sdh tuntas dengan prediket yang berbeda, ada yang sudah 

mendapat A untuk speaking ada yang mendapat B dan ada 2 orang yang mendapat nilai C tetapi sudah 

gemuk Cnya dan dari segi nilai sudah 83 nilai nya. Disilah peran guru sebagai guru professional untuk 

lebih mengenal anak-anaknya lebih jauh dan dapat memilah mereka mana yang memerlukan 

perhatian yang lebih mendalam dan mana yang membutuhkan perhatian awal saja dulu. Pada akhir 

siklus satu dengan berkurang nya  jumlah siswa yang takut tampil, dan sudah mau tampil ke depan 

sudah merupakan prestasi yang baik untuk awal kegiatan. Pada siklus satu ini siswa tampil dengan 

berkelompok, ada yang sudah berani tampil sendiri tanpa melihat teks. Walaupun masih ada yang 

belum berani melihat ke teman-temannya saat berbicara di depan kelas, tetapi sekurangnya mereka 

sudah berani tampil secara bersama-sama. Kemajuan yang lain pada akhir siklus satu adalah, yang 

biasa tidak berani tampil sendiri, sekarang sudah berani tampil sendiri meskipun masih melihat teks.  
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Pada siklus dua ini mereka berdiskusi tidak berempat lagi, tetapi mereka diskusi berdua-dua dan 

masih ada yang bertanya kepada teman nya yang dibelakang kalau dia tidak tahu atau tidak mengerti 

apa yang diinstruksikan guru. Awal- awalnya mereka mendapat nilai yang kurang memuaskan karna 

kelancaran masih jauh , begitu juga ucapannya yang masih perlu perbaikan , penampilan yang kaku, 

semua bisa karna terus berlatih dan berlatih.   

 

Tenyata Teknik think, pair share pengaruhnya terhadap kemajuan berfikir mereka atau cara 

mengeluarkan ide bagi mereka dalam belajar bahasa Inggris. Ini terungkap ketika penulis dan 

kolaborator mengadakan wawancara dengan mereka. Kalua dibimbing berdiskusi dan berbagi seperti 

ini rasanya ketakutan dan keengganan untuk berbicara Bahasa Inggris dengan teman dapat teratasi 

Sebagai seorang guru tentu senang kalau kedatangannya sangat dinantikan oleh siswanya.  Sebagai 

penulis dan kolaborator ingin sekali mempertahankan situasi seperti ini untuk kemajuan anak bangsa 

di masa yang akan datang dan mudah-mudahan di kelas berikutnya penelitiannya bukan lagi  

meningkatkan kemampuan speaking mereka, tetapi melancarkan speaking English mereka menuju 

lomba story telling yang dulu sering dilombakan.   

 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa teknik menggunakan Think pair share tambah 

penggunaan ICT dalam proses belajar sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa-siswa 

SMP pada umumnya dan khususnya siswa kelas 7.1 tempat penulis mengadakan penelitian. Kerja 

kelompok sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa terutama dalam kegiatan berbicara. 

Terkadang ada sebagian anak lebih leluasa berbagi dengan teman-temannya dari pada dengan 

gurunya.   

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Kemampuan Berbicara siswa meningkat dengan menggunakan Teknik “Think Pair Share” ini dapat di 

tunjukkan oleh peningkatan nilai keterampilan berbicara mereka pada tes speaking yang di mulai dari 

siklus I dan II dan begitu juga activitas siswa meningkat pesat karna mereka bisa berbagi tadi dan 

tampil tidak harus sendiri tetapi berkelompok atau berpasangan sehingga  aktor factor penyebab dari 

kurangnya kemampuan berbicara siswa kelas 7.1 berbicara bahasa Inggeris  bukan karena siswa 

tersebut tidak mampu untuk berbahasa Inggris, tetapi mereka takut salah dalam berbicara dan takut 

kalau ditertawakan teman , dan takut dikoreksi langsung oleh guru, malu sudah hilang dengan Teknik 

“Think Pair dan Share . Mereka  temotivasi  dengan adanya kesempatan untuk berdiskusi terlebih 

dahulu dengan teman-temannya sehingga mereka punya keberanian untuk berbicara di depan kelas. 

Peran guru sebagai fasilitator sangatlah berarti untuk kemajuan perkembangan kemampuan berbicara 

mereka dengan memberikan teknik dan metoda mengajar yang berfariasi adalah kunci keberhasilan 

dalam mengajar. Dengan bantuan think, pair dan share dapat mengurangi rasa ketakutan siswa untuk 

tampil di depan kelas. Keberanian mereka muncul apabila mereka sering berlatih menggunakan dan 

mempraktekkan bahasa Inggris sesama mereka baik di dalam kelas maupun di luar kelas.  

 

Keberanian siswa muncul banyak tergantung kepada bagaimana guru mendorong dan memberi 

perhatian yang penuh dan jangan mengoreksi langsung ketika mereka salah dalam mengucapkan kata-

kata dalam berbicara. Motivasi dari teman-temannya tak kala penting juga untuk menumbuhkan rasa 

percaya diri mereka untuk tampil di depan kelas. Sebagai seorang guru yang mengajar di era yang 

serba canggih sekarang ini ICT sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kita sebagai guru zaman 

sekarang ini.  
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Saran  

Sebagai seorang guru bahasa Inggris mari kita menumbuhkan suasana persahabatan dengan siswa 

sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar bahasa Inggris, terutama pada keterampilan berbicara. 

Carilah bahan-bahan mengajar yang menarik pada internet sehingga bahan ajar kita terus uptudate 

atau terbaru sehingga anak-anak tidak canggung untuk menghadapi tantangan di masa yang akan 

datang.  Seorang guru bahasa Inggris memang harus mampu untuk menggunakan ICT sehingga tidak 

membosankan bagi murid-murid yang hidup pada zaman yang serba computerisasi sekarang ini.  

Kepada aparat sekolah supaya dapat menyediakan peralatan tentang ICT di sekolah terutama aliran 

listrik di setiap lokal dan memperbanyak in focus sehingga guru dapat mengajar dengan alat tersebut.  
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ABSTRACT 

The 2013 curriculum was developed based on the theory of "standard-based education" and the theory of 

competency-based curriculum. Education based on standards stipulates the existence of national standards as 

the minimum quality of citizens which are broken down into content standards, process standards, graduate 

competency standards, educators and education personnel standards, facilities and infrastructure standards, 

management standards, financing standards, and education assessment standards. The competency-based 

curriculum is designed to provide the widest possible learning experience for students in developing the ability 

to behave, be knowledgeable, skilled, and act. The formulation of the problem is: can the workshop improve the 

ability of the principals of the assisted junior high schools in compiling a school curriculum in accordance with 

Permendikbud Number 35 Tahun 2018 through workshop activities in 2019? The results of the research and 

discussion, it can be concluded that the implementation of workshop activities can improve the ability of school 

principals in compiling a school curriculum in accordance with Permendikbud Number 35 of 2018. This is 

known from the data in Cycle I which shows that the average percentage of the category is very good and good 

in compiling school curricula reached 20.00%, increased to 50.00% in Cycle II and again increased to 80.00% 

in Cycle III or has reached the indicator of success of the action set, which is above 80.00%. 

Key Word: Curriculum Preparation, Workshop 

 

ABSTRAK 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (standard-based education), dan 

teori kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum). Pendidikan berdasarkan standar 

menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis 

kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam 

mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Rumusan 

Permasalahan adalah: apakah workshop dapat meningkaatkan kemampuan kepala sekolah SMP binaan dalam 

menyusun kurikulum sekolah yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 35 Tahuan 2018 melalui kegiatan 

workshop Tahun 2019? Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksaaan kegiatan 

workshop dapat meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun kurikulum sekolah yang sesuai 

dengan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan 

bahwa persentase rata-rata kategori sangat baik dan baik dalam menyusun kurikulum sekolah mencapai 20,00%, 

naik menjadi 50,00% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 80,00% pada Siklus III atau telah 

mencapai indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.    

Kata Kunci: Penyusunan Kurikulum, Workshop 
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Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang 

pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang 

kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (standard-based 

education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum). Pendidikan 

berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang 

dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar 

penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman 

belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, 

berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaan yang 

dilakukan guru (taught curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan 

pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik 

(learned-curriculum) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. 

Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan 

hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. Hal itu dimaksudkan agar pendidikan 

selalu dapat menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan jamannya. Dengan demikian keluaran 

pendidikan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya membangun masyarakat 

berbasis pengetahuan (knowledge-based society). (Permendikbud No. 35 Tahun 2018) 

 

Selain daripada itu Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi 

pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya 

sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa 

kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan 

perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks 

lingkungan dan jamannya. Kebutuhan ini terutama menjadi prioritas dalam merancang kurikulum 

untuk jenjang pendidikan menengah khususnya SMP.  

 

Oleh karena itu implementasi pendidikan di SMP yang selama ini lebih menekankan pada 

pengetahuan, perlu dikembangkan menjadi kurikulum yang menekankan pada proses pembangunan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik melalui berbagai pendekatan yang mencerdaskan 

dan mendidik. Penguasaan substansi mata pelajaran tidak lagi ditekankan pada pemahaman konsep 

yang steril dari kehidupan masyarakat melainkan pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran 

otentik. Dengan demikian kurikulum dan pembelajaran selain mencerminkan muatan pengetahuan 

sebagai bagian dari peradaban manusia, juga mewujudkan proses pembudayaan peserta didik 

sepanjang hayat. 

 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 menjadi 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebbudayaan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kurikulum 2013, 

membawa konsekuensi kepada perubahan kurikulum yang disusun oleh sekolah. Tetapi pada kenyataan 

yang terjadi di sekolah masih banyak kepala sekolah  SMP binaan yang belum memahami perubuhan 

peraturan Menteri tersebut, sehingga akan berpengaruh kepada pelaksanaan pembelajaran disekolah. 

Disisi lain  adanya keragaman kemampuan kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum sekolah 
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(KTSP), tentu akan berdampak pada kualitas kurikulum yang dihasilkan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan upaya-upaya  yang dapat meningkatkan kemampuan kepala SMP dalam menyusun 

Kurikulum sekolah yaitu melalui kegitan workshop dengan harapan bahwa kedepan kurikulum yang 

dikembangkan dan disusun oleh setiap satuan pendidikan sudah sesuai dengan apa yang disyaratkan. 

 

Identifikasi Masalah 

Bedasarkan hasil observasi pada SMP binaan,  ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi tentang 

kurikulum sekolah yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut  : 

Sekolah belum merumuskan visi, misi, dan tujuan berdasarkan hasil musyawarah. Sekolah belum 

melaksanakan pengorganisasian muatan kurikuler. Sekolah belum melaksanakan pengaturan beban 

belajar siswa dan beban kerja guru belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018. 

Sekolah belum melaksanakan penyusunan kalender pendidikan, Sekolah belum melakukan 

penyusunan silabus muatan pelajaran sesuai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Tentang KI dan 

KD.  Sekolah belum menyusun RPP sesuai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Tentang KI dan KD 

 

Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan masalah yang terkait dengan masalah penyusunan Kurikulum Sekolah, 

maka peneliti menentukan ruang lingkup pembahasan masalah Kurikulum Sekolah dalam penelitian 

ini hanya pada : Kemampuan  kepala sekolah dalam menyusun pendahuluan yang berisi rasionalitas, 

landasan dan tujuan. Kemampuan  kepala sekolah dalam menyusun tujuan yang berisi visi, misi dan 

tujuan. Kemampuan  kepala sekolah dalam menyusun struktur dan muatan kurikulum. Kemampuan  

kepala sekolah dalam menyusun kalender pendidikan. 

 

Rumusan Masalah 

Latar belakang dan Identifikasi masalah di atas, maka rumusan Permasalahan yang penulis 

kemukakan adalah: ”Apakah workshop dapat meningkaatkan kemampuan kepala sekolah SMP 

binaan dalam menyusun kurikulum sekolah yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 35 Tahuan 

2018 melalui kegiatan workshop Tahun 2019? ”. 

 

Tujuan  Penelitian 

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : Meningkatkan kemampuan  kepala sekolah dalam 

merumuskan visi sekolah. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam merumuskan misi 

sekolah. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam merumuskan tujuan sekolah. 

Meningkatkan kemampuan  kepala sekolah dalam menyusun stuktur dan kerangka kurikulum. 

Meningkatkan kemampuan  kepala sekolah dalam menyusun kalender pendidikan. Meningkatkan 

kemampuan  kepala sekolah dalam mengarahkan tim pengembang kurikulum sekolah didalam 

membuat dan mengembangkan Kurikulum sekolah  sesuai dengan kondisi dan karateristik sekolahnya 

masing-masing 

 

Tinjauan Pustaka 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang 

pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang 

kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan 

mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut. (Lampiran Permendikbud Nomor 

35 Tahun 2018). 
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Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan 

pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 

dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan 

internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk 

usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari 

usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah 

penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya 

mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar 

sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya 

manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. 

(Lampiran Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018). 

 

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan 

masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatifdan 

budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola 

hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan 

perdagangan modern seperti dapat terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan 

ASEAN Free Trade Area (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan 

ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang 

pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA) 

sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anakanak Indonesia tidak menggembirakan dalam 

beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya 

materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia. (Lampiran 

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018). 

 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. (Lampiran 

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018). 

 

Pelatihan dibagi dalam dua pengertian; IT (Workshop) dan PT (Public Training). Workshop adalah 

pelatihan yang terjadi atas permintaan suatu komunitas tertentu apakah itu lembaga profit ataupun 

nonprofit. Istilah Workshop sama pengertiannya dengan in-servis training menurut Hadari 

Nawawi (1983:113) yang dikutip oleh Dadang Dahlan menyatakan in-servis training sebagai 

usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kepala Sekolah dalam bidang tertentu 

sesuai dengan tugasnya agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bidang 

tersebut. Lebih lanjut dikemukakan bahwa program in-servis training ini diperlukan karena banyak 

Kepala Sekolah-Kepala Sekolah muda yang belum mendapat pengalaman dan bekal yang cukup 

dalam menghadapi pekerjaannya. 

 

Workshop adalah Program pelatihan yang diselenggarakan di tempat peserta pelatihan. 

Menggunakan peralatan kerja peserta pelatihan dengan materi yang relevan dan merupakan 

permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan program ini peserta akan lebih mudah menyerap 

dan mengaplikasikan materi pelatihan untuk menyelesaikan dan mengatasi permasahan kerja 
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yang sering dialami dan mampu secara langsung meningkatkan kualitas dan kinerja dari sumber 

daya manusia di lingkungan instansi peserta pelatihan. 

 

Penelitian tindakan sekolah  ini dilaksanakan pada Kepala SMP Binan penulis di Kecamatan Seputih 

Banyak dan Way Seputih  Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada 

semester Ganjil selama 1 bulan yaitu dari tanggal 1 - 31 Juli  2019.  Subjek dalam penelitian ini 

adalah  Kepala SMP Negeri dan swasta di Kecamatan Seputih Banyak  dan Way Seputih Kabupaten 

Lampung Tengah dengan jumlah 10 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana 

data diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 1997:114). Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini 

meliputi: sumber data yang berasal dari kegiatan workshop dalam penyusunan Kurikulum Sekolah 

yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018 dengan menggunakan lembar observasi 

pengamatan aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh observer. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus I, Kurikulum Sekolah yang disusum kepala sekolah, 

dari sebanyak 10 kepala sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kepala Sekolah  yang menyusun kurikulum sekolah dengan 

kategori sangat baik belum ada 

2. Kepala Sekolah  yang menyusun kurikulum sekolah dengan 

kategori  baik  ada 2 orang (20,00%) 

3. Kepala Sekolah  yang menyusun kurikulum sekolah dengan 

kategori  cukup  ada 4 orang (40,00%) 

4. Kepala Sekolah  yang menyusun kurikulum sekolah dengan 

kategori  kurang  ada 4 orang (40,00%) 

Selain itu secara keseluruhan persentase rata-rata kurikulum sekolah yang disusun oleh kepala 

sekolah baik baru mencapai 20,00%. Hal ini masih relatif jauh dibandingkankan dengan indikator 

keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus I maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan perbaikan 

pada pelaksanaan siklus selanjutnya, yaitu sebagai berikut : 

1. Rumusan Visi dan Misi Sekolah belum berdasarkan hasil musyawarah 

2. Rumusan Tujuan Sekolah belum berdasarkan hasil analisis 

3. Kompetensi Inti belum mengacu pada Permendikbud No. 37 tahun 2018 

4. Kompetensi Dasar belum mengacu Permendikbud No. 37 tahun 2018 

5. Silabus belum mengacu Permendikbud No. 37 tahun 2018 

6.  RPP belum mengacu Permendikbud No. 37 tahun 2018 

 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus I yang menunjukkan bahwa secara umum penyusunan 

kurikulum sekolah pada Siklus I masih masuk dalam kategori kurang, sehingga direkomendasikan 

untuk melaksanakan penelitian pada Siklus II 

 

Siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus II, Kurikulum Sekolah yang disusum kepala sekolah, 

dari sebanyak 10 kepala sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kepala Sekolah  yang menyusun kurikulum sekolah dengan kategori 

sangat baik, ada 2 Kepala Sekolah (20,00%) 

2. Kepala Sekolah  yang menyusun kurikulum sekolah dengan kategori  
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baik  ada 3 orang (30,00%) 

3. Kepala Sekolah  yang menyusun kurikulum sekolah dengan kategori  

cukup  ada 4 orang (40,00%) 

4. Kepala Sekolah  yang menyusun kurikulum sekolah dengan kategori  

kurang  ada 1 orang (10,00%) 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase rata-rata kurikulum sekolah yang disusun oleh kepala 

sekolah baik baru mencapai 50,00%. Hal ini masih relatif jauh dibandingkankan dengan indikator 

keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus II maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan perbaikan 

pada pelaksanaan siklus selanjutnya, yaitu sebagai berikut : 

1. Silabus belum mengacu Permendikbud No. 37 tahun 2018 

2.  RPP belum mengacu Permendikbud No. 37 tahun 2018 

 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus II yang menunjukkan bahwa secara umum penyusunan 

kurikulum sekolah pada Siklus II masih masuk dalam kategori cukup, sehingga direkomendasikan 

untuk melaksanakan penelitian pada Siklus III 

 

Siklus III 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus III, Kurikulum Sekolah yang disusum kepala 

sekolah, dari sebanyak 10 kepala sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a

.  

1. Kepala Sekolah  yang menyusun kurikulum sekolah dengan kategori 

sangat baik, ada 3 Kepala Sekolah (30,00%) 

b

.  

2. Kepala Sekolah  yang menyusun kurikulum sekolah dengan kategori  

baik  ada 5 orang (50,00%) 

c

.  

3. Kepala Sekolah  yang menyusun kurikulum sekolah dengan kategori  cukup  

ada 3 orang (30,00%) 

d

.  

4. Kepala Sekolah  yang menyusun kurikulum sekolah dengan kategori  

kurang sudah tidak  ada lagi 

Selain itu secara keseluruhan persentase rata-rata kurikulum sekolah yang disusun oleh kepala 

sekolah baik baru mencapai 80,00%. Hal ini sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan 

dalam penelitian ini, yaitu 80,00%.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus III maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan perbaikan 

pada pelaksanaan siklus selanjutnya, yaitu masih terdapar 2 orang kepala sekolah dengan kategori 

cukup.  Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus III maka untuk 2 orang kepala sekolah tersebut akan 

dilakukan pembimbingan dan pembinaan lebih lanjut. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksaaan kegiatan 

workshop dapat meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun kurikulum sekolah yang 

sesuai dengan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I yang 

menunjukkan bahwa persentase rata-rata kategori sangat baik dan baik dalam menyusun kurikulum 

sekolah  mencapai 20,00%, naik menjadi 50,00% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan 

menjadi 80,00% pada Siklus III atau telah mencapai indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan 

yaitu di atas 80,00%.     
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Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala sekolah pada masa-masa yang akan datang 

hendaknya semakin metingkatkan kompetensinya seiring dengan kemajuan IPTEK dan meningkatkan 

kualitas pengelolaan sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Para 

kepala sekolah disarankan untuk mengikuti berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan 

kemampuan dan profesionalisme kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum dalam pengelolaan 

sekolah, seperti MKKS, seminar, simposium atau pendidikan dan pelatihan kepala sekolah dan tim 

pengembang kurikulum.  
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APPLICATION OF THE LEARNING MODEL (CIRC) TO IMPROVE 

ENGLISH ACTIVITIES AND LEARNING OUTCOMES IN CLASS X 

LANGUAGE SMA NEGERI 2 TONDANO 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN (CIRC) UNTUK 

MENINGKATKAN AKTIFITAS DAN HASIL BELAJAR BAHASA 

INGGRIS  DI KELAS X BAHASA SMA NEGERI 2  TONDANO 
 

Sherly Pangemanan,S.Pd. 

SMA Negeri 2 Tondano Provinsi Sulawesi Utara 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the increase in students' understanding of class X Language at SMA 

Negeri 2 Tondano by applying the Cooperative Learning Learning Model Type Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC). This research was conducted at SMA Negeri 2 Tondano, Minahasa Regency, North 

Sulawesi Province. The subjects studied were students of class XI Language Semester 1 of the 2017/2018 

academic year, totaling 23 people. Sources of data are taken from: observations from colleagues. Written test 

results from class VIII SMP Negeri VI Tondano students. This classroom action research is designed in three 

cycles. Each cycle has four stages, namely planning, action, observation, and reflection. Based on the findings 

of the reflection/evaluation results in cycle III, overall learning with Cooperative Learning type Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) went well. The ability of class X language students at SMA Negeri 

2 Tondano in Let's practice material can be improved and the potential of students can be developed. The 

results obtained in this classroom action research led to the conclusion that: applying the Cooperative Learning 

type of Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) learning model can improve student learning 

outcomes for English subjects with Lets, Practical materials in class X Language at SMA Negeri 2 Tondano. 

Key Word: Learning Model (CICR), Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui adanya peningkatan pemahaman siswa kelas X Bahasa SMA Negeri 2 

Tondano dengan menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning Tipe Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC). Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tondano, Kabupaten Minahasa Propinsi 

Sulawesi Utara. Subyek yang diteliti adalah siswa kelas XI Bahasa Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/ 2018 yang 

berjumlah 23 orang. Sumber data diambil dari: hasil pengamatan dari teman sejawat. Hasil tes tertulis dari 

siswa-siswi kelas VIII SMP Negeri VI Tondano. Penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam tiga siklus. 

Setiap siklus ada empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan temuan 

hasil refleksi/ evaluasi dalam siklus III ini secara keseluruhan pembelajaran dengan Cooperative Learning tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) berlangsung dengan baik. Kemampuan siswa kelas X 

Bahasa SMA Negeri 2 Tondano   pada materi Let’s practice dapat ditingkatkan serta potensi siswa dapat 

ditumbuh kembangkan. Hasil yang diperoleh pada penelitian tindakan kelas ini membuahkan kesimpulan 

bahwa: menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dapat meningkatkan hasil belajar siswa untuk mata pelajaran Bahasa Inggris materi Lets, 

Practive di kelas X Bahasa SMA Negeri 2 Tondano . 

Kata Kunci: Model Pembelajaran (CICR), Aktifitas, Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan belajar Bahasa Inggris salah satunya ditentukan oleh minat siswa, dan untuk 

membangkitkan minat siswa tersebut ditentukan oleh kemampuan guru dalam menggunakan 
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pendekatan mengajarnya yang dapat mengakibatkan siswa lebih tertarik, mengerti, berperan serta 

aktif, mencari dan menemukan sendiri. karena itu guru harus mampu mengadakan komunikasi dengan 

siswa dan dapat memilih metode yang tepat. 

 

Agar pembelajaran Bahasa Inggris menjadi Pembelajaran yang Aktif Kreatif, Efektif, dan 

menyenangkan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mengkaji performative, functional, 

informational, dan epistemic..Bahasa Inggris merupakan alat untuk berkomonikasi secara lisan dan 

tulisan. Menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami 

perubahan setiap saat oleh karena itu mata pelajaranBahasa Inggris dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisis terhadap ketrampilan-ketrampilan  berkomunikasi 

dan berwacana dalam Bahasa Inggris pada tingkat literasi tertentu.    

 

Disadari bahwa rendahnya minat siswa belajar Bahasa Inggris dikarenakan kurangnya pendekatan 

pembelajaran yang sesuai, metode kurang bervariasi, serta pemanfaatan lingkungan/ alat peraga yang 

rendah. Pengalaman juga menunjukkan bahwa hasil belajar siswa belum memuaskan disebabkan 

karena dalam penyajian materi siswa lebih cenderung menghafal karena keluasan materi . Hal ini 

dapat dilihat dari hasil ulangan untuk materi bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. yang mencapai 

KKM hanya 7 siswa dari 23 siswa di kelas X Bahasa  SMA Negeri 2 Tondano . 

 

Telah diteliti berbagai macam pembelajaran cooperative yang berbeda satu dengan yang lain maka 

dengan model ini siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran dan setiap siswa akan berusaha 

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

sehingga dapat memberikan hasil yang baik bagi ,baik bagi kelompok maupun siswa itu sendiri. 

 

Atas dasar pemikiran di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul” Penerapan 

Model Pembelajaran Cooperatif Integrated And Composition Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris 

Materi Let’s practice  Di kelas X Bahasa SMA Negeri 2 Tondano . 

 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Apakah kemampuan pemahaman materi Lets, Practivekelas XI  SMA Negeri 2 Tondano  Kabupaten 

Minahasa dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran Cooperative Learning Tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)? 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui adanya peningkatan pemahaman siswa kelas X Bahasa SMA Negeri 2 Tondano   

pada materi Lets, Practive dengan menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning Tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

 

Kajian Pustaka 

Hudoyono (1979:107) mengatakan bahwa mengajar dilaksanakan sebagai suatu proses interaksi 

antara guru dan siswa dimana guru mengharapkan siswanya dapat menguasai pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang benar-benar dipilih oleh guru. 

 

Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dipilih oleh guru itu hendaknya relevan dengan tujuan dari 

pelajaran yang diberikan dan disesuaikan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Untuk dapat 

melaksanakan tugas mengajar dengan baik, guru harus memiliki kemampuan profesional. 
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Model Kooperatif dalam Pembelajaran 

Untuk langkah-langkah model kooperatif yang dikemukakan Ismail (2002:15) adalah pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Langkah-Langkah Model Kooperatif 

Fase 

ke- 
Indikator Tingkah Laku Guru 

1 Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin 

dicapai dan memotivasi siswa untuk belajar 

2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jumlah 

demonstrasi atau lewat bahan bacaan 

3 Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

4 Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas. 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

6 Memberikan penghargaan Guru mencari cara-cara untuk menghargai upaya atau 

hasil belajar individu maupun kelompok. 

 

Johnson dalam Ismail (2002:12) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama, yakni kerja sama antara siswa dalam kelompok 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Ismail (2002:4) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan kerja sama antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe CIRC 

Peneliti mencoba model pembelajaran yang efektif yaitu model pembelajaran Cooperative Learning 

Tipe CIRC. CIRC singkatan dari Cooperative Integrated Reading and Composition, termasuk salah 

satu tipe model pembelajaran Cooperative Learning. Model CIRC memang sangat cocok diterapkan 

dalam pembelajaran bahasa. Dalam kelompok kecil para siswa diberi suatu teks/ bacaan (cerita/ 

novel), kemudian siswa latihan membaca atau saling membaca, memahami ide pokok, saling 

merevisi, dan menulis ikhtisar cerita atau memberikan tanggapan terhadap isi cerita, atau untuk 

mempersiapkan tugas tertentu dari guru (Mohamad Nur, 1999:21). 

 

Dalam model pembelajaran CIRC, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil heterogen, 

yang terdiri atas 4 atau 5 siswa. Dalam kelompok ini tidak dibedakan atas jenis kelamin, suku/ bangsa, 

atau tingkat kecerdasan siswa. Jadi dalam kelompok ini sebaiknya ada yang pandai, sedang atau 

lemah, dan masing-masing siswa sebaiknya merasa cocok satu sama lain. Dengan pembelajaran 

kelompok, diharapkan para siswa dapat meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif dan menumbuhkan 

rasa sosial yang tinggi. Sebelum dibentuk kelompok, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam 

suatu kelompok. Siswa diajari menjadi pendengar yang baik, dapat memberikan penjelasan pada 

teman sekelompok, berdiskusi, mendorong teman lain untuk bekerja sama, menghargai pendapat 

orang lain, dan sebagianya. Salah satu ciri pembelajaran kooperatif adalah kemampuan siswa untuk 

bekerja sama dalam kelompok kecil yang heterogen. Masing-masing anggota dalam kelompok 
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memiliki tugas yang setara. Karena pada pembelajaran kooperatif keberhasilan kelompok sangat 

diperhatikan, maka siswa yang pandai ikut dapat bertanggung jawab membantu temannya yang lemah 

dalam kelompoknya. Dengan demikian siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

keterampilannya, sedangkan siswa yang lemah akan terbantu dalam memahami permasalahan yang 

diselesaikan dalam kelompok tersebut. 

 

Slavin (1995:98) menyatakan bahwa “in addition to solving the problems of management and 

motivation in individualized programmed instruction, CIRC was created to take advantage of the 

considerable socialization potential of cooperative learning”. Kegiatan pokok dalam CIRC untuk 

memecahkan soal cerita meliputi rangkaian kegiatan bersama yang spesifik, yakni: (1) Salah satu 

anggota kelompok membaca atau beberapa anggota saling membaca, (2) Membuat prediksi atau 

menafsirkan atas isi soal cerita, termasuk menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan 

memisahkan yang ditanyakan dengan suatu variabel tertentu, (3) Saling membuat ikhtisar atau 

rencana penyelesaian soal cerita, dan (4) Menuliskan penyelesaian soal ceritanya secara urut 

(menuliskan urutan komposisi penyelesaiannya), dan (5) Saling merevisi dan mengedit pekerjaaan/ 

penyelesaian (jika ada yang perlu direvisi). 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tondano, Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara. 

Subyek yang diteliti adalah siswa kelas XI Bahasa Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/ 2018 yang 

berjumlah 23 orang. 

 

Prosedur Kerja dan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam tiga siklus. Setiap siklus ada empat tahapan yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

 

Sumber Data dan Cara Pengambilan Data 

Sumber data diambil dari: Hasil pengamatan dari teman sejawat. Hasil tes tertulis dari siswa-siswi 

kelas VIII SMP Negeri VI Tondano . 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perilaku dan Sikap siswa 

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya data hasil penelitian perilaku dan sikap siswa diperoleh 

melalui observasi atau pengamatan selama proses pemberian tindakan pembelajaran berbasis CIRC. 

Perilaku dan sikap siswa pada siklus pertama dapat disajikan dalam tabel berikut ini : 

Data perilaku dan sikap siswa : 

 

PERTEMUAN ASPEK YANG DIOBSEVASI 
RATA-

RATA 

I 60 60 60 60 60 60 60 

II 65 65 65 65 65 65 65 

III 71 71 71 71 71 71 71 

% 65 65 65 65 65 65 65 
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Data di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan positif pada tiap pertemuan baik dari pertemuan 

pertama hingga ketiga.Pada pertemuan pertama rata rata perilaku dan sikap siswa mencapai 60 % lalu 

meningkat menjadi 65% pada pertemuan kedua dan meningkat 6% pada pertemuan ketiga menjadi 

71%.Sehingga rata rata perilaku dan sikap siswa pada tiga pertemuan siklus I mencapai 65% atau 

masih dalam kategori cukup baik. 

 

Secara rinci tiap aspek pada setiap pertemuan adalah sebagai berikut: Aspek keaktifan mencapai 65% 

atau termasuk dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 71% 

masih dalam kategori baik atau (B). Aspek antusias mencapai 65% atau termasuk dalam kategori 

cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 71% dalam kategori baik (B). Aspek 

keseriusan mencapai 65% atau dalam kategori cukup baik (C) dan dalam pada pertemuan ketiga telah 

mencapai 71% masih pula dalam kategori  baik (B). Aspek kerja sama mencapai 65% atau dalam 

kategori cukup baik (C) walaupun dalam pertemuan ketiga telah mencapai 71% masih pula dalam 

kategori baik (B). Aspek kreativitas mencapai 65% atau dalam kategori cukup baik (C) walaupun 

pada pertemuan ketiga telah mencapai 71% masih pula dalam kategori baik (B) Aspek motivasi 

mencapai 65% atau termasuk dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah 

mencapai 71% atau termasuk dalam kategori  baik (B) 

 

Dengan demikian dari enam aspek pengamatan perilaku dan sikap siswa selama menerima tindakan 

pembelajaran berbasis media belajar masih tergolong cukup baik (C) karena rata rata pertemuan 

masih berkisar 65%.  

 

Data hasil belajar siswa diperoleh melalui pengamatan unjuk kerja siswa selama proses pemberian 

tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap pertemuan .Rekapitulasi nilai hasil belajar secara 

garis besar pelaksanaan siklus I berlangsung baik, akan tetapi kegiatan pada siklus I perlu diulang 

agar kemampuan siswa dapat lebih baik. 

 

Data selanjutnya menunjukan bahwa terjadi peningkatan positif pada tiap pertemuan baik dari 

pertemuan pertama hingga ketiga. Pada pertemuan pertama rata rata perilaku dan sikap siswa 

mencapai 81% lalu meningkat menjadi 85% pada pertemuan kedua dan meningkat 4% pada 

pertemuan ketiga menjadi 90%. Sehingga rata rata perilaku dan sikap siswa pada tiga pertemuan 

siklus I mencapai 85% atau masuk dalam kategori baik (B). 

 

Secara rinci tiap aspek pada setiap pertemuan adalah sebagai berikut : Aspek keaktifan mencapai 85% 

atau termasuk dalam kategori baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 90% masih 

dalam kategori sangat baik atau (A). Aspek antusias mencapai 85% atau termasuk dalam kategori baik 

(B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 90% dalam kategori sangat baik (A). Aspek 

keseriusan mencapai 85% atau dalam kategori baik (B) dan dalam pada pertemuan ketiga telah 

mencapai 90% masih pula dalam kategori sangat baik (A). Aspek kerja sama mencapai 85% atau 

dalam kategori  baik (B) walaupun dalam pertemuan ketiga telah mencapai 90% dalam kategori 

sangat baik (A). Aspek kreativitas mencapai 85% atau dalam kategori baik (B) walaupun pada 

pertemuan ketiga telah mencapai 90% dalam kategori sangat baik (A). Aspek motivasi mencapai 85% 

atau termasuk dalam kategori baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 90% atau 

termasuk dalam kategori sangat baik (A). 

 

Dengan demikian dari enam aspek pengamatan perilaku dan sikap siswa selama menerima tindakan 

pembelajaran berbasis pertanyaan terstruktur masih tergolong baik (B) karena rata rata pertemuan 

berkisar 85%. 
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Jika disajikan dalam bentuk diagram maka dari pertemuan pertama samapai pertemuan ketiga maka 

didapat sebagai berikut : 

 
 

 

Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa diperoleh melalui pengamatan unjuk kerja  siswa selama proses pemberian 

tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap pertemuan .Rekapitulasi nilai hasil belajar 

disajikan dalam tabel berikut ini : 

 

 

Pertemuan Daya Serap 

Ketuntasan 

Tuntas Belum Tuntas 

1 88.1 81.81 18.19 

2 83.0 94.59 05.41 

3 84.0 100 0 

RR % 83.0 92.13 07.86 

 

Berdasarkan temuan hasil refleksi/ evaluasi dalam siklus III ini secara keseluruhan pembelajaran 

dengan Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

berlangsung dengan baik. 

 

Kemampuan siswa kelas X Bahasa SMA Negeri 2 Tondano   pada materi Let’s practice dapat 

ditingkatkan serta potensi siswa dapat ditumbuh kembangkan 
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Pembahasan 

Berdasarkan data tentang hasil belajar yang diperoleh pada siklus I, siklus II terlihat perolehan hasil 

yang semakin meningkat. Namun demikian jika melihat dari data pengamatan selama proses 

pembelajaran, masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti antara lain: Masih 

ada kelompok yang terdiri dari puteri saja. Pembagian kelompok harus memperhatikan tingkat 

kepandaian dan keaktifan siswa. Keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat perlu dimotivasi. 

Untuk menigkatkan keaktifan siswa agar tidak terjadi hal-hal di atas dan agar hasil belajar juga 

meningkat, maka peneliti membuat desain pembelajaran yang direvisi sesuai dengan temuan yang 

terjadi setiap siklusnya. Dengan demikian peneliti akan menerapkan model pembelajaran ini untuk 

materi pembelajaran yang sesuai. 

 

Kesimpulan 

Hasil yang diperoleh pada penelitian tindakan kelas ini membuahkan kesimpulan bahwa: menerapkan 

model pembelajaran Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dapat meningkatkan hasil belajar siswa untuk mata pelajaran Bahasa Inggris materi Lets, 

Practive Di kelas X Bahasa SMA Negeri 2 Tondano . 

 

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran peneliti adalah hendaknya guru menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

untuk pembelajaran yang lebih efektif. 
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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS NASKAH DRAMA 
MELALUI TEKNIK PEMODELAN SISWA KELAS VII.5 TP 2020/2021 

UPT SMPN 3 BATUSANGKAR 
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ABSTRACT 

This research is based on the experience, observations, and interviews of researchers with colleagues, learning 

to write drama scripts has not been achieved properly, this is caused by several factors, including: Teacher 

Factors and Student Factors. The formulation of the research problem is "Can using modeling techniques 

improve the skills of writing drama scripts for class VII.5 UPT SMP Negeri 3 Batusangkar students? The type of 

research used in this activity is classroom action research. The subjects of this study were students of class VII.5 

in the 2021/2022 academic year UPT SMP Negeri 3 Batusangkar with 15 students in second shift, consisting of 

7 male students and 8 female students. The results showed that in the first cycle there were still 6 students who 

had not finished, while the second cycle showed a very significant increase, namely 13 students (87%). In the 

first cycle, the average score obtained at the end of the first cycle was 74, while at the end of the second cycle 

the average score had reached 82. The KKM (minimum completeness criteria) set at the school was 75. At the 

end of the second cycle there was an increase, the grade the average obtained by students is 82. Conclusion 

Learning the skills of writing drama scripts with modeling techniques can improve students' abilities in writing 

drama scripts. Suggestions are that teachers are expected to be able to choose techniques / methods / 

approaches that are in accordance with the subject matter. Modeling techniques are considered to be able to 

overcome students' difficulties in drama script writing skills, for that educators can apply modeling methods in 

learning to write drama scripts in particular and in learning in general. 

Key Word: Writing Skills, Modeling Techniques 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pengalaman, pengamatan, dan wawancara peneliti dengan teman sejawat, 

pembelajaran menulis naskah drama belum tercapai menurut semestinya, hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain : Faktor Guru dan Faktor Pesertan didik. Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah 

dengan menggunakan teknik pemodelan dapat meningkatkan keterampilan menulis naskah drama peserta didik 

kelas VII.5 UPT SMP Negeri 3 Batusangkar?  Jenis penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah 

penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VII.5 tahun pelajaran 2021/2022 UPT 

SMP Negeri 3 Batusangkar dengan jumlah peserta didik shiff dua 15 orang, yang terdiri dari 7 peserta didik 

laki-laki dan 8 peserta didik  perempuan. Hasil penelitian menunjukkan siklus I masih terdapat 6 orang peserta 

didik yang belum tuntas sedangkan pada siklus II menunjukkan peningkatan yang sangat sifinifikan yakni sudah 

tuntas 13 orang (87%). Pada siklus I, nilai rata-rata yang diperoleh pada akhir siklus pertama yakni 74, 

sedangkan pada akhir kedua nilaia rata-rata sudah mencapai 82. KKM (kriteria ketuntasan minimal) yang 

ditetapkan di sekolah adalah 75. Pada akhir siklus II terjadi peningkatan, nilai rata-rata yang diperoleh peserta 

didik adalah 82. Kesimpulan Pembelajaran keterampilan menulis naskah drama dengan teknik pemodelan dapat 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menulis naskah drama. Saran diharapkan guru mampu memilih 

teknik/metode/pendekatan yang sesuai dengan materi pelajaran. Teknik pemodelan dirasa mampu mengatasi 

kesulitan siswa dalam keterampilan menulis naskah drama, untuk itu pendidik dapat menerapkan metode 

pemodelan dalam pembelajaran menulis naskah drama khususnya dan dalam pembelajaran secara umum. 

Kata Kunci: Keterampilan Menulis, Tehnik Pemodelan 
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Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran seni budaya diarahkan  meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi 

dalam seni budaya dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk mendukung 

tercapainya tujuan dimaksud, dikembangkan dalam empat keterampilan dalam pembelajaran seni 

budaya. Menulis merupakan salah satu diantara empat keterampilan berbahasa tersebut yang harus 

dikuasai oleh seseorang. Mengingat begitu pentingnya hal dimaksud, maka keterampilan menulis 

telah dimasukkan dalam muatan kurikulum nasional mulai dari bangku sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi.  

 

Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, keterampilan menulis dikembangkan dalam 

berbagai kompetensi. Salah satu kompetensi dimaksud adalah keterampilan menulis naskah drama / 

naskah fragmen, dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Keterampilan menulis 

naskah dikembangkan dalam pembelajaran Seni Budaya kelas VII. Kompetensi yang diharapkan pada 

akhir pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menulis naskah drama / fragmen dengan baik dan 

benar. Akan tetapi, dalam proses pembelajarannya masih ditemui banyak kesulitan-kesulitan dan 

kendala. Fenomena lapangan yang ditemui pada pengamatan awal di atas yakni peserta didik sangat 

sulit untuk memulai pekerjaannya. Peserta didik sangat  sulit untuk menyusun kalimat demi kalimat 

sehingga menjadi sebuah naskah. Kenyataan ini dibuktikan, bahwa pada menit kelima baru lima orang 

peserta didik yang memulai pekerjaannya. Ada pun diantara lima orang tersebut, tiga orang tampak 

mencoret-coret lalu merobek, dan kemudian membuang kertas pekerjaannya ke dalam tong sampah. 

Ada juga diantaranya yang menoleh ke belakang, ke samping kiri dan kanan untuk melihat pekerjaan 

temannya. Di samping itu, ada juga yang berupaya menulis naskah dari buku lain.  

 

Pada menit kesepuluh masih ada beberapa peserta didik yang belum memulai pekerjaannya. Kondisi 

yang lebih memprihatinkan lagi, pada menit kelima belas pembelajaran berlangsung masih ada dua 

orang peserta didik yang sama sekali belum memulai pekerjaannya dan mereka tampak masih 

bingung. Fenomena lain yang juga ditemui pada saat pembelajaran menulis naskah berlangsung yakni 

beberapa peserta didik tampak tidak bersemangat. Hal ini terbukti ada dua orang peserta didik yang 

tidur-tiduran di mejanya, dua orang mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung. Pada akhir jam 

pembelajaran, hanya beberapa peserta didik yang mampu menyelesaikan pekerjaannya. 

 

Keadaan ini tentu bertolak belakang dengan kemampuan yang diharapkan, yakni mampu menulis 

naskah drama dengan baik dan benar. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah pembelajaran 

Seni budaya cenderung dilaksanakan secara konvensional. Proses pembelajaran dilakukan dengan 

menitikberatkan pemahaman konsep melalui metode ceramah yang didominasi oleh guru. Kemudian 

peserta didik disuruh menulis naskah drama sampai jam berakhir tanpa ada penguatan dan refleksi. 

 

Fungsi utama naskah adalah sebagai alat komunikasi. Semua orang menyadari bahwa interaksi dan 

segala macam kegiatan dalam drama atau frakmen akan lumpuh tanpa naskah.  Mengingat pentingnya 

naskah sebagai alat komunikasi, maka dalam proses pembelajaran menulis naskah juga harus 

diarahkan pada tercapainya keterampilan berkomunikasi, baik secara  lisan maupun tertulis. 

 

Pembelajaran menulis drama / fragmen merupakan salah satu pembelajaran yang sangat penting 

diajarkan sejak dini.  Tanpa memiliki kemampuan menulis yang memadai sejak dini peserta didik 

akan mengalami kesulitan belajar pada masa selanjutnya, banyak peserta didik kurang menyukai 

kegiatan menulis apalagi di zaman teknologi sekarang ini.  Senada juga dengan persepsi masyarakat, 

anggapan sulit juga tampak nyata tergambar pada peserta didik kelas 7.5 UPT SMP Negeri 3 

Batusangkar.   
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Hal ini terlihat pada saat peserta didik mendapat tugas menulis naskah drama dari guru.  Mereka tidak 

langsung mengerjakan tugas tetapi menyatakan keluhan-keluhan yang dirasakannya. Bukti tersebut 

memperjelas bahwa peserta didik kurang menyukai kegiatan menulis drama.  Keterpaksaan peserta 

didik dalam mengerjakan tugas, akhirnya berdampak buruk pada hasil tulisannya.  Sebagian besar 

peserta didik kurang paham dalam menulis naskah, baik naskah drama maupun fragmen.  Banyak 

kesulitan  dalam menentukan tema, alur cerita dsb.  

 

Hal ini diperkuat dengan hasil menulis naskah drama peserta didik kurang dari target rata-rata (KBM) 

yaitu 75. Ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik tidak memperhatikan guru saat 

menerangkan pelajaran.  Disamping itu, motivasi peserta didik dalam belajar juga rendah dan ruangan  

sangat panas. Orang tua juga tidak memahami materi pelajaran peserta didik dan sibuk dengan 

aktivitasnya masing-masing. 

 

Berdasarkan uraian di atas masalah utama dicarikan solusinya adalah keterampilan menulis naskah 

drama.  Jika masalah ini dibiarkan maka peserta didik tidak bisa dalam menulis naskah drama dengan 

baik dan nilai Seni Budayanya akan rendah. Salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah di atas 

adalah menerapkan teknik Pemodelan dalam menulis naskah. Kelebihan dari media pemodelan ini 

adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan inspirasi, kreativitas, dan 

seluruh sikap intelektual yang ada pada dirinya. Memupuk daya nalar  peserta didik. Dapat 

melukiskan bentuk dan keadaan sebenarnya. Menghilangkan kebosanan dalam kegiatan proses belajar 

mengajar. 

 

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang peningkatan 

keterampilan menulis naskah drama dengan teknik pemodelan peserta didik VII.5 di UPT SMP 

Negeri 3 Batusangkar. Dengan media ini diasumsikan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam menulis naskah drama. Pertama, bahwa dengan pengalaman baru yang dilihat dan didengarnya, 

peserta didik akan termotivasi untuk memperhatikan, menyimpan pada memorinya, serta 

menuliskannya kembali dalam bentuk cerita. Kedua, dengan melihat dan mendengar sesuatu 

diharapkan ingatan peserta didik lebih setia dan siap ditampilkan dalam bentuk sebuah kemampuan 

menulis naskah drama   

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan wawancara peneliti dengan teman sejawat, pembelajaran 

menulis naskah drama belum tercapai menurut semestinya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain : Faktor Guru, Kurang menguasai metode dan teknik pengajaran. Kurang tanggap terhadap 

kesalahan yang terjadi pada peserta didik. Cendrung menggunakan metode ceramah. Belum dapat 

memberikan contoh yang tepat. Faktor Pesertan didik, Tidak mampu mengembangkan idenya, Kurang 

mau untuk bertanya dan berlatih. Kosa kata yang dimiliki kurang, Kurang bersemangat dalam belajar. 

Memiliki kamampuan yang rendah. 

 

Jika masalah tersebut tidak di atasi, dikhawatirkan nilai peserta didik dalam menulis naskah drama 

tidak mencapai Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) yang telah ditetapkan, akan berpengaruh terhadap 

nilai Seni Budaya dan Kompetensi Dasar selanjutnya. Maka, hasil belajar peserta didik kurang 

memuaskan dan nilai rata-rata Seni Budaya akan menjadi rendah. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah  di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah 

dengan menggunakan teknik pemodelan dapat meningkatkan keterampilan menulis naskah drama 

peserta didik kelas VII.5 UPT SMP Negeri 3 Batusangkar?  

 

Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan 

proses dan peningkatan hasil keterampilan menulis naskah drama peserta didik kelas VII.5 UPT SMP 

Negeri 3 Batusangkar dengan menggunakan teknik pemodelan.  

 

Kajian Pustaka 

Keterampilan menulis merupakan salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang sangat penting, 

disamping keterampilan mendengar, berbicara, dan membaca, baik dalam seni rupa, seni musik, seni 

tari dan seni teater. Keberhasilan pembelajaran Seni Budaya juga dipengaruhi oleh kemampuannya 

dalam keterampilan menulis. Berkaitan dengan pernyataan dimaksud, pembelajaran menulis  

mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pendidikan dan pengajaran. Oleh sebab itu, 

keterampilan menulis harus dikuasai oleh anak sedini mungkin dalam kehidupannya di sekolah. 

 

Dalam kehidupan modern ini jelas bahwa keterampilan menulis sangat dibutuhkan. Kiranya tidak 

terlalu berlebihan bila kita katakan bahwa keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang 

terpelajar atau bangsa yang terpelajar. Sehubungan dengan hal ini, menetukan tema merekam, 

meyakinkan, melaporkan, memberitahukan, dan mempengaruhi untuk maksud serta tujuan itu hanya 

dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya dan mengutarakannya 

dengan jelas. Kejelasan ini tergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan struktur 

kalimat yang digunakan. 

 

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia pasti melakukan komunikasi dengan manusia lainnya. 

Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Komunikasi tertulis (naskah) merupakan 

sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dari sebuah tema alur cerita dengan tujuan 

memberitahukan maksud pesan dari isi naskah. Jadi naskah drama termasuk salah satu alat 

komunikasi. Namun, naskah memiliki beberapa sisi yang lebih menarik jika dibndingkan dengan alat 

komunikasi yang lain. Misalnya, dalam sebuah  naskah tercermin adanya ide cerita, alur cerita, peran, 

dialog dan sebagainya. 

 

Kajian Teori 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa di samping mendengarkan, berbicara, dan 

membaca. Menurut Atmazaki (2006:3), Menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang 

memanfaatkan grafis untuk menggambarkan huruf-huruf dan kombinasi-kombinasinya menjadi lebih 

bermakna sehingga dapat merangkaikan pikiran secara utuh sebuah komposisi. 

 

Tarigan (1982:21) menyebutkan “menulis atau mengarang merupakan suatu proses dalam 

memerankan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dapat dipahami orang lain” Gie (dalam Diknas, 1995:17) berpendapat bahwa “Menulis adalah 

keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikan bahasa 

tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca”. Lado (1964:143) menjelaskan bahwa, 

“Menulis adalah menyusun tanda-tanda tulis (graph symbols) yang menyatakan suatu bahasa yang 

diketahui oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca tanda-tanda tulis itu jika mereka 

mengenalnya dan mengerti bahasanya. Hearton (dalam Diknas, 2007:3) mengungkapan, 
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“Menulis adalah kegiatan menyusun kata-kata menjadi kalimat secara benar sesuai dengan kaidah tata 

bahasa, kemudian menghubung-hubungkan kalimat tersebut sehingga berbentuk suatu tulisan yang 

saling berhubungan yang dapat mengkomunikasikan pikiran dan ide peneliti tentang suatu topik 

tertentu”. 

 

Definisi tersebut mengindikasikan bahwa menulis tidak sekadar menyusun huruf demi huruf tanpa 

aturan, tetapi menciptakan kombinasi huruf demi huruf yang mampu mengikat makna. Oleh sebab itu, 

kombinasi huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan paragraf demi paragraf saling 

terkait sehingga menimbulkan suatu koherensi. 

 

Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media 

dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilaksanakan pada media kertas dengan menggunakan 

alat-alat seperti pena atau pensil.  

 

Menulis merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbahasa.  Oleh karena itu menulis 

merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa tulis untuk maksud komunikasi. 

Keterampilan menulis adalah kemampuan menyusun kata-kata menjadi kalimat yang baik dan benar 

menurut tata bahasa dan menjalinnya menjadi wacana yang tersusun menurut penalaran yang tepat.  

Dengan memiliki keterampilan menulis, seseorang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan, 

dan pengalaman pada orang lain secara tepat tanpa terikat tempat dan waktu (Widjoyo, 1985:15). 

 

Dari beberapa pendapat di atas sangat jelas menyatakan bahwa keterampilan menulis dapat 

menjadikan seseorang bebas menyampaikan gagasan dan  perasaannya kepada orang lain dan tidak 

terikat dengan tempat ruang dan waktu.  Kegiatan menulis dapat dilakukan dimana saja. 

 

Naskah,  adalah merupakan bahan dasar, sebuah pementasan dan belum sempurna bentuk apabila 

belum dipentaskan, sebagai ungkapan pernyataan penulis yang dapat berisikan nilai-nilai, pengalaman 

umum yg terdapat ide dasar bagi aktor, naskah merupakan karangan yang masih ditulis dengan tangan 

yg belum diterbitkan (KBBI), Senada dengan pendapat Imam Suryono, Drama merupakan suatu aksi 

atau perbuatan sedangkan dramatik ialah jenis karangan yang dipertunjukan dalam suatu tingkah laku, 

berupa mimik dan perbuatan, dan menurut Molton drama hidup yang dilukiskan dengan gerak (life 

presented in action)   

 

Teknik pemodelan dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

ditemukan. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik/ilmiah adalah suatu teknik 

pembelajaran yang menempatkan peserta didik menjadi subjek aktif melalui tahapan-tahapan ilmiah 

sehingga mampu mengonstruksi pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan 

sebelumnya, Pendekatan saintifik/ilmiah terbukti lebih efektif dalam pembelajaran dibandingkan 

dengan pembelajaran tradisional. 
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Pemodelan atau metode modeling adalah salah satu dari tujuh kompoenen pembelajaran kontekstual 

(Senduk dan Nurhadi, 2003). Maksudnya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan 

tertentu, ada model yang bisa ditiru.   

 

Pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan, mendemostrasikan bagaimana 

guru menginginkan peserta didiknya untuk belajar dan melakukan apa yang guru inginkan agar 

peserta didiknya melakukan. Pemodelan dapat berbentuk demonstrasi, pemberian contoh tentang 

konsep atau aktivitas belajar.  Dengan kata lain model itu dapat berupa cara mengoperasikan sesuatu, 

dan sebagainya. Dengan begitu, guru memberi model tentang bagaimana cara belajar. 

 

Metodologi  Penelitian 

Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas sebagai bentuk penelitian praktis yang mengacu pada apa yang dilakukan peneliti 

untuk memperbaiki proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Arikunto 

(2006:3) menjelaskan bahwa: penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi oleh peserta didik dan guru yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

 

Penelitian tindakan kelas merupakan proses pengkajian melalui prosedur berdaur. Ada empat tahapan 

yang lazim dalam penelitian tindakan kelas yaitu:  (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, 

dan (4) refleksi.  

 

Setting Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VII.5 tahun pelajaran 2021/2022 UPT SMP Negeri 3 

Batusangkar dengan jumlah peserta didik shiff dua 15 orang, yang terdiri dari 7 peserta didik laki-laki 

dan 8 peserta didik  perempuan. Peserta didik kelas ini bersifat heterogen baik ditinjau dari latar 

belakang tempat tinggal, keadaan sosial orang tua, maupun ekonomi orang tua peserta didik. Adapun 

yang melatarbelakangi pemilihan kelas ini sebagai subjek penelitian antara lain; 1) pelajaran Seni 

Budaya pada kelas VII.5 semester 2 dalam aspek menulis naskah drama dengan standar kompetensi :   

Menulis naskah drama. 2) rata-rata kemampuan menulis peserta didik kelas VII.5 tergolong rendah, 

sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pemecahannya, 3) minat dan motivasi menulis peserta didik 

kelas VII.5 tergolong rendah, dan 4) peneliti adalah guru pembimbing mata pelajaran Seni Budaya 

pada kelas VII.5 dan juga sebagai wali kelas dilokal VII.5, UPT SMP Negeri 3 Batusangkar. 

 

Instrumen Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas guna meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam menulis naskah drama. Instrumen seperti angket, lembar observasi, dan soal tes unjuk kerja.  

Lembar observasi untuk mendata dan memberikan gambaran proses menulis  naskah drama dengan 

menggunakan teknik pemodelan yang berlangsung di kelas. Lembar observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni lembar observasi aktivitas guru dan lembar aktivitas peserta 

didik. Lembar observasi aktivitas guru meliputi: a) kegiatan pendahuluan yang mencakup guru 

mengucapkan salam sebelum masuk kelas, mengecek kehadiran peserta didik, mengondisikan peserta 

didik untuk siap belajar, menyampaikan KD, tujuan pembelajaran, dan melakukan appersepsi. 

 

Disamping itu, lembar observasi aktivitas guru juga meliputi kegiatan inti yang mengamati: guru 

menyampaikan alokasi waktu kegiatan pembelajaran, menjelaskan materi pembelajaran, guru dan 
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peserta didik tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan, menjelaskan langkah pembelajaran 

teknik pemodelan,  peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, guru membimbing 

peserta didik dalam mengerjakan tugas, guru menjawab pertanyaan yang diajukan peserta didik, guru 

dan peserta didik tanya jawab tentang tugas peserta didik dan guru mengumpulkan tugas peserta 

didik. Sedangkan pada kegiatan penutup lembar observasi mengamati tentang guru membimbing 

peserta didik menyimpulkan pelajaran, guru merefleksi pembelajaran, dan guru menyampaikan 

kegiatan pertemuan berikut. 

 

Lembar observasi aktivitas guru diisi oleh observer yang juga berasal dari guru. Setiap pertemuan 

observer yang mengamati aktivitas guru penelitian selalu. Hal ini dimaksudkan agar observer dapat 

melihat secara langsung penerapan teknik pemodelan dalam kegiatan pembelajaran. Diharapkan 

observer memiliki wawasan dan meningkatkan keterampilan penggunaan teknik pemodelan dalam 

pembelajaran. Lembar observasi aktivitas peserta didik, lembar observasi aktivitas peserta didik 

digunakan sebagai pelengkap penelitian yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas peserta didik yang 

meliputi: tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan teliti. Disiplin merupakan tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Mandiri merupakan 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

Tanggung-jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan teliti maksudnya melibatkan jiwa, 

raga, dan konsentrasi penuh terhadap kegiatan yang sedang dihadapi.  

 

Lembar observasi aktivitas peserta didik diisi langsung oleh peneliti bukan oleh observer guru lain. 

Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang valid dan sahih. Sebab peneliti telah mengetahui dan 

menguasai subjek peneliti karena subjek peneliti langsung sebagai guru pembimbing pada kelas 

penelitian ini.  

 

Jurnal Pengamatan, Jurnal pengamatan merupakan pencatatan yang dilakukan oleh observer terhadap 

aktivitas yang dilakukan baik oleh guru maupun peserta didik mulai dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Jurnal pengamatan diisi secara jujur dan benar sesuai dengan kondisi nyata (riil) 

kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.  

 

Setiap pertemuan diamati oleh observer yang berbeda. Observer menuliskan aktivitas guru dan peserta 

didik selama penelitian berlangsung per-pertemuan. Aktivitas yang dimaksudkan juga termasuk 

aktivitas diluat skenario pembelajaran yang terjadi. Sebab, aktivitas diluar skenario tersebut 

mempengaruhi kegiatan penelitian yang dilaksanakan, baik aktivitas positif maupun negatif. 

 

Rendahnya kemampuan peserta didik menulis naskah drama  disebabkan oleh beberapa faktor. Dari 

pengalaman dan pengamatan, faktor-faktor yang  mempengaruhi rendahnya kemampuan peserta didik 

dalam menulis naskah drama  antara lain disebabkan oleh peserta didik tetapi juga disebabkan oleh 

guru. Salah satu faktor yang berasal dari guru adalah kurang tepatnya strategi yang digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran.  

 

Disamping itu, pemilihan media dan bahan ajar juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Guru yang 

mampu memilih media yang sesuai dengan materi pembelajaran akan sangat mendukung ketercapaian 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran akan meningkatkan mutu dan makna pembelajaran. Media pembelajaran yang 

diciptakan oleh guru yang berbasiskan efektif, efisien, mudah didapatkan, murah harganya, hal ini 
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sangat membantu penciptaan suasana belajar yang Paikem (pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, dan menarik). 

 

Begitu juga guru yang mampu menyusun bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, 

lingkungan, dan usia peserta didik sangat membantu sekali dalam pencapaian tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. Disamping itu, penyusunan bahan ajar yang berbasiskan peserta didik dan 

lingkungan akan memudahkan daya serap peserta didik. Oleh karena itu, melalui penelitiain ini 

digunakan teknik pemodelan  untuk meningkatkan kemampuan peserta didik menulis naskah drama 

 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari dua siklus, yang diawali dengan 

observasi untuk melihat kondisi awal subjek. Kondisi awal akan menjadi basis untuk menyusun 

perencanaan tindakan selanjutnya. Untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap menulis 

naskah drama, diberikan tes awal.  Dari evaluasi dan observasi awal, maka dalam refleksi ditetapkan 

bahwa tindakan yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik menulis naskah 

drama dengan teknik pemodelan. 

 

Berdasarkan konsep penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Kemmis dan Tunggart, bahwa 

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan dalam bentuk siklus yang terdiri dari empat langkah yaitu (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. 

 

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sudaryanto (1988:9) yang dikatakan data adalah bahan penelitian. Data dimaksud berupa 

data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa tindakan guru dalam proses belajar mengajar dan 

dampaknya terhadap sikap dan prilaku peserta didik dalam proses belajar mengajar. Data kuantitatif 

berupa hasil unjuk kerja kemampuan peserta didik dalam menulis naskah drama. 

 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu (1) peserta didik sebagai subjek penelitian, 

(2) guru pengamat dan peneliti sendiri. Data dari peserta didik dapat diperoleh dari unjuk kerja siklus 

satu dan unjuk kerja siklus dua. Data dari observer atau peneliti sendiri berbentuk data kuantitatif dan 

data kualitatif, deskripsi hasil pengamatan selama proses belajar mengajar berlangsung. 

 

Peneliti menggunakan teknik penganalisisan data di dalam penelitian ini untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik menuangkan imajinasi dan buah pikirannya ke dalam bahasa tulis sebuah 

naskah drama. Teknik ini merupakan analisis data secara kualitatif, dengan teknik ini akan lebih 

mudah mengolah data sehingga diperoleh suatu kesimpulan.  

 

Data yang telah didapat terlebih dahulu dipilah atau diklasifikasikan sesuai dengan masalah 

penelitian. Data yang valid dan relevan dengan penelitian dianalisis dengan menggunakan metode 

kualitatif terutama yang didapat melalui observasi atau pengamatan dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Wisman dalam Adirozal (2001:55) “analisis data kualitatif adalah metode pemadatan data 

dengan cara mengembangkan taksonomi, sistem klasifikasi kronologis yang mencakup jumlah 

kekurangan yang terkumpulkan dan menunjukkan keterkaitannya secara sistematis. 

 

Secara operasional, analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga langkah sistematis secara jalin-

menjalin hal seperti yang dikemukakan oleh Madya (2006:76), “yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan”. 
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Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah proses dan data hasil.  Data proses berkaitan dengan 

aktivitas pembelajaran dan data hasil berkaitan dengan kemampuan peserta didik menulis naskah 

drama.  Teknik yang digunakan adalah teknik pembandingan,  yang membandingkan antara kondisi 

sebelum dilakukan dengan kondisi setelah dilakukan tindakan per-siklus. Peserta didik dianggap 

tuntas mengikuti pembelajaran apabila mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan 

yaitu 75. 

 

Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan 

Data hasil penelitian peningkatan kemampuan peserta didik menulis naskah drama dengan 

menggunakan teknik pemodelan untuk pengambilan keputusan. Hasil penelitian dipaparkan secara 

rinci berdasarkan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi tindakan yang diperoleh. Dari 

pelaksanaan dua siklus ini, dapat dideskripsikan peningkatan kemampuan peserta didik dalam menulis 

naskah drama dengan menggunakan teknik pemodelan.  

 

Deskripsi Kondisi Awal 

Sebelum dilaksanakan kegiatan penelitian, terlebih dahulu peneliti mengecek kondisi awal peserta 

didik khususnya dalam kemampuan menulis naskah drama. Langkah dimulai dengan kegiatan 

persiapan tindakan. Pada persiapan ini, peneliti memasuki kelas dan mengucapkan salam. Setelah 

mengucapkan salam, peneliti bersama peserta didik do’a bersama yang sebelumnya disiapkan oleh 

ketua kelas. Selanjutnya peneliti, mengecek kehadiran dan keterlaksanaan sholat fardhu peserta didik 

dan memberikan penguatan. Langkah berikut peneliti menjelaskan kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian tujuan.  

 

Kegiatan dilanjutkan dengan peneliti meminta setiap peserta didik untuk menyediakan kertas dua 

lembar. Setelah itu mempersilahkan peserta didik menulis naskah drama. Pada saat akan memulai 

menulis naskah drama, berbagai pertanyaan muncul yang menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan naskah drama contoh: apa yang dimaksud dengan drama, tujuan drama, manfaat drama, 

bagaimana cara membuatnya, bolehkan menggunakan bahasa Minang, dan lain-lain. Pertanyaan-

pertanyaan itu peneliti tanggapi dengan memberikan jawaban singkat yakni “Pertanyaan-pertanyaan 

Ananda itu sangat bagus, namun sekarang silahkan Ananda tulis saja naskah drama tersebut dulu 

sesuai dengan kemampuan.” Hal ini sengaja peneliti lakukan agar mendapatkan kemampuan asli 

peserta didik dalam menulis naskah drama.  

 

Peserta didik terlihat sedikit kecewa karena tidak mendapat jawaban yang sesuai dengan 

keinginannya. Kekecewaan itu segera peneliti atasi dengan memotivasi mereka. Motivasi yang 

peneliti lakukan antara lain dengan menjelaskan bahwa (a) penugasan ini sekadar latihan, bukan ujian, 

(b) kesalahan dalam penugasan sangat berguna bagi setiap peserta didik untuk perbaikan, (c) peneliti 

dengan kondisi seperti sekarang ini tentu dulunya juga dimulai dengan berbagai pertanyaan dan 

kesalahan. 

 

Suasana pembelajaran agak ribut karena masih banyak peserta didik yang bertanya-tanya tentang 

menulis naskah drama. Disamping agak ribut, tujuh orang peserta didik berjalan ke meja temannya 

berupaya untuk mendapatkan contekan. Ada juga yang masih belum mulai mengerjakan tugasnya, 

bahkan ada peserta yang bermenung-menung, telungkup-telungkup di mejanya. Selain itu, ada juga 

yang mencoret-coret kertas kerjanya, menggunakan type-ex untuk menghapus pekerjaannya, 

meremuk-remukkan kemudian melemparkannya ke tong sampah karena terjadi kesalahan. 
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Guna memulihkan suasana yang kurang menguntungkan ini, peneliti mengingatkan dan memberi 

penguatan kepada seluruh peserta didik agar tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan 

memberikan motivasi. Upaya tersebut cukup berdampak positif terhadap pengembalian pada suasana 

pembelajaran yang kondusif. Namun, upaya pengembalian dan pemulihan belum sepenuhnya, 

buktinya masih ada peserta didik yang berjalan dan meribut meminta bantuan pada temannya. 

Alhamdulillah, baru pada menit kedua puluh pemberian tugas seluruh peserta didik sudah 

mengerjakan tugas. Waktu  jam pelajaran berakhir dan bel pergantian jampun berbunyi, semua peserta 

didik mengumpulkan tugasnya.  

 

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan beberapa temuan dalam pembelajaran menulis 

naskah drama antara lain: masih banyak peserta didik yang belum paham dengan naskah drama, 

peserta didik sangat sulit memulai pekerjaannya, motivasi dan semangat belajar peserta didik masih 

rendah, guru belum memiliki kiat untuk meningkatkan keterampilan menulis naskah drama.  

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas peserta didik pada siklus I, belum menunjukkan kemajuan 

yang berarti. Hal ini terbukti, aktivitas siswa pertemuan pertama siklus pertama 52% dan pada 

pertemuan keduanya mencapai 62%, sehingga akhir siklus pertama aktivitas siswa baru mencapai 

57% dengan kata lain aktivitas siswa tergolong rendah.  

Setelah peneliti melakukan refleksi dan evaluasiterhadap kondisi ini, maka peneliti berkesimpulan 

yang menyebabkan hal ini antara lain: peneliti belum maksimal di dalam melakukan teknik 

pemodelan ini. Hal ini juga disebabkan karena penelitia belum menemukan trik sukses metode ini. 

Berdasarkan referensi-referensi yang penulis baca dan pahami maka penulis baru menemukan konse 

dan teori yang jitu dalam melakukan metode pemodelan ini. 

 

Disamping itu, mencermati kondisi yang kurang menguntungkan itu, peneliti menyadari banyak 

faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan lembaran observasi oleh pengamat teman sejawat dan 

peneliti pada siklus I, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan hal dimaksud. Hal yang dimaksud 

adalah kecenderungan sebagian peserta didik yakni ketidakpahaman peserta didik, terlambatnya 

peserta didik memulai pekerjaannya, kurang semangat dalam menulis naskah drama, meninggalkan 

ruang kelas pada saat pembelajaran berlangsung, kemampuan menulis peserta didik masih sangat 

rendah, dan rendahnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama.  

 

Ketepatan waktu mengumpulkan tugas berada di bawah klasifikasi sedang. Peneliti mengamati dan 

mencatat setiap kegiatan pengumpulan tugas, hanya sebagian kecil peserta didik yang mampu 

mengumpulkan tugas tepat waktu. Sementara, pada awal pemberian tugas peneliti telah 

menyampaikan reward bagi peserta didik yang mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Namun, 

reward ini belum menjadi motivasi bagi peserta didik.  

 

Kelengkapan sarana belajar peserta didik maupun peneliti perlu menjadi catatan khusus, karena setiap 

kali pertemuan sebagian peserta didik tidak memiliki buku teks peserta didik dan penunjang 

pembelajaran yang lengkap. Hal lain yang berkenaan dengan sarana belajar ini, peserta didik tidak 

memiliki sarana pendukung seperti rol, penghapus, type-ex, dan pena. Akibatnya peserta didik yang 

bersangkutan meminjam kepada teman dengan cara berjalan, saling melemparkannya, meribut 

sehingga suasana kelas menjadi gaduh dan tidak kondusif. 

 

Indikator menjawab pertanyaan juga perlu mendapat perhatian bagi peneliti. Pada saat kegiatan tanya 

jawab atau presentasi/pelaporan tugas hanya sebagian kecil peserta didik yang aktif memberikan 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 4   │   No. 12   │   Desember 2021   │      ISSN :  2620-973X  │    81 

  

tanggapan. Sebaliknya, banyak peserta didik yang hanya diam dan tidak memberikan tanggapan 

apapun terhadap kegiatan pembelajaran. 

 

Siklus II, sebelum pertemuan pertama siklus kedua dimulai, sebagai evaluasi terhadap siklus I, maka 

pembelajaran pertemuan pertama siklus kedua diawali dengan arahan tentang hakiki dan pentingnya 

keterampilan menulis naskah drama. Sesuai dengan hakiki, teknik pemodelan yaitu berfungsi untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Teknik ini sebagai salah satu 

alternatif untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam kompetensi menulis naskah drama.  

 

Teknik pemdoelan dalam penelitian ini, peneliti lakukan dengan maksud agar peserta didik 

memahami terlebih dahulu materi menulis naskah drama yang akan dibelajarkan. Tujuan ini 

dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam menulis naskah drama yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini.  Peneliti secara maksimal membelajarkan peserta didik dengan teknik pemodelan  

dalam kegiatan penelitian ini, yakni berusaha melaksanakan teknik ini sesuai dengan langkah-langkah 

dan prosedur yang telah ditentukan. Teknik pemodelan yang dilakukan dalam penelitian ini 

membantu peserta didik dalam menulis naskah drama yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang 

berlaku.  

 

Pada siklus II aktivitas peserta didik sudah menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan pencapaian nilai masing-masing indikator sudah bagus. Pertemuan pertama 

aktivitas siwa sudah mencapai 79%, pertemuan kedua sudah mencapai 92%,sehingga rata-rata akhir 

siklus kedua aktivitas siswa sudah mencapai 93%.   

 

Tiga indikator pengamatan aktivitas peserta didik tergolong tinggi, hanya ada satu indikator yang 

tergolong rendah yakni indikator teliti. Hal ini dibuktikan persentase ketelitian mencapai 67%. 

Kehadiran peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran pada siklus II ini sudah mencapai seratus 

persen. Hal ini menggambarkan tingginya keinginan peserta didik untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran.  

 

Indikator keberadaan peserta didik dalam kelas, juga sudah tergolong bagus, karena sebagian besar 

peserta didik hampir tidak pernah keluar dan masuk serta berjalan pada kegiatan pembelajaran. 

Namun, masih ada beberapa orang peserta didik yang meninggalkan ruang kelas dengan alasan pergi 

ke belakang, meminjam peralatan dan buku ke kelas lain, membeli perlengkapan/peralatan belajar 

seperti pena, penghapus, type-ex, dan lain-lain. Hal ini sudah diberi teguran dan peringatan namun 

belum menjadi perhatian bagi peserta didik yang bersangkutan. Perbandingan aktivitas peserta didik 

pada siklus I dan II dapat disimpulkan terjadi peningkatan yang signifikan.  

 

Peneliti menyadari hal ini, karena subjek penelitian ini cenderung rasa ingin tahu tinggi dan aktivitas 

belajar peserta didik sudah mulai meningkat namun masih belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan 

hasil penelitian, pada siklus I. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa hal yang perlu 

menjadi catatan dan perhatian peneliti untuk siklus berikutnya. Hal tersebut antara lain: masih 

tingginya keinginan peserta didik untuk keluar pada jam pelajaran, peserta didik belum sepenuhnya 

mengikuti kegiatan pembelajaran, cuaca agak terasa panas sehingga menimbulkan gerah.  

 

Pada siklus pertama, masih banyak peserta didik yang kurang berminat dalam kegiatan pembelajaran. 

Pada saat latihan menulis naskah drama masih ada beberapa orang peserta didik yang tidak 

sepenuhnya mengerjakan tugas. Namun kondisi ini tidak mempengaruhi peserta didik yang lainnya. 

Selain itu, ada juga peserta didik yang tidak semangat dan sering keluar.  
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Pada pertemuan kedua siklus I, kondisi ini sedikit berkurang, karena pembelajaran telah 

dirancang/disiapkan sedemikian rupa, peserta didik sudah lebih bertanggung jawab, disiplin, percaya 

diri, dan teliti. Secara umum, dari hasil observasi yang dilakukan oleh teman sejawat terhadap empat 

indikator aktivitas peserta didik pada siklus I dan siklus II dapat diperoleh gambaran peningkatan.  

 

Pada siklus I, untuk aktivitas mengerjakan tugas yang diberikan guru terjadi penurunan Hal ini terjadi 

karena ada beberapa orang yang tidak serius dan maksimal dalam mengerjakan tugas. Untuk aktivitas 

yang lainnya, rata-rata sudah menunjukan persentase baik. Pada siklus II, hampir semua aktivitas 

yang diamati mengalami peningkatan yang sangat drastis. Rata-rata setiap aktivitas menunjukan 

angka yang sangat tinggi, malahan untuk indikator tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri sudah 

mencapai 100%,namun aspek ketelitian belum bisa mencapai 100%  

 

Hasil Belajar Peserta didik  

Peningkatan pada aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran juga diiringi dengan peningkatan 

pada hasil belajar peserta didik. Tes yang diberikan yaitu berupa tes unjuk kerja dengan alat tes 

”Menulis naskah drama dengan teknik pemodelan” Dilihat dari ketuntasan individu yang diperoleh 

dari pra siklus , siklus I, dan siklus II, secara berangsur terus menunjukan peningkatan. Pada pra 

siklus nilai rata-rata yang diperoleh berada di bawah KKM.  

 

Pada akhir siklus I masih terdapat 6 orang peserta didik yang belum tuntas sedangkan pada siklus II 

menunjukkan peningkatan yang sangat sifinifikan yakni sudah tuntas 13 orang (87%). Hal ini juga 

terjadi pada nilai akhir siklus I, nilai rata-rata yang diperoleh pada akhir siklus pertama yakni 74, 

sedangkan pada akhir kedua nilaia rata-rata sudah mencapai 82. KKM (kriteria ketuntasan minimal) 

yang ditetapkan di sekolah adalah 75. Pada akhir siklus II terjadi peningkatan, nilai rata-rata yang 

diperoleh peserta didik adalah 82. Kondisi ini dapat dilihat pada lampiran penelitian ini. 

 

Dari uraian di atas, jelas bahwa pembelajaran menulis naskah drama  dengan menggunakan teknik 

pemodelan telah memberi dampak positif terhadap hasil belajar dan aktivitas belajar peserta didik, 

dan juga menciptakan pembelajaran yang menantang dan mandiri. Hal ini ternyata dapat 

meningkatkan rasa percaya diri peserta didik saat menulis naskah drama sehingga pembelajaran 

menjadi bermakna bagi peserta didik.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tentang upaya meningkatkan keterampilan peserta didik 

dalam menulis naskah drama dan pembahasan dapat disimpulkan: Pembelajaran keterampilan menulis 

naskah drama dengan teknik pemodelan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menulis 

naskah drama. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil belajar nilai rata-rata siklus pertama adalah 74 

sedangkan nilai rata-rata siklus kedua adalah 82. Melalui teknik pemodelan, terlihat berbagai 

perubahan sikap positif peserta didik.  Pada umumnya peserta didik lebih tanggung jawab, disiplin, 

mandiri, dan teliti dan  menghasilkan tulisan yang lebih baik. Pembelajaran dengan teknik pemodelan 

dapat membuat pembelajaran lebih mandiri, tanggung jawab, disiplin dan teliti bagi peserta didik, 

tidak membosankan, dan mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, dan menyenangkan. 

 

Saran 

Kemampuan menulis naskah drama merupakan kemampuan yang memerlukan pembimbingan yang 

secara rutin dan keberulangan, untuk itu guru hendaknya selalu memberikan bimbingan dan 
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kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih secara berulang-ulang. Sebab, menulis naskah drama 

merupakan salah satu aspek keterempilan yang selalu berproses ulang. Untuk menciptakan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, diharapkan guru mampu memilih 

teknik/metode/pendekatan yang sesuai dengan materi pelajaran. Teknik pemodelan dirasa mampu 

mengatasi kesulitan siswa dalam keterampilan menulis naskah drama, untuk itu pendidik dapat 

menerapkan metode pemodelan dalam pembelajaran menulis naskah drama khususnya dan dalam 

pembelajaran secara umum. Untuk meningkatkan kemampuan menulis naskah drama salah satu upaya 

yang dapat dimaksimalkan dengan menggunakan teknik pemodelan. Teknik pemodelan melibatkan 

beberapa kompetensi yang sangat membantu siswa dalam menulis naskah drama khususnya dan 

pembelajaran umumnya, maka disarankan kepada pendidik agar mencoba menerapkannya dalam 

pembelajaran. 
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ABSTRACT 

The research objectives to be achieved are direct objectives, the objectives to be achieved in this research are: 

To obtain data and information about the passion and motivation of the Silian State Elementary School teachers 

in fostering the program of reading educational reference books. To obtain data and information on the 

performance of Silian State Elementary School teachers so far in teaching and learning activities in the 

classroom. The results of the research carried out can be concluded as follows: The model of the development 

program for the implementation of fondness for reading educational reference books in the library as an effort 

to increase teacher performance competence in teaching and learning activities at the Silian State Elementary 

School. A new experience was obtained in the implementation of the learning implementation plan preparation 

program by the teachers at the Silian State Elementary School by applying the model for the implementation of 

the development program for the fondness of reading educational reference books in the library, where there is 

effectiveness and convenience in preparing learning implementation plans. From cycle I to cycle II, a common 

thread can be obtained that there has been a significant increase in teacher performance in teaching and 

learning activities at the Silian State Elementary School. 

Key Word: Teacher Performance, Stimulation, Reading Interest 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah tujuan langsung, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: Untuk mendapatkan data dan informasi tentang  gairah dan motivasi guru  Sekolah Dasar Negeri Silian  

dalam  pembinaan program kegiatan gemar membaca buku-buku  referensi kependidikan. Untuk mendapatkan 

data dan informasi  kinerja guru Sekolah Dasar Negeri Silian selama ini dalam  aktivitas belajar mengajar di 

kelas. Untuk mengetahui tentang pengaruh  peningkatan kinerja guru dalam mengajar  Hasil penelitian yang 

dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Model pembinaan program penyelenggaraan gemar 

membaca buku-buku referensi kependidikan di perpustakaan sebagai upaya peningkatan kompetensi kinerja 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Silian. Diperoleh suatu pengalaman baru dalam 

penyelenggaraan program penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran oleh guru – guru di Sekolah Dasar 

Negeri Silian dengan menerapkan Model pembinaan program penyelenggaraan gemar membaca buku-buku 

referensi kependidikan di perpustakaan, dimana ada efektifitas dan kemudahan dalam menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Dari siklus I hingga siklus II  dapat diperoleh suatu benang merah bahawa telah 

terjadi peningkatan kinerja guru yang signifikan dalam kegiatan belajar mengajar di  Sekolah Dasar Negeri 

Silian 

Kata Kunci: Kinerja Guru, Stimulasi, Minat Baca 
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Latar Belakang Masalah 

Salah satu aspek penentu upaya peningkatan standar mutu bagi guru adalah wawasan intelektual guru 

yang menopang kompetensi mengajar. Ini merupakan syarat guru dalam melakukan inovasi diri guna 

meningkatkan kinerja sebagai seorang pendidik dan pengajar  di kelas. Dalam hal ini penulis selaku 

peneliti sekaligus Pengawas Sekolah memberikan apresiasi terhadap kemajuan sekolah terutama 

aspek kemampuan pengetahuan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas Hal 

tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indoneia Sistem Pendidikan Nasional No.20 

Tahun 2003 pasal 39 ayat  2: 

 

Pendidikan Naisonal mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. (SiSDiknas ,  2003 :56). 

 

Sesuai tujuan pendidikan tersebut, khususnya dalam usaha menyiapkan guru dalam meningkatkan 

kompetensi dan etos kerja mengajar di kelas maka diperlukan motivasi dan binaan secara pisitif dan 

simultan serta berkelanjutan dari pengawas sekolah, hal ini diharapkan para  guru memiliki  

kemandirian serta kemampuan akademik untuk mengajar serta mendidik anak didiknya di lembaga 

pendidikan tingkat dasar yakni Sekolah Dasar. 

 

Identifikasi Masalah 

Salah satu faktor pendukung guna meningkatkan motivasi  mengajar guru wajib membekali dirinya 

ilmu kependidikan dan usaha-usaha yang memacu peningkatan intelektual akademik dalam 

keselarasan mengajar terutama upaya meningkatkan gairah atau minat membaca pengetahuan 

kependidikan di luar rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas secara kesadarandan kemandirian 

guru tersebut . Menurut R. Widodo al, (1999:308) dijelaskan bahwa : Minat membaca, gemar 

membaca dan kebiasaan membaca yang baik merupakan dasar untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar. Dengan banyak membaca  guru akan dapat memahami, mencerna  serta 

dapat mengamalkan ilmunya di kelas  serta memiliki kapabilitas berbagai ilmu pengetahuan, kaya 

pengalaman dan wawasan.  

 

Lebih lanjut dijelaskan Sowarno (1982:5) menambahkan bahwa : Membaca buku-buku referensial 

kependidikan dan berkerativitas untuk menulis ataupun mengarang merupakan kegiatan yang penting 

dalam kehidupan  guru. Dengan membaca seorang guru dapat mengenal dan memahami beragam 

kenyataan nilai yang diungkapkan dalam  materi buku, dan bahasa serta dapat memadukan 

pengalaman pribadi dalam usaha menghadapi masa kini dan masa mendatang.  

 

Untuk menumbuhkan minat baca yang tinggi di kalangan  guru terutama guru-guru di level 

pendidikan tingkat dasar yakni Sekolah Dasar diperlukan beberapa sarana dan prasarana yang harus 

tersedia dan menjadi kelengkapan di sekolah salah satu diantaranya adalah eksistensi perpustakaan 

sekolah. 

 

Dalam sistem pendidikan yang modern baik di negara maju maupun di negara yang sedang 

berkembang, keberadaan perpustakaan memegang peranan sangat penting. Sebab perpustakaan 

merupakan salah satu sumber ilmu atau sumber informasi, dengan mengoptimalkan fungsi 

perpustakaan maka cakrawala pengetahuan kita semakin luas. 
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Perpustakaan yang tersedia haruslah diusahakan untuk melengkapi koleksi-koleksi bukunya dan 

diusahakan untuk menyediakan buku-buku yang dapat menarik minat siswa untuk membacanya. 

Dengan cara demikian maka sedikit demi sedikit dapat menumbuhkan minat baca, gemar baca dan 

kebiasaan membaca. 

 

Di dalam lingkungan pendidikan untuk keperluan studinya orang lebih banyak membaca dari pada 

menulis. Untuk  guru-guru di level lembaga formal pendidikan dasar membaca referensi kependidikan 

menjadi masalah yang penting karena  guru akan dihadapkan oleh variasi probematika dalam kegiatan 

belajar mengajar di kelas. 

 

Dengan demikian keberadaan perpustakaan sangat membantu, karena kegiatan belajar mengajar dapat 

lebih efektif  dan  dapat menambah materi pelajaran dengan cara banyak membaca sumber-sumber 

buku non paket di perpustakaan. 

 

Mengingat pentingnya peranan buku bacaan, maka sudah selayaknya minat membaca buku  kajian-

kajian kependidikan berupa artikel kependidikan, majalah kependidikan, serta buku-buku penunjang 

pembelajaran di kelas sudah harus ditanamkan pada diri  guru sedini mungkin. Di sisi lain 

perpustakaan harus pula berbenah diri untuk lebih meningkatkan pelayanan dengan mengupayakan 

kelengkapan buku-buku dari berbagai bidang ilmu. 

 

Pembatasan Masalah 

Bertitik tolak dari uraian di ats, maka penulis selaku observer atau  peneliti dalam Kegiatan Penelitian 

Tindakan sekolah ini sekaligus Pengawas Sekolah Dasar tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai pengaruh  pembinaan program kegiatan gemar membaca buku-buku  referensi 

kependidikan di perpustakaan sekolah bila dihubungkan dengan  kemampuan guru dalam mengajar di 

kelas . Adapun  tema yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: Stimulus gairah minat 

membaca para guru terhadap  kinerja dan kemampuan kompetensi mengajar  di Sekolah Dasar Negeri 

Silian. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : Bagaimanakah  gairah dan motivasi guru  Sekolah Dasar Negeri Silian dalam 

pembinaan program kegiatan gemar membaca buku-buku  referensi kependidikan? Bagaimanakah  

kinerja guru Sekolah Dasar Negeri Silian selama ini dalam  aktivitas belajar mengajar di kelas? 

Adakah  peningkatan kinerja guru dalam mengajar  setelah para guru Sekolah Dasar Negeri Silian 

dalam pembinaan program kegiatan gemar membaca buku-buku  referensi kependidikan ? 

 

Tujuan 

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan langsung, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: Untuk mendapatkan data dan informasi tentang  gairah dan motivasi guru  

Sekolah Dasar Negeri Silian  dalam  pembinaan program kegiatan gemar membaca buku-buku  

referensi kependidikan. Untuk mendapatkan data dan informasi  kinerja guru Sekolah Dasar Negeri 

Silian selama ini dalam  aktivitas belajar mengajar di kelas. Untuk mengetahui tentang pengaruh  

peningkatan kinerja guru dalam mengajar  setelah para guru Sekolah Dasar Negeri Silian dalam 

pembinaan program kegiatan gemar membaca buku-buku  referensi kependidikan. 
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Kajian Pustaka 

“ Motivasi dapat diartikan sebagai perhatian, kesenangan untuk sesuatu hal”. (Wojowasito, 1972:191). 

Lebih lanjut Nasution (1981:3) menambahkan pengertian minat sebagai berikut : Suatu yang sangat 

penting bagi seseorang untuk melakukan kegiatan dengan baik, sebagai aspek kejiwaan, minat bukan 

saja mewarnai perilaku seseorang akan tetapi lebih dari itu adalah untuk mendorong seseorang 

menaruh perhatian serta merelakan dirinya terlihat pada suatu kegiatan tersebut.  

 

Minat tidak bisa dikelompokkan sebagai pembawaan tetapi sifatnya bisa diusahakan, dipelajari, dan 

dikembangkan. Hal itu diperjelas oleh Utoyo (1979:31-32) yang menyatakan bahwa : “Minat 

merupakan faktor yang penting dalam kesiapan. Seorang  guru mengalami  “kedangkalan wawasan 

mengajar”, dapat belajar membaca  bahan-bahan materi mengajar sebagai bacaan refrensial tambahan 

itu dapat merangsang timbulnya minat membaca”. 

 

Minat merupakan perhatian yang diberikan apabila seseorang senang terhadap sesuatu. Dan apabila 

seseorang berminat maka mendorong seseorang untuk menekuni dan selalu ingin terlibat dalam 

kegiatan tersebut. Melihat kecenderungan di atas maka minat tersebut dapat dipupuk dan diarahkan 

kepada hal yang positif misalnya membaca. 

 

Apabila seseorang tertarik terhadap buku yang dibacanya maka orang tersebut akan lebih berminat 

untuk membaca dan mengerti isi buku yang dibacanya. Hal inipun berlaku pula dalam kegiatan 

belajar mengajar, semakin menarik seorang guru memilih bahan dan menarik pula cara mengajarnya 

maka minat siswa akan semakin tinggi untuk memahaminya. Minat bukan hasil bawaan manusia 

tetapi dapat dibentuk atau diusahakan, dipelajari dan dikembangkan. Minat itu bisa dihubungkan 

dengan maksud-maksud tertentu untuk bertindak. Secara sempit, minat itu diasosiasikan dengan 

keadaan sosial seseorang dan emosi seseorang. Minat itu biasanya membawa inisiatif dan mengarah 

kepada kelakuan atau tabiat manusia. Mengenai pengertian membaca, banyak ahli yang 

mengemukakan pendapatnya untuk mendefinisikan arti kata membaca. Menurut kamus bahasa 

Indonesia, pengertian membaca adalah : “Melihat serta memahami apa yang tertulis dengan 

melisankan atau melafalkan apa yang tertulis serta mengeja atau mengucapkan apa yang tertulis baik 

dengan suara ataupun di dalam hati”. (KBBI, 1989:62). 

 

Ada beberapa ahli yang memberikan pendapat tentang pengertian membaca bahwa membaca itu 

merupakan kegiatan melisankan kata-kata atau paparan tertulis (Reading is pronouncing words). 

Pendapat orang tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa banyak orang yang membaca itu 

menyuarakan kata-kata yang terdapat dalam bacaan. Selain itu ada juga beberapa orang yang 

menyatakan bahwa membaca itu selain mengucapkan atau menyuarakan kata-kata juga memahami 

setiap kata (reading is pronouncing and recognizing individual words). Definisi tersebut didasarkan 

pada kenyataan bahwa pada waktu membaca sang pembaca selain menyuarakan kata-kata, juga harus 

memahami arti setiap kata sehingga dapat memahami arti setiap kata sehingga dapat memahami isi 

bacaan secara keseluruhan. 

 

Membaca itu merupakan kegiatan melisankan kata-kata atau paparan tertulis. Banyak orang yang 

membaca itu menyuarakan kata-kata yang terdapat pada bacaan, selain mengucapkan juga memahami 

setiap kata. Membaca merupakan kegiatan yang kompleks dan disengaja, dalam hal itu berupa proses 

berpikir yang mana di dalamnya terdiri dari berbagai aksi pikir yang bekerja secara terpadu mengarah 

kepada satu tujuan yaitu memahami makna paparan tertulis secara keseluruhan.  
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Membaca merupakan suatu konsep manangkap atau memperoleh konsep-konsep yang dimaksud oleh 

pengarangnya menginterpretasi, mengevaluasi konsep-konsep pengarang dan merefleksikan atau 

bertindak sebagaimana yang dimaksud dari konsep-konsep itu. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kemampuan membaca tidak hanya mengoperasikan berbagai keterampilan untuk memahami 

kata-kata dan kalimat tetapi juga kemampuan menginterpretasi, mengevaluasi, sehingga memperoleh 

pemahaman yang komprehensif. 

 

Untuk membina dan mengembangkan minat baca guru Sekolah Dasar tidak bisa terlepas dari 

pembinaan kemampuan supervisi kependidikan sebagai pengarah untuk pengadaan ide atau konsep 

sarana tempat guna sebagai mediasi membaca yakni eksistensi perpustakaan, sebab orang yang 

senang membaca tentunya harus mampu membaca dengan fasilitas yang kondusif. Tanpa memiliki 

kemampuan daya nalar yang tinggi serta keberadaan perpustakaan mustahil membaca sebagai suatu 

kegiatan yang bias membuat atau merasa senang membaca.  

 

Sudah barang tentu pembinaan kemampuan membaca secara kontinuitas serta pengadaan pelbagai 

buku-buku secara lengkap adalah persyaratan yang mestinya dan selayaknya ada,  sebagai upaya 

rangka pembinaan dan pengembangan minat baca bagi guru-guru di lingkungan lembaga pendidikan 

formal di tingkat Sekolah Dasar. Semakin tinggi tingkatan  pengetahuan maka semakin ringan pula 

pembinaannya, sebab semakin tinggi   pengetahuan seorang guru dalam berwawasan yang luas tentu  

akan lebih mampu membaca. 

 

Dalam pengembangan minat baca  para guru di Sekolah Dasar perlu ditunjang adanya buku-buku 

yang lengkap dan menarik. Untuk itu diperlukan adanya perpustakaan yang mempunyai literatur dan 

buku-buku yang lengkap sehingga minat baca para  guru dapat lebih ditingkatkan.  

 

Prawirosentono (1992: 2) menjelaskan pengertian tentang kinerja yaitu: Hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara 

legal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral ataupun etika. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia, "kompetensi” berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan 

kerja (Balai Pustaka, 1985: 503), sedangkan Hadari Nawawi (1998: 234), menggunakan istilah 

"karya", yaitu hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/ material maupun nonfisik/ 

material. Penilaian karya atau kinerja setiap pekerjaan menyangkut kemampuan pekerjaan yang 

bersangkutan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. 

 

Kinerja merupakan kegiatan dalam melakukan sesuatu dan orang yang kerja ada kaitannya dengan 

mencari nafkah atau bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas prestasi yang telah diberikan atas 

kepentingan organisasi. Pada hakikatnya orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan atas dorongan 

atau motivasi tertentu. Kebutuhan dipandang sebagai penggerak atau pembangkit perilaku, sedangkan 

tujuan berfungsi mengarahkan perilaku.  

 

Guru merupakan tokoh yang paling penting dalam pendidikan, hal ini dikarenakan guru berhubungan 

langsung dengan konsumen  utama pendidikan yaitu peserta didik. Guru yang baik akan 

menjalankana kinerjanya secara profesional walaupun benar dan resikonya cukup berat, termasuk 

guru  SD. "Kinerja guru" adalah seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan guru pada waktu dia 

memberikan pelajaran kepada siswanya. Kinerja guru dapat dilihat saat melaksanakan interaksi 

belajar mengajar di kelas termasuk bagaimana dia mempersiapkannya (Rochman Natawijaya, 1999: 

22). 
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Metode Penelitian 

Penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada masalah peningkatan  mutu  guru dalam mengajar 

dengan pendekatan motivasi guru dalam membaca buku-buku referensi kependidikan  Jenis penelitian 

yang akan digunakan tergolong pada penelitian  Tindakan    (Action Research) dengan bentuk khusus 

penelitian tindakan yang dilakukan oleh pengawas sekolah di  sekolah yang lazim disebut penelitian 

tindakan  sekolah.  

 

Penelitian tindakan sekolah mampu menawarkan pendekatan dan prosedur baru yang lebih 

menjanjikan dampak langsung dalam bentuk perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru dalam 

mengelola  kegiatan belajar mengajar atau implementasi berbagai program di sekolah dengan 

mengkaji berbagai indikator keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi  di sekolah. Hal 

tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Stenhause di Hopkin 1993 dalam kasbollah bahwa :  

"Penelitian Tindakan  membuat guru dapat meneliti dan mengkaji pembelajaran yang ia lakukan di 

kelas sehingga permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan aktual. Dengan demikian guru dapat 

langsung berbuat sesuatu untuk memperbaiki praktik-praktik pengajaran yang kurang berhasil agar 

menjadi lebih baik dan lebih efektif. Dalam hal ini guru dilatih untuk dapat mengendalikan kehidupan 

profesinya serta terlibat dalam pengambilan keputusan secara profesional."  

 

Setting dan Lokasi Penelitian Penelitian 

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah para Guru  dengan jumlahnya  8 orang untuk 

dijadikan sample di  Sekolah Dasar Negeri Silian sedangkan obyek penelitian adalah Pembinaan 

Program Gemar Membaca Buku-buku Referensi Kependidikan di Perpustakaan guna meningkatkan 

inovasi Kegiatan Belajar Mengajar yang variatif di kelas. 

 

Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilaksanakan pada Oktober 2018 

 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam metode pengumpulan data adalah teknik observasi dan teknik 

wawancara. Sedangkan Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di kembangkan 

insrumen pedoman observasi dalam program  penyusunan RPP dari awal sampai akhir pada setiap 

siklus. Pedoman Observasi digunakan untuk menggali respon pada guru di sedangkan pedoman 

wawancara digunakan untuk melengkapi data yang digali melalui pedoman observasi 

 

Metode Analisis Data  

Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah  pembinaan  dan Program  Gemar 

membaca Secara kontinyu di perpustakaan sekolah. Hasil yang diperoleh bahwa terjadi peningkatan 

aktivitas dan kompetensi guru dalam  mengajar dari siklus I ke siklus II. Ketercapain indikator kinerja 

terdapat pada tindakan ke II. Proses kegiatan penelitian dilakukan dengan dua siklus masing-masing 

siklus terdiri dari atas 4 tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Indikator 

kinerja adalah bila minimal skor 12 (Cukup Aktif)  di  Sekolah Dasar Negeri Silian sudah dapat 

dikatakan tindakan yang diterapkan berhasil. Aspek yang diukur adalah antusiasme guru   Sekolah 

Dasar Negeri Silian, interaksi guru dengan pembina pengawas sekolah,interaksi dengan guru dalam  

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan  kerja sama kelompok, aktifitas dalam diskusi 

kelompok. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan pemantauan selama persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut penelitian tindakan ini 

diperoleh berbagai  data baik dari guru yang sedang melaksanakan proses belajar mengajar, siswa 

yang belajar, supervisor yang sedang melaksanakan supervisinya. Gambaran  yang merupakan hasil 

dan temuan penelitian sebagai berikut.  

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Keberhasilan tindakan ini disebabkan oleh pemahaman menyeluruh tentang  manfaat pembinaan 

program penyelenggaraan gemar membaca buku-buku referensi kependidikan di perpustakaan sangat 

di perlukan. Dengan pemahaman yang baik, maka Model Pembinaan  yang bersifat instruktif kepada 

para guru di Sekolah Dasar Negeri Silian dapat mengoptimalkan pemahaman guru terhadap metode 

mengajar yang inovatif melalui pembinaan secara intensif. 

 

Aktivitas ini akan sangat membantu mereka dalam memahami konsep konsep dasar dalam 

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran serta pada akhirnya nanti mampu menyusun  RPP  

yang efektif yang tepat guna bagi kebutuhan siswa terutama cakrawala pengetahuan yang luas yag 

tidak bersandar pada tekstual buku paket melainkan siswa akan mendapat pengetahuan lebih dari guru 

tersebut. Dalam kaitanya dengan pembinaan program penyelenggaraan gemar membaca buku-buku 

referensi kependidikan di perpustakaan  adalah pola usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara efesien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan sesuatu yang akan atau 

disediakan untuk ditiru/diikuti untuk hasil latihan dalam pengawasan sehingga kegiatan melakukan 

sesuatu tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007 : 711) 

 

Model Pembinaan program penyelenggaraan gemar membaca buku-buku referensi kependidikan di 

perpustakaan  adalah pola perbuatan membina sesuatu yang disediakan untuk ditiru/diikuti dari hasil 

berlatih dengan pengawasan dalam kegiatan melakukan sesuatu sehingga tidak bergantung pada orang 

lain (kamus Pelajar  SD, 2003 : 751) 

 

Dengan demikian Model  pembinaan program penyelenggaraan gemar membaca buku-buku referensi 

kependidikan di perpustakaan  dalam penelitian ini adalah pola usaha, tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara efesien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk ditiru dari hasil 

latihan dalam pengawasan sehingga dalam melakukan sesuatu tidak bergantung pada orang lain 

 

Bagi para guru SD yang anggotanya semua guru didalam gugus, yang bersangkutan dimaksudkan 

sebagai wadah pembinaan profesional bagi para guru dalam upaya meningkatkan kemampuan 

profesional guru khususnya dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran di  SD Anonim, 

1996:14). 

 

Secara operasional  guru SD dapat dibagi lebih lanjut menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan 

jenjang kelas (misalnya kelompok guru kelas I dan seterusnya) dan berdasarkan mata pelajaran.  

 

Selanjutnya dalam sistem gugus I dan II dan seterusnya, selain mendapatkan pembinaan secara 

langsung oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah juga dari para tutor dan guru pemandu mata 

pelajaran mekanisme pembinaan profesional guru secara terus menerus dan berkesinambungan.  

 

Mengingat setiap guru kelas mempunyai permasalahan tentang mata pelajaran maupun metode 

mengajar menurut jenjang kelas masing-masing, maka materi tataran/latihan atau diskusi yang 

disiapkan oleh tutor dan guru pemandu, perlu ditanggapi dan dikaji secara aktif oleh  guru kelas agar 
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segala yang diperoleh lewat kegiatan benar-benar aplikatif dan memenuhi kebutuhan perbaikan 

KBM/PBM di sekolah. Kesesuaian antara materi yang disajikan atau didiskusikan oleh  peneliti 

yangberkolaborasi dengan guru kelas dengan pelaksanaan  pembinaan program penyelenggaraan 

gemar membaca buku-buku referensi kependidikan di perpustakaan, maka KBM/PBM di kelas akan 

menjadi hidup dan kondusif, serta dipantau oleh guru pemandu, kepala sekolah dan pengawas SD di 

masing-masing kecamatan dengan cara demikian guru pemandu, pengawas SD di Kabupaten 

Minahasa  dapat memperoleh masukan untuk melakukan perbaikan pada pertemuan –pertemuan 

berikutnya.  

 

Penulis sekaligus pengawas SD di Kabupaten Minahasa berorientasi kepada peningkatan kualitas 

pengetahuan, penguasaan materi, teknik mengajar, interaksi guru dan siswa metode mengajar dan lain 

lain yang berfokus pada penciptaan kegiatan belajar mengajar yang aktif. 

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa Model  pembinaan program penyelenggaraan gemar 

membaca buku-buku referensi kependidikan di perpustakaan  menunjukkan peningkatan kompetensi 

guru  di Sekolah Dasar Negeri Silian Dengan demikian pemahaman terhadap Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dapat ditingkatkan baik dalam teoritisnya maupun praktek.   

 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Model pembinaan 

program penyelenggaraan gemar membaca buku-buku referensi kependidikan di perpustakaan   

sebagai upaya peningkatan kompetensi kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar  di Sekolah 

Dasar Negeri Silian 

 

Diperoleh suatu pengalaman baru dalam penyelenggaraan program penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran oleh guru – guru di Sekolah Dasar Negeri Silian dengan menerapkan Model  pembinaan 

program penyelenggaraan gemar membaca buku-buku referensi kependidikan di perpustakaan , 

dimana ada efektifitas dan kemudahan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

 

Dari siklus I hingga siklus II  dapat diperoleh suatu benang merah bahawa telah terjadi peningkatan 

kinerja guru yang signifikan dalam kegiatan belajar mengajar di  Sekolah Dasar Negeri Silian 

 

Saran-saran 

Mengingat ada pengaruh yang nyata antara  gemar membaca dengan  motivasi kinerja mengajar, 

untuk itu saya sebagai Kepala Sekolah harus memberikan motivasi agar  guru  mempunyai minat 

untuk membaca khususnya untuk bidang studi   yang hendak mereka  ajarkan di kelas. 

 

Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka harus semakin diefektifkan peranan dan manfaat 

perpsutakaan sebagai mediasi “bank ilmu” baik bagi guru maupun siswa terutama buku-buku bacaan 

non paket yang wajib diperbanyak baik kuantiatas maupun kualitas materi isinya  
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EFFORTS TO IMPROVE THE CAPABILITY OF THE HEAD OF THE 

ASSISTANT SMART IN IMPLEMENTING SCHOOL LEADERSHIP 

THROUGH ACADEMIC SUPERVISION IN 2018 

 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEPALA  SMA BINAAN 

DALAM MENERAPKAN KEPEMIMPINAN SEKOLAH  MELALUI  

SUPERVISI AKADEMIK TAHUN 2018 
 

Herny Parapuspitawaty, S.Pd. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The results of the observation that the overall ability of the SMA Principal who is being fostered in 

implementing School Leadership is in the poor category. This is shown from as many as 8 high school 

principals, there are 5 (62.50%) school leadership in the less category. Meanwhile, high school principals who 

have the ability to carry out school leadership are included in the sufficient category, totaling 3 high school 

principals (37.50%). The lack of ability of the high school principal to implement school leadership is partly due 

to the high school principal's lack of understanding of school leadership which must be completed by the high 

school principal. Based on the background of the problem, the formulation of the problem in this study is: "Can 

academic supervision improve the ability of high school principals in implementing School Leadership in 

2018?" The results of the research and discussion, it can be concluded that academic supervision can improve 

the ability of high school principals in implementing school leadership. This is known from the data in Cycle I 

which shows that the average percentage only reached 48.54%, increased to 69.06% in Cycle II and again 

increased to 80.73% in Cycle III or exceeded the indicator limit of the success of the action. is set above 

80.00%. 

Key Word: Principal's Leadership Ability. Academic Supervision 

 

ABSTRAK 

Hasil observasi secara keseluruhan kemampuan Kepala SMA yang menjadi binaan  dalam melaksanakan 

Kepemimpinan Sekolah masuk dalam kategori kurang. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 8 Kepala SMA, 

terdapat 5 (62,50%) Kepemimpinan Sekolah masuk kategori kurang. Sementara itu Kepala SMA yang 

kemampuan melaksanakan Kepemimpinan Sekolah masuk dalam kategori cukup  berjumlah 3 Kepala SMA 

(37,50%). Kurangnya kemampuan Kepala SMA melaksanakan Kepemimpinan Sekolah tersebut di antaranya 

karena kurangnya pemahaman Kepala SMA terhadap Kepemimpinan Sekolah yang harus dilengkapi oleh 

Kepala SMA. Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah 

supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan Kepala SMA dalam melaksanakan Kepemimpinan 

Sekolah tahun 2018?” Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik 

dapat meningkatkan kemampuan Kepala SMA dalam melaksanakan Kepemimpinan Sekolah . Hal ini diketahui 

dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase rata-rata hanya menca 48,54%, naik menjadi 

69,06% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 80,73% pada Siklus III atau melampau batas 

indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.     

Kata Kunci: Kemampuan kepemimpinan Kepala Sekolah. Supervisi Akademik 

 

 

Latar Belakang Masalah  

Proses pengembangan sekolah harus dikelola secara berdaya dan berhasil guna, agar sekolah mampu 

mencapai tujuannya. Secara kuantitatif tujuan sekolah adalah menghasilkan sejumlah lulusan (out-

put) sebanyak-banyaknya setelah menyelesaikan program tertentu yang diwajibkan. Ditinjau dari segi 
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kualitas sekolah bertujuan menghasilkan SDM yang bermutu dan menjadi pelopor pembangunan yang 

tangguh. 

 

Kepala Sekolah harus mampu membangun tujuan bersama, meningkatkan kreasi dan inovasi dalam 

mengembangkan kurikulum, mengembangkan motivasi pendidik dalam mengembangkan kompetensi, 

menjamin pelaksanaan mutu proses pembelajaran  melalui pelaksanaan monitoring atau supervisi, 

mengembangkan sistem penilaian dalam memantau perkembangan belajar siswa, mengambil 

keputusan berbasis data 

 

Kepala Sekolah mempunyai tugas yang sangat penting di dalam mendorong proses pengembangan 

sekolah untuk mampu menumbuhkan kemampuan kreatifitas, daya inovatif, kemampuan pemecahan 

masalah, berpikir kritis dan memiliki naluri jiwa kewirausahaan bagi siswa sebagai produk suatu 

sistem pendidikan. Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar Kepala Sekolah juga  

mengamanatkan tentang tugas pokok Kepala Sekolah pada semua jenjang mencakup tiga bidang, 

yaitu: (a) tugas manajerial, (b) supervisi dan (c) kewirausahaan, Tugas pokok tersebut dalam 

implementasinya perlu dikawal oleh pemangku kepentingan untuk mengetahui keterlaksanaannya. 

 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Kepala Sekolah, Pasal 15 ayat 3 

menyatakan bahwa Kepala  Sekolah yang telah bersertifikat profesi dapat diangkatm enjadi kepala 

satuan pendidikan dengan beban kerja satuan pendidikan. Implementasi tugas tersebut tertuang dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepala Sekolah 

sebagai Kepala Sekolah, Pasal 12 yang secara garis besar dapat dirangkum dalam tiga aspek yaitu: 

usaha pengembangan sekolah/madrasah, peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 

(delapan) standar nasional pendidikan, dan usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala 

Sekolah /madrasah. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa seorang Kepala Sekolah /madrasah harus memiliki lima 

kompetensi minimal yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Untuk 

mencapai lima kompetensi tersebut, lima materi pelatihan telah disusun yaitu: (1) Manajemen 

Berbasis Sekolah/MBS, (2) Kepemimpinan Pengelolaan sekolah, (3) Kewirausahaan, (4) Supervisi 

akademik, dan (5) Penelitian Tindakan Sekolah. 

 

Pada sekolah yang menerapkan MBS, Kepala Sekolah memiliki peran yang kuat dalam 

mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumberdaya pendidikan yang 

tersedia. Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong 

sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-

program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, Kepala Sekolah 

dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu 

mengambil keputusan dan inisiatif/prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Secara umum, 

Kepala Sekolah tangguh memiliki kemampuan memobilisasi sumberdaya sekolah, terutama 

sumberdaya manusia, untuk mencapai tujuan sekolah. 

 

Dalam dasa warsa terakhir berkembang visi dan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan 

umumnya, dan sekolah khususnya. Apabila pada era sebelumnya sekolah dipandang sebagai bagian 

dari birokrasi pendi- dikan, maka sekarang ini sekolah adalah lembaga yang melayani masyarakat. 

Pergeseran paradigma ini berimplikasi luas dalam administrasi dan pengelo- laan sekolah. 
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Paling tidak ada tiga prinsip atau azas yang harus selalu diperhatikan dalam pengelolaan sekolah, 

yaitu: partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga hal ini diharapkan dapat mendorong 

peningkatan mutu pendidikan yang selama ini belum menggembirakan. Partisipasi, menuntut setiap 

penye- lenggara dan pengelola sekolah melibatkan stakeholder dalam perumusan berbagai kebijakan. 

Transparansi mengharuskan sekolah terbuka, terutama dalam pemerolehan dan penggunaan dana, 

sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi tidak akan terjadi tanpa didukung oleh 

akuntabilitas, yaitu pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap orang tua dan masyarakat, tidak 

hanya dalam aspek pengelolaan sumber-sumber daya, namun juga dalam proses pengelolaan sekolah 

dan pelayanan yang mereka berikan. 

 

Dengan adanya pergeseran paradigma tersebut, maka Kepala Sekolah semakin dituntut serius, berhati-

hati dan terbuka dalam administrasi dan pengelolaan sekolah. Hal ini tentu harus didukung oleh 

pengawas, selaku pembina, pembimbing dan penilai kinerja sekolah.  

 

Upaya untuk menerapkan  dan mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan 

Kepala Sekolah dalam menerapkan Kepemimpinan Sekolah yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah 

sebagai pedoman untuk menerapkan proses pembelajaran, salah satunya melalui supervisi akademik, 

sehingga Kepala Sekolah mengetahui kelemahan dan kelebihannya dalam mengelola  sekolah. 

Kualitas Kepala Sekolah dalam menerapkan tugasnya sebagian Kepala Sekolah keadaannya tidak 

lebih dari hanya menerapkan tugas rutin. Hal tersebut dapat dilihat dari menerapkan Kepemimpinan 

Sekolah yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah masih belum dikembangkan secara baik. Kritik 

terhadap kualitas Kepala Sekolah disebabkan karena kemampuan Kepala Sekolah yang tidak 

memadai dalam menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di bidang 

pendidikan.  

 

Sebagai suatu sistem, sekolah terdiri atas komponen-kompenen yang saling terkait dan saling 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Berbagai input mulai dari siswa, guru, biaya, serta 

instrumental dan environmental input lainnya harus dapat didayagunakan seefektif mungkin dalam 

proses transformasi, untuk menghasilkan output berupa peserta didik yang memiliki seperangkat nilai, 

sikap, pengetahuan serta keterampilan baru. Untuk menda- yagunakan semua sumber daya tersebut, 

diperlukan administrasi dan penge-lolaan sekolah yang baik 

 

Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih kurang kemampuan Kepala 

Sekolah dalam menerapkan Kepemimpinan Sekolah yang merupakan pedoman dalam menerapkan 

proses pembelajaran. Hal ini didasarkan pada hasil supervisi   yang penulis lakukan  pada Kepala 

Sekolah  binaan terhadap 8 orang Kepala Sekolah dalam  Kepemimpinan Sekolah pada bulan 

Nopember  2016 terlihat bahwa seluruh Kepala SMA binaan belum menerapkan Kepemimpinan 

Sekolah yang lengkap. Penilaian terhadap kemampuan Kepala SMA dalam menerapkan 

Kepemimpinan Sekolah tersebut dilaksanakan dengan menggunakan instrument supervisi  

Kepemimpinan Sekolah.  

 

Berdasarkan hasil observasi secara keseluruhan kemampuan Kepala Sekolah  binaan dalam 

menerapkan Kepemimpinan Sekolah masuk dalam kategori kurang. Hal ini ditunjukkan dari 

sebanyak 8 Kepala SMA, terdapat 5 (62,50%)  Kepemimpinan Sekolah masuk kategori kurang. 

Sementara itu Kepala SMA yang kemampuan menerapkan Kepemimpinan Sekolah masuk dalam 

kategori cukup  berjumlah 3 Kepala SMA (37,50%). Kurangnya kemampuan Kepala SMA 

menerapkan Kepemimpinan Sekolah tersebut di antaranya karena kurangnya pemahaman Kepala 

SMA  terhadap dokumen kepemimpinan Sekolah yang harus dilengkapi oleh Kepala SMA binaan. 
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Data awal mengenai kurangnya kemampuan Kepala SMA binaan dalam hal menerapkan 

Kepemimpinan Sekolah tersebut maka peneliti mengidentifikasi adanya masalah yaitu diperlukan 

adanya suatu strategi untuk meningkatkan kemampuan Kepala SMA binaan dalam menerapkan 

Kepemimpinan Sekolah  melalui supervisi akademik.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: Kemampuan Kepala sekolah binaan dalam menerapkan 

Kepemimpinan Sekolah masih dalam kategori kurang. Kurangnya kemampuan Kepala sekolah 

dalam menerapkan Kepemimpinan Sekolah tersebut di antaranya adalah kurangnya pemahaman 

Kepala sekolah terhadap administrasi yang harus dilengkapi. Diperlukan adanya strategi untuk 

meningkatkan kemampuan Kepala sekolah dalam menerapkan Kepemimpinan Sekolah, yaitu melalui 

supervisi akademik yang diharapkan dapat meningkatan kemampuan Kepala sekolah dalam 

pengelolaan sekolah. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah 

supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan Kepala SMA binaan   dalam menerapkan 

Kepemimpinan Sekolah tahun 2018?” 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 

meningkatkan kemampuan Kepala sekolah dalam Kepemimpinan Sekolah melalui supervisi 

akademik di   Sub Rayon SMA Trimurjo semester genap Tahun Pelajaran 2016/2018. 

 

Tinjauan Pustaka 

Kemampuan Kepala Sekolah  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa seorang Kepala Sekolah/madrasah harus memiliki lima 

kompetensi minimal yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Untuk 

mencapai lima kompetensi tersebut, lima materi pelatihan telah disusun yaitu: (1) Manajemen 

Berbasis Sekolah/MBS, (2) Kepemimpinan Pengelolaan sekolah, (3) Kewirausahaan, (4) Supervisi 

Akademik, dan (5) Penelitian Tindakan Sekolah. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Kepala Sekolah, Pasal 15 ayat 3 menyatakan 

bahwa Kepala Sekolah yang telah bersertifikat profesi dapat diangkatm enjadi kepala satuan 

pendidikan dengan beban kerja satuan pendidikan. Implementasi tugas tersebut tertuang dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai 

Kepala Sekolah, Pasal 12 yang secara garis besar dapat dirangkum dalam tiga aspek yaitu: usaha 

pengembangan sekolah/madrasah, peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) 

standar nasional pendidikan, dan usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala 

sekolah/madrasah. 

 

Kepemimpinan Sekolah 

Kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. 

Banyak model kepemimpinan yang dapat dianut dan diterapkan dalam bebagai organisasi/institusi, 

baik profit maupun non profit, namun model kepemimpinan yang paling cocok untuk diterapkan di 

sekolah adalah kepemimpinan  Sekolah (instructional leadership or leadership for improved 
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learning). Tentang penerapan kepemimpinan Sekolah di sekolah, banyak penelitian yang 

menyimpulkan bahwa kepala sekolah yang memfokuskan kepemimpinan  Sekolah menghasilkan 

prestasi belajar siswa yang lebih baik dari pada kepala sekolah yang kurang memfokuskan pada 

kepemimpinan  Sekolah. Ironisnya, kebanyakan sekolah tidak menerapkan model kepemimpinan  

Sekolah. Hasil penelitian Stronge (1988) menunjukkan bahwa dari seluruh pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh kepala sekolah, hanya 10 persen yang dialokasikan untuk kepemimpinan  Sekolah. 

Sampai sekarangpun banyak kepala sekolah yang masih menyeimbangkan perannya sebagai manager, 

administrator, supervisor, dan instructional leader (kepemimpinan  Sekolah). Adapun alasan yang 

dikemukakan antara lain kurangnya pelatihan tentang kepemimpinan  Sekolah, kurangnya waktu 

untuk melaksanakan kepemimpinan  Sekolah, banyaknya kegiatan administratif yang harus 

dilaksanakan, dan adanya harapan dari masyarakat bahwa peran kepala sekolah utamanya adalah 

seorang manager (Flath, 1089; Fullan, 1991).   

 

Kepemimpinan  Sekolah sangat cocok diterapkan di sekolah karena misi utama sekolah adalah 

mendidik semua siswa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi orang dewasa yang sukses dalam 

menghadapi masa depan yang belum diketahui dan yang sarat dengan tantangan-tantangan yang 

sangat turbulen. Misi inilah yang kemudian menuntut sekolah sebagai organisasi harus memfokuskan 

pada  Sekolah (learning-focused schools), yang meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, dan 

penilaian hasil belajar (asesmen).  

 

Supervisi 

Istilah supervisi, berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu supervision, yang terdiri dari dua suku 

kata yaitu super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision artinya melihat atau 

meninjau. Secara etimologis supervision melihat atau meninjau dari atas, dilakukan oleh pihak atasan 

(orang yang memiliki kelebihan) terhadap hasil penwujudan kegiatan bawahan. Sejalan dengan 

pengertian supervisi secara etimologis yang diuraikan, maka banyak sekali pendapat yang 

dikemukakan oleh sejumlah para ahli antara lain sebagai berikut: Menurut M. Ngalim Purwanto 

(2004: 52), supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru 

dan pegawai sekolah lainnya dalam memberikan atau melakukan pekerjaan mereka secara efektif 

yaitu mengajar dan mendidik murid-muridnya dengan penuh tanggungjawab. Menurut Piet A. 

Sahertian (2002: 18), pengawasan atau supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam 

memimpin guru-guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki penga.jaran menstimulir, merefleksi 

pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan bahan-

bahan pengajaran dan metode mengajar. 

 

Menurut Ametembun  (2001: 59), supervisi adalah segala usaha dari petugas sekolah dalam 

memimpin guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran termasuk menstimulir, 

menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan pendidikan  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan inti dari definisi-definisi yang pada 

dasarnya mempunyai banyak kesamaan seperti berikut ini: Supervisi adalah usaha atau kegiatan yang 

membantu guru dan melayani guru, dalam memperbaiki pengajaran agar dalam melaksanakan tugas 

lebih efektif. Supervisi tidak langsung diarahkan kepada murid, tetapi kepada guru yang membina 

murid, karena guru memegang peranan pokok dalam pengajaran. Supervisi dapat digunakan untuk 

menyeleksi pertumbuhan jabatan dan mengetahui perkembangan guru-guru. 
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Seorang pengawas atau kepala sekolah datang ke kelas di mana guru sedang mengajar, ia mengadakan 

peninjauan terhadap suasana di kelas itu, supervisi akademik merupakan cara pengawasan, 

pemeriksaan dan inspeksi untuk melihat secara jauh sampai di mana ketentuan-ketentuan yang telah 

digariskan dilaksanakan oleh guru. Dari data hasil kujungan kelas tersebut akan digunakan untuk 

membina kemampuan dan keterampilan guru dan sebagai evaluasi untuk melihat seberapa jauh 

kemampuan yang diperoleh guru.  

 

Tujuan dan Fungsi Supervisi Kelas 

Tujuan supervisi akademik adalah menolong guru-guru dalam hal pemecahan kesulitankesulitan yang 

mereka hadapi. Dalam supervisi akademik yang diutamakan ialah mempelajarai sifat dan kualitas 

guru dalam membimbing murid-muridnya (Piet A. Sahertian, 2002: 43). 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, M. Ngalim Purwanto (2004: 56), menyebutkan bahwa tujuan 

supervisi antara lain membantu guru-guru agar: Dapat melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. 

Dapat membimbing murid-muridnya dalam proses belajar mengajar. Dapat mengefektifkan 

penggunaan sumber-sumber belajar. Dapat mengevaluasi kemajuan belajar murid-muridnya. Dapat 

mencintai tugasnya dengan penuh tanggung jawab. 

Menurut Piet A. Sahertian (2002: 43), supervisi akademik berfungsi sebagai alat untuk memajukan 

cara mengajar maka supervisi akademik membantu pembentukan profesional guru, karena memberi 

kesempatan untuk meneliti prinsip-prinsip belajar dan mengajar itu sendiri. 

 

Macam-Macam Supervisi akademik 

Menurut Ametembun (2001: 46), supervisi akademik terbagi atas tiga macam, yaitu : Supervisi tanpa 

diberitahukan sebelumnya, artinya kepala sekolah tiba-tiba datang ke kelas sedangkan guru sedang 

mengajar. Supervisi dengan pemberitahuan terlebih dahulu, artinya kepala sekolah datang ke kelas 

berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan diberikan pada tiap kelas yang akan dikunjungi. 

Supervisi atas undangan guru, artinya seorang guru mengundang kepala sekolah untuk mengunjungi 

kelasnya, sebagai akhir dari supervisi akademik tersebut selalu diakhri dengan percakapan individual 

untuk bertukar pikiran membicarakan hasil supervisi dan usaha peningkatan kemampuan guru. Dalam 

melaksanakan supervisi akademik yang baik perlu dipersiapkan oleh kepala sekolah tentang hal yang 

berkaitan dalam keberhasilan suatu kegiatan supervisi tersebut.  

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini termasuk kelompok Penelitian Tindakan Sekolah, yaitu penelitian yang lazim 

dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang pada saatnya akan meningkatkan pencaan 

kompetensi peserta didik secara maksimal. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penelitian 

tindakan sekolah ini adalah adanya kerjasama secara kolaboratif dalam beberapa langkah penelitian 

antara lain yaitu:  Merumuskan masalah dan merencanakan tindakan (planning). Melaksanakan 

tindakan (acting) dan pengamatan (observing). Merefleksikan (reflecting) hasil pengamatan. 

Perbaikan atau perubahan perencanaan (replanning) untuk  pengembangan tingkat keberhasilan 

(Sanafiah Faisal, 2003: 44)   

 

Desain penelitian tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain putaran spiral sesuai 

dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini menggunakan 

model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggert (dalam Arikunto, 2002: 83) yaitu berbentuk 

spiral dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya.  
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Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kepala SMA yang menjadi binaan, yang berjumlah 8 orang. 

Penelitian dilaksanakan pada tahun pelajaran 2017/2018 semester genap. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam Penelitian Tindakan ini adalah apabila terjadi kenaikan jumlah dan 

persentase Kepala SMA dengan kategori baik dalam melaksanakan Kepemimpinan Sekolah pada 

setiap siklus. Siklus dihentikan apabila secara keseluruhan persentase Kepala SMA dengan kategori 

baik dalam melaksanakan Kepemimpinan Sekolah mencapai lebih dari 80%. 

  

Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instrumen Supervisi Kepemimpinan Sekolah, 

yang meliputi komponen-komponen penilaian supervisi Kepemimpinan Sekolah. Pada penelitian ini 

pelaksanaan siklus I, II dan sterusnya akan dilanjutkan jika tidak memenuhi kriteria penerapan 

kepemimpinan sekolah yaitu ≥ 80 % kepala sekolah harus menerapkan kepemimpinan sekolah. 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga siklus. Hasil refleksi siklus I digunakan sebagai acuan untuk 

rencana tindak lanjut pada siklus II. Sedangkan hasil refleksi siklus II digunakan sebagai acuan tindak 

lanjut pembelajaran selanjutnya. Dalam siklus penelitian ini terdapat beberapa tahap, antara lain : 

tahap perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan/implementasi tindakan, tahap observasi, dan tahap 

refleksi.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perencanaan tindakan dilakukan untuk mendapatkan kerangka dasar pelaksanaan Kepemimpinan 

Sekolah. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi  

pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah melalui supervisi akademik. Peneliti juga menginfomasikan 

kepada para Kepala Sekolah bahwa akan dilaksanakan supervisi akademik tentang pelaksanaan 

Kepemimpinan Sekolah dengan tujuan agar Kepala Sekolah menyiapkan administrasi yang 

berhubungan dengan penerapan kepemimpinan sekolah.  

 

Upaya yang ditempuh adalah melaksanakan supervisi akademik yang bertujuan untuk menumbuhkan 

kegairahan Kepala Sekolah  untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan 

mempersiapkan, melaksanakan dan mengadministrasi penerapan Kepemimpinan Sekolah. Selain itu 

untuk menyetarakan kemampuan dan kemahiran Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Kepemimpinan 

Sekolah sehingga ada peningkatan mutu pendidikan. 

 

Pelaksanaan penelitian pada Siklus I adalah tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2018 terhadap 8 

orang Kepala SMA. Pada tahap ini peneliti melaksanakan supervisi akademik terhadap melaksanakan 

Kepemimpinan Sekolah oleh Kepala SMA binaan. Supervisi akademik ini diarahkan pada 

pelaksanaan melaksanakan Kepemimpinan Sekolah oleh Kepala binaan, dengan komponen-

komponen penilaian sejumlah 30 komponen sebagaimana terlampir. 

 

Dalam kegiatan supervisi akademik ini diberikan pembimbingan dan pembinaan tentang bagaiman 

mengadministrasikan penerapan Kepemimpinan Sekolah, ini akan membantu Kepala SMA binaan 

dalam memahami Kepemimpinan Sekolah. Supervisi akademik ini diselenggarakan untuk 

meningkatkan kemampuan Kepala SMA binaan dalam merencanakan dan melaksanakan dan 

mengadministrasikan penerapan Kepemimpinan Sekolah, membahas kekurangan/kesulitannya, serta 

perangkat apa saja yang dibutuhkan.  
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Hasil pengamatan pada Siklus I menunjukkan bahwa Kepala SMA binaan terkesan masih menutupi 

kekurangan Kepemimpinan Sekolah yang dimiliki sekolah, hal ini dapat disebabkan karena Kepala 

Sekolah tidak ingin kekurangan dan kelemahannya diketahui.  

 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kelemahan pelaksaan supervisi akademik adalah pada 

interaksi yang masih kurang antara Kepala Sekolah dan supervisor sehingga supervisi akademik 

terkesan hanya mencari kesalahan dan kekurangan.  

 

Hal ini tentunya masih kurang ideal sebab maksud dilaksanakannya supervisi akademik adalah 

bertujuan untuk pembinaan dan pembimbingan Kepala SMA binaan dalam melaksanakan 

Kepemimpinan Sekolah, hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan Kepala SMA binaan serta 

adanya standar kemampuan yang harus dicapai dalam melaksanakan Kepemimpinan Sekolah, namun 

pada kenyataannya tidak semua Kepala SMA binaan  mengikuti tahapan kegiatan dalam supervisi 

akademik sehingga ini akan akan dapat berpengaruh terhadap tujuan pembinaan  dan akan 

mempengaruhi kemampuan Kepala SMA binaan dalam melaksanakan  Kepemimpinan Sekolah. 

Kepala SMA diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam supervisi akademik, karena dengan aktifnya 

Kepala Sekolah, akan meningkatkan pemahaman mengenai kelebihan dan kekurangan yang dihadapi 

oleh Kepala Sekolah terhadap pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah, sehingga Kepala Sekolah dapat 

bertukar pengalaman maupun informasi mengenai bagaimana melaksanakan Kepemimpinan Sekolah.  

 

Kegiatan supervisi akademik sebagai salah satu upaya untuk pembimbingan dan pembinaan Kepala 

Sekolah diharapkan dapat dijadikan sebagai ajang komunikasi dan interaksi bagi  Kepala Sekolah dan 

pengawas untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan serta 

mengadministrasikan penerapan  Kepemimpinan Sekolah. Selain itu agar Kepala Sekolah mampu 

menerapkan Kepemimpinan Sekolah. 

 

Pembahasan 

Siklus I 

Berdasark an hasil evaluasi bahwa pada Siklus I, pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah oleh Kepala 

SMA  binaan masih masuk ke dalam kategori kurang. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 8 Kepala 

Sekolah, terdapat 6 (75,00%) Kepala Sekolah yang Kepemimpinan Sekolahnya masuk kategori 

kurang. Sementara itu Kepala Sekolah yang pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah masuk dalam 

kategori baik hanya berjumlah 1 Kepala Sekolah (12,50%), sedangkan yang pelaksanaan 

Kepemimpinan Sekolah cukup baik berjumlah 1 Kepala Sekolah (12,50%). Pada umumnya Kepala 

SMAmasih kurang dalam menyiapkan Buku Pendoman Pelaksanaan Program Induksi di sekolah dan 

dokumen terkait seperti KTSP, silabus, peraturan dan tata tertib sekolah baik bagi guru maupun bagi 

siswa, prosedur-prosedur P3K, prosedur keamanan sekolah; merencanakan pelaksanaan Program 

Induksi Guru Pemula (PIGP) di Sekolah melakukan analisis kebutuhan guru pemula; memantau 

kinerja guru pembimbing dalam melakukan pembimbingan: menjalin kerja sama dengan orang tua 

peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas 

yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat; menjamin manajemen organisasi dan 

pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, 

dan efektif; membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program 

pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru 

dan tenaga kependidikan; menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif; menjalin kerja sama 

dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan 

kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat.Selain itu secara 
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keseluruhan persentase kategori baik dalam pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah oleh  Kepala SMA  

binaan baru mencapai 48,54%. Hal ini masih relatif jauh dibandingkankan dengan indikator 

keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus I maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan perbaikan 

pada pelaksanaan siklus selanjutnya, yaitu sebagai berikut: Kepala Sekolah kurang berpartisipasi aktif 

dalam mengikuti kegiatan supervisi akademik yang diselenggarakan. Pelaksanaan supervisi akademik 

masih terkesan mencari kesalahan Kepala Sekolah sehingga perlu perbaiki dan ditingkatkan.  

Pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah Kepala Sekolah masih masuk dalam kategori kurang sehingga 

perlu ditingkatkan 

 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus I yang menunjukkan bahwa secara umum kemampuan 

Kepala SMA binaan dalam melaksanakan Kepemimpinan Sekolah pada Siklus I masih masuk dalam 

kategori kurang, sehingga direkomendasikan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya yaitu pada 

Siklus II. 

 

Siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus II, pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah oleh Kepala 

SMA binaan melalui supervisi akademik mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan 

Siklus I atau sudah masuk ke dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 8 peserta 

supervisi akademik, terdapat 4 orang  (50,00%) mampu melengkapi pelaksanaan Kepemimpinan 

Sekolah dengan baik. Sementara itu yang pelaksanaan Kepemimpinan Sekolahnya masuk dalam 

kategori kurang  ada 1 (12.50). Data lain menunjukkan 3 orang (37,50%) Kepala Sekolah mampu 

melaksanakan Kepemimpinan Sekolah masuk kategori cukup baik. 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase dengan kategori baik dalam melaksanakan Kepemimpinan 

Sekolah Kepala SMA binaan telah mengalami kenaikan menjadi 69,06%, tetapi belum memenuhi 

indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus II maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan perbaikan 

pada pelaksanaan instrumen evaluasi siklus selanjutnya, yaitu sebagai berikut: Pelaksanaan 

Kepemimpinan Sekolah oleh Kepala Sekolah secara keseluruhan telah mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan Siklus I. Persentase pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah oleh Kepala Sekolah 

belum memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%. Refleksi pelaksanaan 

Kepemimpinan Sekolah Siklus II yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah  

oleh Kepala Sekolah pada Siklus II belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan maka 

penelitian dilanjutkan pada Siklus III.  

  

Siklus III 

Pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah oleh Kepala SMA Binaan mengalami peningkatan signifikan 

dibandingkan dengan Siklus III atau masuk ke dalam kategori amat baik. Hal ini ditunjukkan dari 

sebanyak 8 Kepala Sekolah, terdapat 7 orang (87,50%) mampu melaksanakan Kepemimpinan 

Sekolah dengan baik. Sementara itu Kepala Sekolah, yang melaksanakan kepemimpinan sekolah 

masuk dalam kategori cukup ada 1 (12,50). Selain itu secara keseluruhan persentase dengan 

kategori baik pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah oleh Kepala Sekolah, melalui supervisi mencapai 

80,73% atau melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.  Berdasarkan 

hasil evaluasi pada Siklus III siklus penelitian ini dihentikan, sebab secara perorangan maupun secara 

keseluruhan Kepala SMA binaan telah mampu melaksanakan Kepemimpinan Sekolah dengan baik.  
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Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik 

dapat meningkatkan kemampuan Kepala SMA  Binaan dalam melaksanakan Kepemimpinan Sekolah. 

Hal ini diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase rata-rata hanya menca 

48,54%, naik menjadi 69,06% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 80,73% pada 

Siklus III atau melampau batas indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.     

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Sekolah, disarankan untuk semakin 

meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan administrasi kepemimpinan sekolah, dengan mengikuti 

berbagai forum seperti MKKS, seminar maupun pendidikan dan pelatihan Kepala SMAdalam 

pengelolaan sekolah. Supervisi akademik hendaknya semakin ditingkatkan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan Kepala SMA binaan dalam pengelolaan sekolah di masa akan datang. 
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EFFORTS TO IMPROVE STUDENT MATHEMATICS LEARNING 

OUTCOMES BY USING THE DISCOVERY METHOD IN CLASS VII.3  

SMP N 2 BATUSANGKAR TANAH DATAR REGENCY FOR THE 

2020/2021 ACADEMIC YEAR 

 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

PESERTA DIDIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE DISCOVERY 

PADA KELAS VII.3 SMP N 2 BATUSANGKAR  

KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 

Arnida 

SMP N 2 Batusangkar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to see the impact of using the Discovery method on students' mathematics 

learning outcomes. The research subjects were students of class VII.3 SMP N 2 Batusangkar. The action 

hypothesis formulated is that the application of the Discovery method can improve the learning outcomes of 

class VII.3 students of SMP N 2 Batusangkar. The instruments used to determine the effectiveness of the action 

are Student Worksheets (LKPD), Observation Sheets, and Mathematics Learning Outcomes Tests for each end 

of the cycle. The research was conducted in two cycles. Based on the class action research carried out, the 

percentage of completion in the first cycle was 62.50% and in the second cycle was 75%, when compared to the 

percentage of completeness before the action was given, which was 51.57%, there was an increase even though 

it was not 100%. This shows that learning mathematics using the Discovery method can improve student 

learning outcomes for class VII.3 SMP N 2 Batusangkar, Tanah Datar Regency. 

Key Word: Learning Outcomes, Discovery 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari penggunaan metode Discovery terhadap hasil belajar 

matematika peserta didik. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VII.3 SMP N 2 Batusangkar. Hipotesis 

tindakan yang dirumuskan adalah penerapan metode Discovery dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas VII.3 SMP N 2 Batusangkar. Instrument yang digunakan untuk mengetahui efektifitas tindakan adalah 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Lembar Observasi, dan Tes hasil belajar matematika untuk setiap akhir 

siklus. Penelitian dilakukan sebanyak dua siklus. Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

diperoleh persentase yang tuntas pada siklus I adalah 62,50% dan pada siklus II adalah 75%, bila dibandingkan 

dengan persentase ketuntasan sebelum diberi tindakan yaitu sebesar 51,57%, sudah terdapat peningkatan 

walaupun belum 100%. Hal ini menunjukkan bahwa belajar matematika menggunakan metode Discovery dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VII.3 SMP N 2 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.  

Kata Kunci: Hasil Belajar, Discovery 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan pelajaran yang kurang diminati oleh kebanyakan peserta didik SMP, karena 

sudah terpatri di hati mereka bahwa matematika adalah pelajaran yang paling sulit. Dengan adanya 

anggapan seperti itu peserta didik enggan untuk mempelajarinya di rumah lagi. Pernah peneliti 

menanyakan siapa yang mengulang pelajarannya di rumah? Dalam satu kelas hanya yang mengulang 

pelajaran matematika dirumah dua sampai tiga orang. 
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Sebagai akibat dari keadaan yang diuraikan di atas penulis temukan di kelas yang penulis ampu yaitu 

kelas VII.3 dan Kelas VII.4 SMP N 2 Batusangkar dimana hasil belajar matematika peserta didik 

umumnya dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil 

penilaian harian 1 dan penilai harian 2 semester 2 kelas VII.3dan kelas VII.4  tahun ajaran 2020/2021 

pada Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1.  Nilai Rata-rata Matematika penilaian harian  I  dan penilaian harian 2 Semester 2 Kelas 

VII.3 dan kelas VII.4 Peserta didik SMP N 2 Batusangkar Tahun Pelajaran 2020/2021 

Kelas 

VII.3 VII.4 

Rata-rata Persentase 

Ketuntasan 

Rata-rata Persentase 

Ketuntasan 

Ulangan harian I 65 46,88 % 68 44 % 

Ulangan harian 2 69 56,25 % 72 65 % 

        Sumber : Pendidik Mata Pelajaran matematika  

 

Hasil rata-rata pada penilaian harian I dan ulangan harian 2 Semester 2 yang tampak di atas jauh dari 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM mata pelajaran matematika untuk kelas VII.3 dan VII.4 

SMP N 2 Batusangkar yaitu 76,0 

 

Pada kelas VII.3 dan VII.4 tersebut menunjukkan bahwa sebagian peserta didik merasakan 

matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Rendahnya penguasaan peserta 

didik terhadap bidang studi matematika dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain motivasi 

peserta didik untuk belajar masih kurang. Peserta didik apabila diberi tugas atau soal latihan 

cenderung mencontek jawaban teman yang pandai atau menunggu jawaban dari Pendidik. Kurang 

mampunya peserta didik mengaplikasikan konsep matematika ke dalam soal-soal maupun 

kelingkungan sekitarnya. Secara teoritis seperti yang dituntut pada kurikulum 2013 (K13) peserta 

didik tidak hanya di tuntut mengetahui dan memahami yang dipelajari, tetapi juga harus bisa memakai 

pengetahuan itu, sehingga mampu di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

 

Salah satu usaha yang telah penulis lakukan adalah mengembangkan metode pembelajaran, sehingga 

dengan metode pembelajaran yang bervariasi diharapkan akan dapat membantu peserta didik dalam 

belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar pada peserta didik, seperti yang dikemukakan oleh 

Russeffendi (1988 : 493 ) yaitu : Metode dan alat peraga pengajaran untuk perbaikan supaya dapat 

meningkatkan motivasi, dapat mempercepat dan mempermudah pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang dipelajarinya dan dapat memberikan latihan secukupnya. 

 

Alternatif yang dipilih untuk mengatasi masalah yang dikemukakan di atas adalah   dengan 

menggunakan metode Discovery ( Penemuan ). Metode Discovery mengajak peserta didik untuk 

belajar menemukan konsep sendiri dari fakta yang ada melalui kegiatan menghadapkan pada masalah, 

mencari dan mengkaji data, melakukan eksperimen dan merumuskan  kesimpulan sehingga peserta 

didik menemukan hakekat suatu konsep. Melalui metode “Discovery” ini peserta didik menemukan 

konsep sendiri dan diperkuat  dengan rangkaian eksperimen, sehingga peserta didik lebih terlibat 

secara langsung dalam menemukan hakekat suatu konsep. Metode ini dapat diterapkan dalam 

pembelajaran matematika. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan 

judul: Upaya meningkatan hasil belajar matematika peserta didik dengan menggunakan metode 

“Discovery” pada kelas VII.3 SMP N 2 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan masalah yang muncul dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: Hasil belajar matematika peserta didik masih rendah. Motivasi peserta 

didik untuk belajar masih kurang. Peserta didik kurang mampu mengaplikasikan konsep matematika 

ke dalam soal-soal. Matematika dianggap mata pelajaran paling sulit diantara mata pelajaran lain. 

 

Pembatasan Masalah 

Mengingat berbagai keterbatasan yang penulis miliki antara lain dari segi biaya, waktu, dan tenaga 

maka dalam penelitian tindakan kelas sesuai dengan masalah yang dihadapi,maka masalah yang akan 

diteliti perlu dibatasi yaitu: Dilihat hasil belajar, nilai matematika peserta didik kelas VII.3 SMP N 2 

Batusangkar masih rendah. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : ‘’Apakah menggunakan  

metode   Discovery dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas VII.3 SMP N 2 

Batusangkar?” 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari penggunaan metode Discovery terhadap hasil 

belajar matematika peserta didik kelas VII.3 SMP N 2 Batusangkar. 

 

Kajian Pustaka 

Belajar dan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan bagi peserta didik. 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang disebabkan adanya pengalaman dan adanya latihan. 

Pengertian belajar menurut Arthur T. Jersild dalam bukunya Education Psychology (Thonthowi 

Ahmad, 1991 :98-99) adalah “Modification of behavion through experience and training” artinya 

“perubahan tingkah laku karena pengalaman dan latihan”. Belajar merupakan usaha untuk menuju 

kearah yang lebih baik, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman baru. Hal ini serupa yang 

diungkapkan oleh Slameto (1995 : 2 ) sebagai berikut: “ Belajar adalah suatu proses yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya’ 

 

Dalam hubungannya dengan matematika, belajar berarti mengkontruksi (menyusun) pemahaman 

matematika. Menurut buku 3 materi pelatihan terintegrasi (depdiknas : 2004:18) tujuan pembelajaran 

matematika adalah: Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui 

kegiatan penyelidikan, eksplorasi, ekperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten, dan 

inkosisten. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan 

dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinal, rasa ingin tahu, membuat prediksi,dan dugaan 

serta mencoba-coba. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Mengembangkan 

kemampuan menyampikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui 

pembicaraan lisan, catatan, grafik, peta, diagram, dalam menjelaskan gagasan. 

 

Jadi pembelajaran matematika bertujuan untuk melatih cara berpikir, bernalar dalam menarik 

kesimpulan, mengembangkan aktivitas kreatif kemampuan memecahkan masalah dan menyampaikan 
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informasi atau mengkomunikasikan gagasan . Agar tujuan belajar seperti itu dapat dicapai, Pendidik 

perlu memfasilitasi peserta didik dengan kegiatan yang menunjang terjadinya proses mengkrontruksi 

pengetahuan. 

 

Hasil belajar adalah apa yang diperoleh oleh peserta didik setelah mereka  melakukan kegiatan  

belajar. Dengan adanya kegiatan belajar terjadi perubahan tingkah laku pada peserta didik. Hasil 

belajar dapat dilihat dari hasil yang diperoleh peserta didik. Menurut Thorndike yang dikutip oleh 

Slameto (1988 : 10) tujuan dan fungsi penilaian/evaluasi diarahkan kepada keputusan-keputusan yang 

menyangkut pengajaran, hasil belajar, diagnosa dan usaha perbaikan, penempatan,  seleksi, bimbingan 

dan penyuluhan, kurikulum penilaian kelembagaan. 

 

Sedangkan tujuan atau fungsi penilaian menurut Suharsimi (1999: 10-11) adalah penilaian berfungsi 

selektif, seperti memilih peserta didik yang dapat diterima disekolah tertentu, memilih peserta didik 

yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih peserta didik yang seharusnya dapat 

beapeserta didik, untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan 

sebagainya. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan, maksudnya untuk mengetahui sejauh 

mana suatu program berhasil diterabkan. 

 

Secara khusus istilah “metode” diartikan sebagai pendekatan yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan sesuatu kegiatan. Russeffendi (1980: 145) mengatakan bahwa: Bila kita menerapkan suatu 

metode mengajar dalam bidang studi matematika perlu kita perhatikan agar peserta didik selain 

belajar dengan aktif, bergembira, dan mengerti juga pelajaran itu harus efektif dan efisien. 

 

Salah satu metode mengajar yang akhir-akhir ini banyak digunakan di sekolah-sekolah yang sudah 

maju adalah metode discovery, hal itu disebabkan oleh: (a) merupakan suatu cara untuk 

mengembangkan cara belajar peserta didik aktif, (b) Dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, 

maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan 

peserta didik, (c) Pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai 

dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain, (d) Dengan menggunakan strategi penemuan, 

anak belajar menguasai salah satu metode ilmiah yang akan dapat dikembangkannya sendiri, (e) 

dengan metode penemuan ini juga, anak belajar berfikir analisis dan mencoba memecahkan problema 

yang dihadapi sendiri, kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

Dalam metode Discovery Pendidik selain sebagai pengarah dan pembimbing, Pendidik menjadi 

sumber informasi data yang di perlukan peserta didik dalam menunjang keberhasilan peserta didik 

dalam pencariannya yang dikemukan oleh Russeffendi (1980 : 215) 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

dibidang pendidikan yang dilaksanakan di dalam kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan model siklus yang 

dikembangkan oleh Kemis dan Mc. Taggart dalam Almash dkk (1998 :10 ). Model siklus ini terdiri 

dari 4 komponen yaitu :  Rencana (planning), Tindakan (action), Pengamatan (observation), dan 

Refleksi (reflection). Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020 / 2021, 

dengan subjek penelitian peserta didik kelas VII.3 yang berjumlah 16 orang, yaitu 7 orang laki-laki 

dan 9 orang perempuan. Penelitian dilaksanakan pada materi segi empat dan segitiga. 
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Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah Lembaran Tes dan lembaran Observasi.  

Lembaran Tes dibuat berdasarkan indikator dari silabus atau RPP. Tes ini digunakan untuk 

mengumpulkan data hasil belajar peserta didik. Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan 

data tentang aktivitas belajar. Data yang dikumpulkan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau 

ketidak berhasilan tindakan perbaikan pembelajaran yang dicobakan adalah data hasil belajar dan 

lembar observasi aktivitas yang dibuat berdasarkan kurikulum. Data hasil belajar dikumpulkan atau 

dijaring dari pemberian test kepada peserta didik setiap akhir siklus. 

 

Pelaksanaan dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021 dengan kompetensi dasar: 

3.11. Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat (Persegi panjang, persegi, 

jajar genjang, trapesium, belah ketupat dan layang-layang) dan kompetensi dasar:  4.11. 

Menyelesaikan masalah kontektual yang berkaitan dengan berbagai jenis segi empat (Persegi panjang, 

persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat dan layang-layang)  dengan alokasi waktu 12 jam 

pelajaran terbagi dalam  6  kali pertemuan tatap muka. Dimana setiap satu kali pertemuan tatap muka 

dilaksanakan dalam waktu ada yang 2 x 30 menit dan 1 x 30 menit  dilaksanakan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2: Jadwal Pelaksanaan Penelitian untuk Mata Pelajaran Matematika  di Kelas.VII.1 SMP N 2 

Batusangkar 

N

o 

Kegiatan Hari / Tanggal Kompetensi Dasar 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

Pertemuan I 

Pertemuan II 

Pertemuan 3 Test 

Siklus I 

Pertemuan IV 

Pertemuan V 

Pertemuan 6  

Tes siklus II 

Senin / 5 April 2021 

Senin /12 April 2021 

Senin /19 April 2021 

 

Senin /26 April 2021 

Senin /  3 Mei  2021 

Senin / 10 Mei 2021 

 

3.11. Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk 

berbagai jenis segi empat (Persegi 

Panjang, Persegi, Jajar genjang, 

layangnlayang, Belah ketupat dan 

Trapesim)  

1.11. Menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan luas dan keliling segi 

empat (Persegi Panjang, Persegi, Jajar 

genjang, layang, Belah ketupat dan 

Trapesium)  

  

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan identifikasi masalah yang ditemui selama pembelajaran yaitu 

rendahnya hasil belajar matematika Peserta didik kelas VII.3 SMP N 2 Batusangkar. Maka perlu 

dilaksanakan perbaikan secepatnya. 

 

I. Pelaksanaan Penelitian Siklus I 

A. Tahap Perencanaan. 

1. Menyusun program Pengajaran yang terdiri dari : 

o Silabus. 

o Rencana  pelaksanaan pengajaran (RPP) 

2. Menyusun jadwal pelaksanaan penelitian. 

3. Menyusun lembar kerja Peserta didik. 

4. Menyiapkan lembar observasi. 

5. Menyusun soal test siklus I 

 

Adapun data yang akan diobservasi dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 3 : Karakteristik data yang diobservasi 

NO Jenis data Waktu pelaksanaan Dilaksanakan oleh Ket 

1. Nilai hasil test 

evaluasi di setiap 

akhir siklus 

Setelah beberapa 

pertemuan 

Peneliti  

2. Keaktifan Peserta 

didik 

Selama pembelajaran 

berlangsung. 

Teman sejawat 

(Elza Marlina. S.Pd) 

 

 

Pelaksanaan Tindakan 

Dalam siklus I ini terlaksana dalam 2 kali pertemuan, dengan materi pelajaran sebagai berikut: 

Pertemauan pertama materi yang dibahas yaitu menjelaskan jenis dan sifat-sifat segi empat (Persegi 

panjang, persegi, jajar genjang, trapezium, belah ketupat dan layang-layang). Pertemuan kedua materi 

yang dibahas yaitu menghitung keliling dan luas persegi panjang dan persegi. 

 

Siklus 1 pertemuan 1 Senin , 5 April 2021 yang terdiri dari 2 x 30 menit. Pada bagian pendahuluan 

mengecek kesiapan Peserta didik mengikuti pelajaran, kemudian menampilkan tayangan slide yang 

berhubungan dengan tujuan pembelajaran, dari tayangan slide tersebut pendidik dan peserta didik 

melakukan tanya jawab secara garis besar tentang jenis dan sifat-sifat segi empat dan memotivasi 

peserta didik dengan menceritakan manfaat mempelajari jenis dan sifat-sifat segi empat serta 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh, kemudian 

peserta didik diminta duduk pada kelompoknya masing-masing dan pendidik membagikan LKPD 

yang akan dibahas peserta didik pada kelompoknya.   

 

Pada kegiatan inti, peserta didik diberi stimulus berupa slide berisi masalah yang berhubungan dengan 

materi untuk memotivasi peserta didik. Kemudian peserta didik diminta mengamati masalah yang ada 

pada LKPD dan melengkapi titik-titik pada LKPD.   Pendidik membimbing peserta didik jika 

mengalami kendala. Setelah LKPD selesai dikerjakan, pendidik meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas dan kelompok yang lain menaggapi. Pada bagian 

penutup, Peserta didik  bersama-sama pendidik menyimpulkan materi pelajaran hari ini dan peserta 

didik mengerjakan soal latihan yang pada LKPD 

 

Siklus 1 pertemuan ke 2 Senin, 12 April 2021 yang terdiri dari 2 x 30 menit.   

Pada bagian pendahuluan mengecek kesiapan Peserta didik mengikuti pelajaran, melakukan Tanya 

jawab secara garis besar tentang menghitung keliling dan luas persegi panjang dan persegi dan 

memotivasi Peserta didik dengan menceritakan manfaat mempelajari menghitung keliling dan luas 

persegi panjang dan persegi  . serta menjelaskan tujuan pembelajaran.  Pada kegiatan inti, peserta 

didik diminta duduk pada kelompoknya masing-masing, kemudian pendidik membagikan LKPD yang 

akan dibahas peserta didik pada kelompoknya, pendidik membimbing peserta didik jika mengalami 

kendala. Setelah LKPD selesai dikerjakan, pendidik meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas dan kelompok yang lain menaggapi. Pada bagian 

penutup, Peserta didik  bersama-sama pendidik menyimpulkan materi pelajaran hari ini dan peserta 

didik mengerjakan soal latihan yang pada LKPD 

 

Observasi  

Selama pembelajaran berlangsung diadakan observasi berdasarkan perencanaan diatas. Observasi 

terhadap aktivitas Peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung yang dilaksanakan oleh teman 
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sejawat dengan mengisi lembar observasi yang sudah disedikan. Dengan hasil observasi dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4 : Porsentasi aktivitas Peserta didik setiap pertemuan dalam siklus I 

NO Aktivitas Peserta didik 

Penga-

matan 

ke 1 

Penga-

matan ke 

2 

Rata-

rata 
Ket 

1 Memperhatikan pelajaran / tidak 

main-main dalam belajar. 

66 % 72 % 69 %  

2 Mengajukan / Menjawab pertanyaan 26 % 34 % 30 %  

3 Mengerjakan tugas / PR 62 % 70 % 66 %  

 

Pada akhir siklus diadakan test siklus 1 dan Hasil test terlampir. Untuk mengetahui hasil belajar 

Peserta didik dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5  : Nilai test pada siklus 1 

Uraian Jumlah  Persentase 

Peserta didik yang tuntas 10 62,5 % 

Peserta didik yang belum tuntas 8 37,5 % 

 

Refleksi 

Berdasarkan data hasil observasi aktifitas Peserta didik selama tiga kali pertemuan  dan hasil test akhir 

siklus 1 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Terdapat kemajuan positif terhadap hasil test 

pada akhir siklus I,  Peserta didik yang tuntas sebanyak 10 orang dengan persentase 62,5 % . Bila 

dibandingkan dengan nilai ulangan harian sebelumnya yaitu hanya 46,88% dan 56,25% maka 

tindakan yang diberikan pada siklus I sudah bisa dikatakan berhasil walaupun belum signifikan dan 

masih jauh dari harapan. Pada aktifitas Peserta didik juga mengalami peningkatan, dimana 

pengamatan dari setiap siklus terdapat peningkatan dari setiap aspek yang diamatai. Walaupun 

terdapat peningkatan tetapi masih ada peserta didik tidak meperhatikan pelajaran/bermain-main dalam 

belajar, tidak mau mengajukan pertanyaan dan tidak mengerjakan tugas/PR. Karena hasil tes pada 

akhir siklus I dan aktifitas belajar peserta didik masih jauh dari harapan, maka perlu adanya perbaikan 

dan tambahan tindakan yang dilaksanakan pada siklus II. 

 

Pelaksanaan Penelitian Siklus II 

Tindakan yang telah dilaksanakan pada siklus pertama akan dilanjutkan dan ditingkatkan 

pelaksanaannya pada siklus ke dua yang mengikuti empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. 

 

Tahap Perencanaan   

Perencanaan sebagai tahab awal pelaksanaan siklus kedua disusun berdasarkan pada  hasil refleksi 

siklus pertama. Adapun hal yang perlu ditingkatkan adalah: Dalam pelaksanaan pembelajaran akan 

dilaksanakan pemberian bimbingan secara intensif  kepada beberapa Peserta didik, oleh karena itu 

data tentang Peserta didik yang berkemampuan sedang  dan lambat menjadi catatan khusus bagi 

peneliti.Meningkatkan hasil belajar Peserta didik sehingga hasilnya diatas KKM yang telah 

ditetapkan. Meningkatkan motivasi Peserta didik yang kurang memperhatikan pelajaran / main-main 

dalam belajar yang tidak mau mengajukan /menjawab pertanyaan serta yang malas mengerjakan tugas 

/ PR. Kelompok Peserta didik dalam siklus ke II ditukar anggotanya. Untuk itu yang menjadi 

persiapan dalam pelaksanaan siklus kedua ini secara umum sama dengan persiapan pada siklus 
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pertama. Siklus ini terlaksana dalam 2 kali pertemuan dengan materi pelajaran sebagai berikut: 

Menghitung keliling dan luas jajargenjang dan Trapesium. Menghitung keliling dan luas Belahketupat 

dan layang layang 

 

Pelaksanaan Tindakan, Siklus 2 pertemuan ke  empat  Senin, 26 April 2021  yang terdiri dari 2 x 30 

menit,  yang akan dibahas adalah Menghitung keliling dan luas jajar genjang dan Trapesim. Pada 

tahap pendahuluan Peserta didik diarahkan agar bisa lebih aktif dalam memperhatikan pelajaran / 

tidak bermain-main dalam belajar, mengajukan / menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas / PR, 

Peserta didik dipancing dengan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi sebelumnya 

dan materi yang akan dipelajari supaya Peserta didik mau bertanya dan menjawab pertanyaan, 

mengecek  kesiapan Peserta didik mengikuti pelajaran. Pada bagian pendahuluan mengecek kesiapan 

Peserta didik mengikuti pelajaran, melakukan Tanya jawab secara garis besar tentang menghitung 

keliling dan luas Jajar Genjang dan Trapesium dan memotivasi Peserta didik dengan menceritakan 

manfaat mempelajari menghitung keliling dan luas Jajar Genjang dan Trapesium. serta menjelaskan 

tujuan pembelajaran.  Pada kegiatan inti, peserta didik diminta duduk pada kelompoknya masing-

masing, kemudian pendidik membagikan LKPD yang akan dibahas peserta didik pada kelompoknya, 

pendidik membimbing peserta didik jika mengalami kendala. Setelah LKPD selesai dikerjakan, 

pendidik meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas dan 

kelompok yang lain menaggapi. Pada bagian penutup, Peserta didik  bersama-sama pendidik 

menyimpulkan materi pelajaran hari ini dan peserta didik mengerjakan soal latihan yang pada LKPD 

 

Siklus ke 2 pertemuan ke 5 Senin, 3 Mei 2021 yang terdiri dari 2 x 30 menit. Materi yang dibahas 

pada pertemuan ini yaitu tentang Menentukan keliling dan luas belah ketupat danLayang layang. 

Kemudian memotivasi peserta didik dengan menceritakan manfaat mempelajari materi menghitung 

keliling dan luas belah ketupat dan Layang layang serta menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 

Pada bagian inti, dibentuk 4 kelompok belajar dengan anggota kelompok debedakan dengan anggota 

kelompok pada siklus I dan masing-masing mendapatkan lembar kerja Peserta didik. Selanjutnya 

Pendidik membagikan LKPD yang akan dikerjakan Peserta didik bersama-sama dalam kelompoknya, 

kemudian Pendidik membimbing dan melatih Peserta didik bagaimana cara menghitung keliling dan 

luas belah ketupat dan layang-layang. Setelah setiap kelompok selesai mengisi LKPD masing-masing 

utusan kelompok diminta untuk menyampaikan hasilnya kedepan dan Peserta didik lain menanggapi 

dan Pendidik mengarahkan Peserta didik tentang hasil yang dibuatnya.  Pada bagian penutup, 

Pendidik bersama-sama  peserta didik menyimpulkan materi yang dipelajari barusan dan peserta didik 

mengerjakan soal latihan yang ada pada LKPD. 

 

Observasi  

Selama pembelajaran berlangsung diadakan observasi berdasarkan perencanaan diatas. Observasi 

terhadap aktivitas Peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung yang dilaksanakan oleh teman 

sejawat dengan mengisi lembar observasi yang sudah disedikan. Dengan hasil observasi dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

Tabel 6: Porsentasi aktivitas Peserta didik setiap pertemuan dalam siklus II 

NO Aktivitas Peserta didik 
Penga-

matan ke 1 

Penga-

matan ke 2 

Rata-

rata 
Ket 

1 Memperhatikan pelajaran / 

tidak main-main dalam 

belajar. 

87 % 93 % 90 % 
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2 Mengajukan /menjawab 

pertanyaan 40 % 50 % 45 % 
 

3 Mengerjakan tugas / PR 86 % 98 % 92 %  

 

Pada akhir siklus diadakan test siklus II dan Hasil test terlampir. Untuk mengetahui hasil belajar 

Peserta didik dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 7 : Nilai test pada siklus II 

Uraian Jumlah  Persentase 

Peserta didik yang tuntas 12 75 % 

Peserta didik yang belum tuntas 4 25 % 

 

Refleksi 

Berdasarkan data hasil observasi aktifitas Peserta didik selama tiga kali pertemuan  dan hasil test akhir 

siklus II dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Dari hasil test pada akhir siklus II Peserta didik 

yang tuntas sebanyak 12 orang atau 75% . Bila dibandingkan dengan nilai hasil test siklus I dan nilai 

sebelum diberi tindakan sudah ada peningkatan walaupun belum mencapai 100%, namun demikian 

tindakan yang diberikan pada siklus II sudah bisa dikatan lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya. Pada aktifitas Peserta didik juga sudah lebih baik dan meningkat dibandingkan dengan 

sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil pengamatan atau lembar observasi dan dampaknya 

terhadap hasil tes pada siklus II yang  juga sudah meningkat.  

 

Pembahasan 

Berdasarkan data hasil pelaksanaan penelitian dari siklus I dan II telah diperoleh gambaran bahwa 

nilai hasil test setiap akhir siklus sudah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari persentase 

peserta didik yang tuntas sebelum diberi tindakan adalah 47%, setelah diberi tindakan  pada siklus I 

meningkat menjadi 62,5% dan pada siklus II 75%.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari rekapitulasi 

tabel berikut : 

 

Tabel : Rekapitulasi ketuntasan nilai test sebelum diberi tindakan dan setiap akhir siklus  

Uraian Sebelum diberi tindakan Setelah diberi tindakan 

 UH 1 UH 2 Rata-rata Siklus I Siklus II 

Peserta didik yang tuntas 46,88 % 56,25 %  51,57% 62,5 % 75 % 

Peserta didik yang belum tuntas 53,12 % 43,75 % 48,43 % 37,5 % 25 % 

 

Meskipun ketuntasan belajar masih dibawah 85 %, tetapi bila dianalisa lebih jauh ternyata ada 

terdapat kenaikan nilai bagi Peserta didik. Hal ini tidak terlepas dari  keaktifan peserta didik juga 

meningkat dari setiap pertemuannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rekapitulasi tabel 9 

berikut: 

Tabel . Rekapitulasi rata-rata keaktifan Peserta didik pada siklus I dan II 

No Aktifitas Peserta didik 
Rata-rata pada 

Siklus I 

Rata-rata pada 

Siklus II 
Peningkatan 

1 
Memperhatikan 

Pelajaran / tidak  main-main dalam 

belajar 

69 % 90 % 21 % 

2 Mengajukan /menjawab pertanyaan 30 % 45 % 15 % 

3 Mengerjakan tugas /PR 66 % 92 % 26 % 
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Berdasarkan peningkatan hasil pembelajaran matematika diatas yaitu peningkatan hasil belajar 

Peserta didik, maka hipotesis tindakan yang telah dirumuskan pada bab I yaitu “ Hasil belajar Peserta 

didik dengan penggunaan metode Discovery terhadap mata pelajaran matematika dapat meningkat.” 

dapat diterima. 

 

Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: dengan 

menggunakan metode Discovery dapat meningkatkan hasil belajar matematika Peserta didik kelas 

VII.3 SMP N 2 Batusangkar Kab. Tanah Datar. Dengan menggunakan metode Discovery dapat 

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, seperti Memperhatikan Pelajaran / Tidak main-main 

dalam belajar, Mengajukan dan menjawab pertanyaan serta mengerjakan Tugas atau PR. 

 

Saran – Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan: Penelitian ini baru tahap awal yang 

dilakukan oleh peneliti, hal ini dapat dilihat dari hasil yang belum maksimal yaitu belum mencapai 

100%. Karena keterbatan waktu, maka diharapkan bagi penulis maupun pendidik yang lainnya agar 

bisa melanjutkan metode ini agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Metode discovery dapat 

dijadikan alternatif dalam memilih metode pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar dan 

aktifitas belajar peserta didik  Bagi pendidik yang lain dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

memilih metode pembelajaran yang digunakan. 
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ABSTRACT 

This research was motivated by the difficulties experienced by fostered junior high school teachers in Bandar 

Lampung City regarding the implementation of learning during the COVID-19 pandemic. Therefore, 

researchers carry out academic supervision activities to improve teacher performance during the COVID-19 

pandemic. This research is a School Action Research and was carried out in 2 secondary schools assisted by 

Bandar Lampung City. The subjects in this study were teachers from 2 target junior high schools, totaling 18 

teachers. The data analysis carried out is quantitative and qualitative data analysis on the results of academic 

supervision in 4 aspects, namely 1) Learning Administration, 2) Studying Learning Implementation Plans, 3) 

Implementation of Teaching and Learning Activities, and 4) Results of Observation of Teaching and Learning 

Activities or Assessment of Learning Outcomes ( PHB). Observations were developed from academic 

supervision instruments. The implementation of academic supervision that has been carried out by researchers 

has been able to improve teacher performance during the COVID-19 pandemic. The overall average of 

academic supervision results in the initial conditions (pre-cycle) was 71.20. The overall average of academic 

supervision results in Cycle I increased by an average of 78.69. The overall average result of Cycle II academic 

supervision rose to 82.64. It was concluded that the academic supervision carried out by the school supervisor 

for 18 teachers at 2 target junior high schools in Bandar Lampung City was stated to have succeeded in 

improving teacher performance during the Covid 19 pandemic. 

Key Word: Academic Supervision, Teacher Performance, Online Learning 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan yang dialami guru SMP binaan di Kota Bandar Lampung terhadap 

pelaksanaan pembelajaran di masa padenmi covid-19. Oleh sebab itu, peneliti melaksanakan kegiatan supervisi 

akademik guna meningkatkan kinerja guru dimasa pndemi covid-19. Peneliian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Sekolah  dan dilaksanakan di 2 SMP binaan Kota Bandar Lampung. Subjek dalam penelitian ini 

adalah guru dari 2 SMP binaan yang berjumlah 18 guru. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data 

kuantitatif dan kualitatif terhadap hasil supervisi akademik dalam 4 aspek yakni 1) Administrasi Pembelajaran, 

2) Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 3) Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar, dan 4) Hasil 

Observasi Kegiatan Belajar Mengajar atau Penilaian Hasil Belajar (PHB). Observasi dikembangkan dari 

instrumen supervisi akademik. Penerapan supervisi akademik yang telah dilakukan oleh peneliti mampu 

meningkatkan kinerja  guru di masa pandemi covid19. Rerata keseluruhan hasil supervisi akademik  pada 

kondisi awal (Prasiklus) sebesar 71,20.  Rerata keseluruhan hasil supervisi akademik pada Siklus I  mengalami 

kenaikan dengan rata-rata 78,69. Rerata keseluruhan hasil supervisi akademik Siklus II naik menjadi 82,64. 

Disimpulkan bahwa supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap 18 guru di 2 SMP 

Binaan Kota Bandar Lampung dinyatakan, berhasil meningkatkan kinerja guru di masa pandemi Covid 19. 

Kata Kunci : Supervisi Akademik, Kinerja Guru, Pembelajaran Daring 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam sebuah negara. Pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana guna mengimplemetasikan proses pembelajaran yang 

diharapkan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya baik dalam hal 

spiritual, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan. Guru merupakan faktor yang 

sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal dikarenakan guru merupakan seseorang 

yang berhubungan langsung tehadap proses pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. 

Keberhasilan dari penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan dari kesiapan seorang guru dalam 

mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan pembelajaran. Namun demikian, posisi strategis 

guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh mutu kinerjanya. Agar 

pelaksanaan pendidikan dapat terlaksana dengan baik, guru juga dituntut untuk memiliki kinerja yang 

baik pula.           

 

Adanya pandemi virus corona yang telah mewabah dari tahun 2020 meyebabkan banyak aspek 

kehidupan yang mulai terhambat. Indonesia sampai saat ini memiliki penyebaran kasus yang sangat 

tinggi, hal tesebut berdampak pada berbagai sektor, baik sosial, ekonomi, maupun pendidikan. 

 

Tanggapan pemerintah dalam bidang pendidikan tekait upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 

yaitu dengan dikeluarkannya surat edaran No 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19, kemudian 

Surat Edaran Menteri Kesehatan No HK.02.01/MENKES/199/2020 pada 12 Maret 2020, dan Surat  

Edaran Sekjen Kemendikbud No 36603/A.A5/OT/2020 pada 15 Maret 2020. Berdasarkan surat 

keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai upaya pencegahan dan penyebaran 

pandemi Covid-19 maka seluruh aktivitas pembelajaran tatap muka bagi seluruh lembaga pendidikan 

dan perguruan tinggi diliburkan dan disusul dengan pembelajaran jarak jauh bersifat daring. Daring 

sebenarnya bukan metode baru dalam dunia pendidikan. Namun pengenalan pembelajaran daring 

menjadi kendala bagi lembaga pendidikan yang berdomisili di pedesaan atau pedalaman yang 

kemudian memunculkan kendala-kendala selama pembelajaran daring berSlangsung baik dari siswa 

maupun guru.  

 

Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara 

langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. 

(Ruskan,etc 454:2012). Basori (2017:42) menyatakan bahwa Pembelajaran Daring adalah 

pembelajaran yang menggunakan peratalatan elektronik jaringan (LAN, WAN, atau internet) untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, interaksi, maupun bimbingan. Guru harus memastikan kegiatan 

belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat 

mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring (online). 

 

Permasalahan dari adanya sistem pembelajaran secara online ini yaitu yang pertama adalah lemahnya 

jaringan internet, hal ini terutama bagi para guru dan siswa yang tinggal di pedesaan maupun 

pedalaman tentu akan sulit untuk mendapatkan akses sebagai faktor penunjang pembelajaran jarak 

jauh berbasis daring. Kedua, minimnya pengetahuan guru akan teknologi atau gaptek (gagap 

teknologi), kompetensi guru dalam menggunakan teknologi tentunya akan mempengaruhi kualitas 

program belajar mengajar. serta kurangnya inovasi dan teknik dalam media pembelajaran jarak jauh 

berbasis daring tentunya akan mempengaruhi kualitas program belajar mengajar. Ketiga, keterbatasan 

akses teknologi seperti jaringan, dan fasilitas berupa laptop, komputer dan handphone, yang akan 

memudahkan guru untuk memberikan materi dan murid dalam menerima materi secara online. Hal 

tersebut tentu jauh berbeda dengan pembelajaran tatap muka yang mana lebih mudah dalam 

penyampaian materi. Keempat, tidak semua guru dan peserta didik siap mengoperasikan sistem 
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pembelajaran daring dengan cepat, termasuk juga dalam guru mempersiapkan bahan pembelajaran 

secara digital. Masalah ini tentunya berdampak pada kinerja guru ketika menjalankan tugas utamanya 

dalam mendidik, membimbing, memantau, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didiknya. 

Kualitas proses pendidikan dalam hal ini, kinerja guru sangat menentukan kualitas hasil pendidikan di 

Indonesia. Dengan menurunnya kinerja para guru maka akan berakibat pada proses pembelajaran 

yang kurang maksimal bagi para murid sehingga kualitas hasil pendidikan di Indonesia pun menurun. 

 

Guru merupakan komponen paling penting yang berkaitan degan proses pembelajaran siswa. Guru 

dituntut siap dan memiliki kompetensi dalam memberikan bahan ajar di segala situasi. Namun, 

pandemi merupakan permasalahan baru bagi guru dengan merubah metode pembelajaran yang belum 

didalami sebelumnya. Hal tersebut tentu menjadi kendala bagi keoptimalan kinerja guru. Dari 

permasalahan tesebut, kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dari kelangsungan lembaga 

pendidikan harus memberikan upaya agar dalam pelaksanaan belajar mengajar daring dapat 

memberikan pembelajaran yang optimal bagi siswa, serta kepala sekolah harus mengupayakan 

terciptanya kinerja guru yang baik agar dapat menunjang kelangsungan pembelajaran siswa serta 

kelangsungan lembaga pendidikan di masa pandemi. Oleh karena itu, upaya pengawas sekolah dan 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di masa pandemi sangatlah penting, pengawas 

sekolah memberikan pendampingan kepada Kepala sekolah dan Guru dalam mengatasi masalah pada 

masa Pandemi Covid-19, melalui: WhatsApp, Telephone, SMS, Google Form, Microsoft Teams, 

Zoom, Google Meet, Webex, dll 

 

Kesenjangan yang terjadi khususnya di  2 SMP binaan peneliti  adalah kemampuan guru dalam 

melaksanakan program BDR (belajar dari rumah). Kendala yang dihadapi pada pembelajaran daring 

di  2 SMP binaan peneliti  adalah sarana pembelajaran daring yang belum memadai, kurangnya 

pengalaman mengelola pembelajaran daring oleh guru, mulai dari penyampaian materi, pemberian 

dan pengumpulan tugas, sampai pada kegitan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan murid. 

Selain itu, untuk memenuhi proses belajar mengajar dari rumah tentunya memerlukan penggunaan 

teknologi digital dan lingkungan belajar siswa yang kurang kondusif selama pandemi Covid-19.  

 

Untuk memotivasi guru agar dapat meningkatkan kinerja secara optimal maka pengawas sekolah 

perlu menerapkan supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan kegiatan pengawas sekolah 

untuk membantu dan sekaligus membimbing guru  dalam rangka mengembangkan, memperbaiki, dan 

meningkatkan kualitas mengajar guru. Supervisi akademik dilaksanakan bertujuan memecahkan 

masalah pembelajaran melalui pembinaan guru agar lebih profesional. Supervisi akademik sangat 

penting dilaksanakan oleh pengawas sekolah untuk mengetahui kinerja guru dan memperbaiki 

kekurangan yang ditemukan, termasuk kemampuan guru mengelola kelas secara daring (Rismawan, 

2015). Melalui kegiatan supervisi akademik, diharapkan guru dapat meningkatkan kinerjanya di Masa 

Pandemi Covid-19.. 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Upaya Pengawas Sekolah Meningkatkan Kinerja Guru di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Supervisi 

Akademik Di 2 SMP Binaan Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021”   

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang muncul diantaranya sebagai  berikut:  Sebagian besar guru, mengalami kesulitan 

dalam menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran; Kurangnya pengetahuan tentang sumber 

belajar daring dan aplikasi /learning manajemen system (LMS)  yang dapat digunakan oleh siswa dan 
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guru untuk menunjang kegiatan belajar daring; Kurang terbangun interaksi dua arah antara guru 

dengan siswa maupun guru dengan wali siswa saat pelaksanaan pembelajaran daring. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah agar kendala dan permasalahan guru dalam mengelola Kegiatan 

Belajar Mengajar secara daring secepat mungkin ditemukan dan diperbaiki sehingga kinerja guru 

tetap sesuai dengan standar yang telah ditentukan maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah: 

Bagaimana proses pelaksanaan supervisi akademik di 2 SMP Binaan Kota Bandar Lampung sebagai 

upaya meningkatkan Meningkatkan Kinerja Guru di Masa Pandemi Covid-19? Bagaimana hasil 

peningkatan kinerja guru di 2 SMP binaan  Kota Bandar Lampung melalui pelaksanaan supervisi 

akademik? 

 

Tujuan Penelitian 

Mengetahui bagaimana kinerja guru di 2 SMP binaan  Kota Bandar Lampung di Masa Pandemi 

Covid-19 melalui supervisi akademik. Meningkatkan kinerja guru 2 SMP binaan kota Bandar 

Lampung  selama masa pandemi Covid-19 melalui supevisi akademik..  

  

KAJIAN PUSTAKA 

Kinerja Guru 

Bastian (2001:329) mengemukakan bahwa, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi tersebut. Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman 

dan kesungguhan serta waktu (Maluyu S.P. Hasibuan, 2001:34). 

 

Menurut Dri Atmaka (2004:17), pendidik atau guru adalah orang yang bertangung jawab untuk 

memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik maupun spiritual. Guru adalah 

orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing 

peserta didik. Sehingga orang yang disebut guru adalah orang yang mempunyai kemampuan 

merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat 

belajar dan pada akhirnya mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses 

pembelajaran (Hamzah B. Uno, 2008:15).Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk 

melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Martinis Yamin dan Maisah 

(2010:87) mengemukakan definisi kinerja guru sebagai perilaku atau respon yang memberikan hasil 

yang mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika mengahadapi suatu tugas. Kinerja seorang 

guru akan tampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek 

kegiatan menjalankan serta kualitas dalam menjalankan tugas tersebut. 

 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya 

mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Daresh, 1989, Glickman, et al; 

2007). Supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja  guru dalam mengelola pembelajaran. 

Sergiovanni (1987) menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi 

akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, 

misalnya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas?, apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan 

siswa di dalam kelas?, aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu yang 

bermakna bagi guru dan murid?, apa yang telah dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan 

akademik?, apa kelebihan dan kekurangan guru dan bagaimana cara mengembangkannya?. 
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Berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Namun satu hal yang perlu ditegaskan di sini, 

bahwa setelah melakukan penilaian kinerja berarti selesailah pelaksanaan supervisi akademik, 

melainkan harus dilanjutkan dengan tindak lanjutnya berupa pembuatan program supervisi akademik 

dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. 

 

Tujuan dan fungsi supervisi akademik 

Tujuan supervisi akademik di antaranya adalah membantu guru mengembangkan 

kompetensinya,mengembangkan kurikulum, mengembangkan kelompok kerja guru, dan membimbing 

penelitian tindakan kelas (PTK) (Glickman, et al; 2007, Sergiovanni, 1987).  

 

Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi  perseorangan terhadap guru. Supervisor di 

sini hanya berhadapan dengan seorang guru sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas 

pembelajarannya. Teknik supervisi individual terdiri atas lima macam yaitukunjungan kelas,observasi 

kelas, pertemuan individual,kunjungan antarkelas, dan menilai diri sendiri.  

 

Istilah daring merupakan akronim dari “dalam jaringan“ yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan 

dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Menurut Bilfaqih & Qomarudin (2015:1) 

“pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalamjaringan untuk 

menjangkau kelompok target yang masif dan luas”. Thorme dalam Kuntarto (2017: 102) 

“pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, 

CDROM, streaming video, pesan suara, email dan telepon konferensi, teksonline animasi, dan video 

streaming online”. Sementara itu Rosenberg dalam Alimuddin, Tawany & Nadjib (2015:338) 

menekankan bahwae-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untukmengirimkan 

serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuandan keterampilan. 

 

Menurut Ghirardini dalam Kartika (2018: 27) “daring memberikan metode pembelajaran yang efektif, 

seperti berlatih dengan adanya umpan balik terkait, menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan 

belajar mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan menggunakan simulasi 

dan permainan”. Sementara itu menurut Permendikbud No. 109/2013 pendidikan jarak jauh adalah 

proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media 

komunikasi. 

 

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasimembawa perubahan dan kemajuan 

diberbagai sektor terutama padabidang pendidikan. Peranan dari teknologi informasi dan komunikasi 

padabidang pendidikan sangat penting dan mampu memberikan kemudahankepada guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daringini dapat diselenggarakan dengan cara masif dan 

dengan peserta didikyang tidak terbatas. Selain itu penggunaan pembelajaran daring dapatdiakses 

kapanpun dan dimana pun sehingga tidak adanya batasan waktudalam penggunaan materi 

pembelajaran 

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring atau e-learning merupakan 

suatu pembelajaran yang memanfaatkanteknologi dengan menggunakan internet dimana dalam proses 

pembelajarannya tidak dilakukan dengan face to face tetapi menggunakan media elektronik yang 

mampu memudahkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. 

 

Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara 

langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. 
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(Ruskan,etc 454:2012). Basori (2017:42) menyatakan bahwa Pembelajaran Daring adalah 

pembelajaran yang menggunakan peratalatan elektronik jaringan (LAN, WAN, atau internet) untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, interaksi, maupun bimbingan. Guru harus memastikan kegiatan 

belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat 

mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring (online). Hal ini 

sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona 

Virus Disease (COVID-19).   

 

Hipotesis Tindakan Penelitian 

Berdasarkan  teori-teori dan kerangka pikir  di atas  dapat dikemukakan hipotesis dari pelaksanaan 

tindakan penelitian ini yaitu diduga pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas sekolah dapat 

meningkatkan kinerja guru dimasa pandemi covid-19   di 2 SMP  binaan Kota Bandar Lampung. 

 

Metode  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 2 SMP Binaan yaitu SMP Nurul Islam dan SMP Muhammadiyah 5 

Kota Bandar Lampung Prov. Lampung. Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga bulan yaitu dari bulan 

September 2020 s.d.  Nopember 2020. Penjelasan secara rinci mengenai waktu pelaksanaan penelitian 

dapat dilihat pada bagian lampiran  Penelitian Tindakan Sekolah ini. . 

 

Peneltian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dan dilaksanakan dalam 2 siklus. 

Setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. 

 

Metode dan Rancangan Penelitian 

Penelitian Tindakan Sekolah ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru 

di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan prosedur dan instrumen 

supervisi akademik pengawas sekolah. Aspek penilaian yang disupervisi meliputi Administrasi 

Pembelajaran, Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Pelaksanaan Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM), dan Hasil Observasi Kegiatan Belajar Mengajar atau Penilaian Hasil Belajar 

(PHB). Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMP Nurul Islam dan SMP Muhammadiyah 5 

Kota Bandar Lampung pada semester 1 tahun pelajaran 2020/2021 berjumlah 18 guru.. 

 

Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini  adalah  observasi, dan dokumentasi. Observasi 

dipergunakan untuk mengumpulkan data dan mengetahui   kinerja guru   di masa pandemi Covid 19 

dengan lengkap menggunakan format observasi yang telah dipersiapkan. Dokumentasi, dipergunakan 

mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan penelitian (Arikunto, 2006 : 206).  

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dimana setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu: (1) the 

planning of the action (perencanaan), (2) the implementation of the action (implementasi tindakan), 

(3) class observation or monitoring and evaluation (observasi kelas dan evaluasi), (4) data analysis 

and reflection of the action (analisis data dan refleksi tindakan) 

 

Kriteria Keberhasilan 

Pelaksanaan kegiatan supervisi akademik dalam upaya peningkatan kinerja guru di masa pandemi 

covid-19. Berdasarkan kriteria ketuntasan untuk observasi Administrasi pembelajaran rentang nilai 

70-85, Telaah RPP, rentang nilai 81-90,  pelaksanaan KBM atau pengelolaan pembelajaran melalui 
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daring/online dengan rentang nilai 81-90, dan obeervasi kegiatan KBM dengan rentang nilai 66-80 

dikatakan berhasil mendapatkan kriteria nilai = BAIK dan secara klasikal 85% guru yang mengikuti 

kegiatan supervisi akademik dinyatakan TUNTAS. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian tindakan yang dilakukan di 2 SMP binaan kota Bandar Lampung ini dilakukan oleh peneliti 

sebagai pengawas sekolah melalui tehnik supervisi akademik secara berkelompok sebagai upaya 

untuk meningkatkan kinerja guru dimasa pandemi covid-19. Menurut hemat penulis, tugas seorang 

pengawas adalah membantu, mendorong, dan memberikan keyakinan kepada guru bahwa proses 

belajar mengajar dapat memberikan pengembangan berbagai pengalaman, pengetahuan, sikap dan 

keterampilan guru serta proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru tersebut harus dibantu 

secara profesional sehingga guru dapat berkembang dalam pekerjaannya yaitu untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. 

 

Penelitian dilakukan terhadap 18 orang guru mata pelajaran terhadap permasalahan pada peningkatan 

kinerja guru terhadap aspek 1) Administrasi Pembelajaran, 2) Telaah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), 3) Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dan 4) Hasil Observasi 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan asumsi apabila guru sudah memiliki perangkat 

pembelajaran dan mampu melaksanakan dengan baik, maka setidaknya sudah memiliki pedoman 

untuk melakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran daring di kelas sesuai dengan mata 

pelajaran masing-masing.  

 

Observasi dan pelaksanaan supevisi akademik yang peneliti laksanakan di 2 SMP binaan bahwa pada 

kondisi awal guru dalam mempersiapkan administrasi pembelajaran masih kurang persiapan, belum 

optimal dalam menyusun perencanaan pembelajaran, belum optimal dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Guru tidak terbiasa untuk  melakukan  pembelajaran  secara  daring sehingga guru 

tidak sepenuhnya siap dalam mengelola kelas. Guru-guru  hanya seketika mengganti pembelajaran 

secara daring untuk memenuhi  instruksi pemerintah dan belum menguasai betul bagaimana gambaran 

pembelajaran bila dilaksanakan secara daring sehingga terjadi fenomena trial and error selama 

pembelajaran (Aji, 2020). Proses pembelajaran secara daring memberi permasalahan baru, baik bagi 

siswa dan orang tua maupun bagi guru. Guru juga mengalami hal yang serupa. Migrasi Kegiatan 

Belajar Mengajar  secara tatap muka (luring) menjadi daring memunculkan permasalahan bagi guru 

dalam mengajar. Oleh karena itu, peneliti sebagai pengawas sekolah berinisiatif untuk mengadakan 

penelitian menggunakan program supervisi akademik terhadap guru 2 SMP binaan di Kota Banda 

Lampung. Supervisi akademik tersebut selain berfungsi untuk menjalankan tugas pengawas sekolah, 

juga dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan yang muncul dalam pembelajaran dan 

mengatasinya. Kegiatan supervisi akademik tersebut juga merupakan upaya pengawas sekolah untuk 

menyatukan visi dan persepsi tentang pembelajaran di masa pandemi Covid-19.  

 

Penelitian ini mencoba menemukan dan menyelesaikan masalah yang pembelajaran yang terjadi 

selama masa pandemi Covid-19 melalui supervisi akademik oleh pengawas sekolah. Hasil supervisi 

akademik menjadi umpan balik untuk  tindak lanjut bagi tindakan pengawas sekolah sesuai temuan 

masing-masing aspek yang disupervisi. Aspek-aspek supervisi akademik yang dilaksanakan pada 

penelitian ini adalah Administrasi Pembelajaran, Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar, dan Hasil Observasi Evaluasi Kegiatan  Belajar Mengajar 

yang telah dirumuskan dalam pedoman supervisi akademik oleh kepala sekolah (Direktorat 

Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar  dan Menengah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2015). 
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Ketercapaian Aspek Administrasi Pembelajaran 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan pada aspek Administrasi Pembelajaran dalam 

supervisi akademik. Aspek Administrasi Pembelajaran menilai tentang segala bentuk kelengkapan 

pembelajaran yang dimiliki oleh  guru. Kelengkapan tersebut dijabarkan dalam beberapa indikator 

antara lain Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP, Kalender Pendidikan, Jadwal 

Pelajaran, Agenda Harian, Daftar Nilai, KKM, Absensi Peserta Didik, Buku Pedoman Guru, dan 

Buku Teks Pelajaran. 

 

Rerata ketercapaian nilai Administrasi Pembelajaran semua guru dibandingkan antara 

Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II untuk mengetahui adanya peningkatan aspek 

Administrasi Pembelajaran yang disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel  Rekapitulasi Peningkatan Nilai Rata-Rata Hasil Supervisi Akademik 

No Siklus 
Indikator 

Keberhasilan 

Rata-

Rata 

Nilai 

RPP 

Kualifikasi 

Nilai 

Tuntas 

(f) 

Persentase 

(%) 

1 Awal 70,00 67,01 Cukup (C) 5 27,78 

2 Pertama 70,00 74,07 Baik (B) 13 72,22 

3 Kedua 70,00    77,68 Baik 18 100 

 

 Kriteria nilai:        

 86 - 100 =  Baik Sekali 

     70 -  85  =  Baik    

     55 – 69  =  Cukup     

     < 55      =  Kurang 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada kondisi awal kegiatan penilaian administrasi 

pembelajaran menunjukkan hasil yang cukup baik dan belum memenuhi kriteria dan indikator 

keberhasilan karena secara klasikal baru 5 guru atau 27,78% yang tuntas  dengan nilai rata 67,01 dan 

memperoleh kriteria nilai CUKUP. Hal ini disebabkan kesulitan umumnya dialami guru untuk 

melengkapi perangkat pembelajaran yang kebanyakan berupa fisik. Di samping itu, guru masih belum 

siap dengan adanya pemadatan jam mengajar dan pemilihan materi-materi tertentu yang 

diprioritaskan selama pandemi Covid-19. 

 

Namun, setelah supervisi akademik dilaksanakan dan sejalan dengan adanya aturan teknis dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perbaikan terus diupayakan selama Siklus II. Penguatan 

oleh pengawas sekolah terkait kelengkapan administrasi terus disuarakan kepada guru. Di samping 

itu, pembatasan kelas tatap muka menjadi  daring menjadikan guru memiliki waktu lebih panjang 

selama jam kerja di sekolah. Hal ini dimanfaatkan guru untuk memperbaiki  dan  menyesuaikan  

administrasi pembelajaran dengan instruksi pembelajaran dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan selama pandemi Covid-19.  Peningkatan yang dicapai bahkan melebihi dari rerata 

ketercapaian nilai Administrasi Pembelajaran sebelum pandemi Covid-19 atau Prasiklus.  

 

Pada siklus pertama mengalami peningkatan menjadi rata-rata 74,07 dan masuk dalam kriteria BAIK. 

Namun hasil tersebut menunjukkan belum  memenuhi kriteria keberhasilan karena belum memenuhi  

batasan ketuntasan klasikal 85%.  Pada siklus pertama sebanyak 13 guru atau 72,22% yang tuntas dari 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 4   │   No. 12   │   Desember 2021   │      ISSN :  2620-973X  │    121 

  

18 guru. Pada pelaksanaan siklus kedua berdasarkan perolehan hasil nilai rata-rata mencapai angka 

77,67 dan berada dalam kriteria nilai BAIK dan semua guru secara klasikal tuntas 100% memenuhi 

batas minimal 85%. Untuk memperjelas peningkatan nilai rata-rata Peningkatan Nilai Rata-Rata Hasil 

Supervisi Akademik Aspek Administrasi Pembelajaran pada Kondisi Awal, Siklus Pertama dan 

Siklus Kedua dalam bentuk diagram batang sebagaimana dijelaskan pada grafik di bawah ini. 

 

Ketercapaian Aspek Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat adanya peningkatan pada aspek Telaah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dalam supervisi akademik di  awal pandemi Covid-19 atau Siklus I. Aspek 

Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menilai tentang kelengkapan dan kesesuaian penyusunan 

RPP yang akan digunakan oleh guru. Indikator Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran antara lain 

Identitas Mata Pelajaran, Perumusan Indikator, Perumusan Tujuan Pembelajaran, Pemilihan Materi 

Ajar, Pemilihan Sumber Belajar, Pemilihan Media Belajar, Metode Pembelajaran, Skenario 

Pembelajaran, dan Rancangan Penilaian Autentik. Rerata ketercapaian nilai Telaah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran semua guru dibandingkan antara Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II untuk 

mengetahui adanya peningkatan aspek Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disajikan 

pada tabel berikut: 

 

Tabel Rekapitulasi Peningkatan Aspek Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

pada Kondisi Awal , Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 

No Siklus 
Indikator 

Keberhasilan 

Rata-

Rata 

Nilai 

RPP 

Kualifikasi 

Nilai 
Tuntas (f) 

Persentase 

(%) 

1 Awal 81,00 75,83 Cukup (C) 5 27,78 

2 Pertama 81,00 84,33 Baik (B) 13 72,22 

3 Kedua 81,00    86,33 Baik 18 100 

 

 Kriteria nilai:        

 91 - 100 =  Baik Sekali 

     81 -  90  =  Baik    

     71 – 80  =  Cukup     

     < 71       =  Kurang 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada kondisi awal kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran menunjukkan hasil yang cukup baik dan belum memenuhi kriteria dan  indikator 

keberhasilan karena secara klasikal baru 5 guru atau 27,78% yang tuntas  dengan nilai rata 75,83 dan 

memperoleh kriteria nilai CUKUP. Namun, setelah supervisi akademik dilaksanakan  adanya 

Peningkatan yang dicapai bahkan melebihi dari rerata ketercapaian nilai RPP  pada kondisi awalatau 

Prasiklus. Pada siklus pertama mengalami peningkatan menjadi rata-rata 84,33 dan masuk dalam 

kriteria BAIK. Namun hasil tersebut menunjukkan belum  memenuhi kriteria keberhasilan karena 

belum memenuhi  batasan ketuntasan klasikal 85%.  Pada siklus pertama sebanyak 13 guru atau 

72,22% yang tuntas dari 18 guru. Pada pelaksanaan siklus kedua berdasarkan perolehan hasil nilai 

rata-rata mencapai angka 86,33 dan berada dalam kriteria nilai BAIK dan semua guru secara klasikal 

tuntas 100% memenuhi batas minimal 85%. 
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Untuk memperjelas peningkatan nilai rata-rata Peningkatan Nilai Rata-Rata Hasil Supervisi 

Akademik Aspek penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada Kondisi Awal, Siklus 

Pertama dan Siklus Kedua dalam bentuk diagram batang sebagaimana dijelaskan pada grafik di 

bawah ini 

 

Ketercapaian Aspek  Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 

Hasil penelitian aspek Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dalam supervisi akademik mengalami 

peningkatan dari kondisi awal di masa pandemi Covid-19. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Belajar 

Mengajar menilai tentang proses Kegiatan Belajar Mengajar meliputi beberapa indikator antara lain 

Kegiatan  Pendahuluan,  Kegiatan Inti, dan Kegiatan Penutup. Rerata ketercapaian nilai Pelaksanaan 

Kegiatan Belajar Mengajar semua guru dibandingkan antara Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II untuk 

mengetahui adanya peningkatan aspek Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar yang disajikan pada 

tabel beriikut: 

 

Tabel  Rekapitulasi Peningkatan Aspek Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 

No Siklus 
Indikator 

Keberhasilan 

Rata-Rata 

Nilai KBM 

Kualifikasi 

Nilai 

Tuntas 

(f) 

Persentase 

(%) 

1 Awal 81,00 76,67 Cukup (C) 4 22,22 

2 Pertama 81,00 84,28 Baik (B) 13 72,22 

3 Kedua 81,00 86,56 Baik 18 100 

 

 Kriteria nilai:        

 91 - 100 =  Baik Sekali 

     81 -  90  =  Baik    

     71 – 80  =  Cukup     

     < 71       =  Kurang 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada kondisi awal kegiatan pelaksanaan proses 

pembelajaran (KBM) menunjukkan hasil yang cukup baik dan belum memenuhi kriteria dan indikator 

keberhasilan karena secara klasikal baru 4 guru atau 22,22% yang tuntas  dengan nilai rata 76,67 dan 

memperoleh kriteria nilai CUKUP.   

 

Namun, setelah supervisi akademik dilaksanakan  adanya Peningkatan yang dicapai bahkan melebihi 

dari rerata ketercapaian nilai KBM  pada kondisi awal atau Prasiklus. Pada siklus pertama mengalami 

peningkatan menjadi rata-rata 84,28 dan masuk dalam kriteria BAIK. Namun hasil tersebut 

menunjukkan belum  memenuhi kriteria keberhasilan karena belum memenuhi  batasan ketuntasan 

klasikal 85%.  Pada siklus pertama sebanyak 13 guru atau 72,22% yang tuntas dari 18 guru. Pada 

pelaksanaan siklus kedua berdasarkan perolehan hasil nilai rata-rata mencapai angka 86,56 dan berada 

dalam kriteria nilai BAIK dan semua guru secara klasikal tuntas 100% memenuhi batas minimal 85%. 

 

Ketercapaian Aspek  Hasil Penilaian Hasil Pembelajaran 

Hasil penelitian aspek Hasil Observasi Kegiatan Belajar Mengajar dalam supervisi akademik 

mengalami peningkatan dari kondisi awal dimasa pandemi Covid-19. Aspek Hasil Observasi 

Kegiatan Belajar Mengajar menilai tentang penilaian hasil pembelajaran. Indikator Hasil Observasi 

Kegiatan Belajar Mengajar antara lain Guru Menentukan dan Menetapkan KKM, Guru  

Merencanakan  Penilaian  Hasil  Belajar, Guru Menyusun Kisi-Kisi, Guru Menyusun  Instrumen  Soal  

Berdasarkan  Kisi-Kisi, Guru Menyusun Pedoman Penyekoran, Guru Melaksanakan Penilaian Hasil 
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Belajar, Guru Menganalisis Penilaian Hasil Belajar, Guru Menyusun Rencana Tindak Lanjut, Guru 

Melaksanakan Remedial dan Pengayaan, dan Guru Melaporkan Penilaian Hasil Belajar. Rerata 

ketercapaian nilai Hasil Observasi Kegiatan Belajar Mengajar semua guru dibandingkan antara 

Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II untuk mengetahui adanya peningkatan aspek Hasil Observasi 

Kegiatan Belajar Mengajar yang disajikan pada tabel beikut. 

Tabel  Rekapitulasi Peningkatan Aspek Hasil Penilaian Hasil Pembelajaran pada 

Kondisi Awal , Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 

No Siklus 
Indikator 

Keberhasilan 

Rata-Rata 

Nilai PHB 

Kualifikasi 

Nilai 

Tuntas 

(f) 

Persentase 

(%) 

1 Awal 66,00 65,28 Cukup (C) 9 50,00 

2 Pertama 66,00 72,08 Baik (B) 14 77,78 

3 Kedua 66,00 80,00 Baik 18 100 

 

 Kriteria nilai:        

 81 - 100 =  Baik Sekali 

     66 -  80  =  Baik    

     50 – 65  =  Cukup     

     < 50       =  Kurang 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada kondisi awal kegiatan pelaksanaan proses 

pembelajaran (KBM) menunjukkan hasil yang cukup baik dan belum memenuhi kriteria dan indikator 

keberhasilan karena secara klasikal baru 9 guru atau 50,00% yang tuntas  dengan nilai rata 65,28 dan 

memperoleh kriteria nilai CUKUP. Namun, setelah supervisi akademik dilaksanakan  adanya 

Peningkatan yang dicapai bahkan melebihi dari rerata ketercapaian nilai KBM  pada kondisi awal atau 

Prasiklus.  

 

Pada siklus pertama mengalami peningkatan menjadi rata-rata 72,08 dan masuk dalam kriteria BAIK. 

Namun hasil tersebut menunjukkan belum  memenuhi kriteria keberhasilan karena belum memenuhi  

batasan ketuntasan klasikal 85%.  Pada siklus pertama sebanyak 14 guru atau 77,78% yang tuntas dari 

18 guru. Pada pelaksanaan siklus kedua berdasarkan perolehan hasil nilai rata-rata mencapai angka 

80,00 dan berada dalam kriteria nilai BAIK dan semua guru secara klasikal tuntas 100% memenuhi 

batas minimal 85%. 

 

Kinerja guru memiliki standar untuk mengukur tingkat kinerja oleh seorang guru dalam suatu periode 

waktu (Barnawi dan Arifin, 2014). Kinerja guru dinilai berdasarkan acuan penilaian kinerja guru. 

Bentuk kinerja yang diukur secara umum adalah perencanaan pembelajaran, pelaksanaan  kegiatan  

pembelajaran,  dan penilaian hasil belajar. Supervisi akademik oleh kepala sekolah diketahui dapat 

meningkatkan kemampuan dan indikator kinerja guru. Peningkatan kinerja guru tersebut umumnya 

terjadi karena program supervisi akademik memang memberikan dorongan bagi pengembangan diri 

guru, menyempurnakan bahan ajar, memperbaiki metode pembelajaran, dan sekaligus mengevaluasi 

pembelajaran yang dikelola oleh guru (Wardani et al, 2020). Supervisi akademik pada penelitian ini 

menilai aspek- aspek terkait pembelajaran antara lain Administrasi Pembelajaran, Telaah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar, dan Hasil Observasi Kegiatan 

Belajar Mengajar. Rerata masing-masing aspek kemudian direkapitulasi untuk menentukan 

peningkatan kemampuan 18 guru secara keseluruhan di 2 SMP binaanMuhammdiyah 5 dan SMP 

Nurul Islam Kota Bandar Lampung yang hasil Supervisi Akademik  disajikan pada tabel berikut. 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 4   │   No. 12   │   Desember 2021   │      ISSN :  2620-973X  │    124 

  

 

Tabel  Rekapitulasi Peningkatan Aspek Adm. Pembelajaran, RPP, KBM dan PHB  

 

No Siklus 
Adm 

Pembel 

RP

P 
KBM PHB 

Rata-

rata 

1 Awal 67,01 75,83   76,67  65,28 71,20 

2 Pertama 74,07 84,33 84,28 72,08 78,69 

3 Kedua 77,68 86,33 86,56 80,00 82,64 

 

Hasil rekapitulasi menunjukkan sebagaimana tabel bahwa kinerja guru 2 SMP binaan 

rerata total ketercapaian semua aspek supervisi akademik tahap Prasiklus sebesar 71,20 

dengan rerata ketercapaian masing-masing aspek  masih dikategorikan Cukup, yaitu 

Administrasi Pembelajaran 67,01 atau kategori cukup, Telaah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 75,83 atau kategori cukup, Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar atau 

Penilaian Hasil Belajar (PHB)  76,67 atau kategori cukup, dan Hasil Observasi Kegiatan 

Belajar Mengajar atau Penilaian Hasil Belajar (PHB) 65,28 atau kategori amat cukup).  

 

Hasil penilaian kinerja guru melalui program supervisi akademik tersebut merupakan 

proses yang berjalan secara berkesinambungan. Peningkatan yang diperoleh merupakan 

hasil dari tindak lanjut kegiatan supervisi-supervisi sebelumnya. Supervisi akademik 

pada dasarnya adalah upaya pengawas sekolah melaksanakan tugas pengawasan 

terhadap guru di sekolah. Pengawasan tersebut dalam rangka untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja guru agar Kegiatan Belajar Mengajar dapat berjalan dengan baik 

dan berkualitas. Supervisi akademik bersifat profesional melalui pembinaan kinerja yang 

berkesinambungan kepada guru untuk selalu memperbaiki efektivitas kinerjanya dalam 

meningkatkan kualitas peserta didik (Engkoswara dan Komariah, 2011). 

 

Peningkatan kinerja guru di 2 SMP binaan pada siklus I dengan rerata total ketercapaian semua aspek 

supervisi akademik kenaikan  pada tahap Siklus I sebesar  78,69  dengan rerata ketercapaian masing-

masing aspek masih dikategorikan baik, yaitu Administrasi Pembelajaran 74,07 dengan kategori baik, 

Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 84,33 dengan kategori baik), Pelaksanaan Kegiatan 

Belajar Mengajar 84,28 dengan kategori baik, dan Hasil Observasi Kegiatan  Belajar  Mengajar 

(PHB) 72,08 dengan kategori baik.   

 

Selanjutnya peningkatan kinerja guru di 2 SMP binaan, rerata total ketercapaian semua aspek 

supervisi akademik kenaikan pada tahap Siklus II sebesar 82,64 dengan rerata ketercapaian masing-

masing aspek  masih dikategorikan baik, yaitu Administrasi Pembelajaran 77,68 atau kategori baik, 

Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 86,33 atau kategori baik, Pelaksanaan Kegiatan Belajar 

Mengajar 86,6 atau kategori baik dan Hasil  Observasi Kegiatan Belajar Mengajar (PHB)  80,00 atau 

kategori baik.  

 

Peningkatan terjadi pada semua aspek supervisi akademik. Berbagai indikator penilaian dapat 

dipenuhi secara maksimal. Meskipun demikian, fungsi supervisi adalah untuk menemukan 

permasalahan dan memperbaikinya guna meningkatkan kinerja guru yang disupervisi. Temuan 

permasalahan tersebut sebisa  mungkin  diberi tindakan oleh pengawas sekolah, utamanya adalah 

penguatan terhadap  keterampilan guru dalam mengoperasikan gawai dan kreatif memanfaatkan 

segala macam media pembelajaran daring sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi siswa. 
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Untuk memperjelas peningkatan nilai rata-rata rekapitulasi hasil Supervisi Akademik pada 

Kondisi Awal, Siklus Pertama dan Siklus Kedua dalam bentuk diagram batang sebagaimana 

dijelaskan pada grafik di bawah ini 

 

Berbagai platform yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran daring semakin banyak 

bermunculan. Beberapa aplikasi gratis berbasis jaringan internet dapat dimanfaatkan sebagai ruang 

diskusi dan transfer informasi, seperti Whatsapp, Zoom, Zenius, Quipper, dan Microsoft (Abidah et 

al, 2020). Di samping itu, kegiatan supervisi akademik juga dapat dilaksanakan melalui aplikasi 

daring seperti Google Form atau Microsoft untuk meningkatkan keterampilan guru (Kasmawati, 

2020). Kegiatan tindak lanjut merupakan lanjutan dari kegiatan pelaksanaan supervisi yang telah 

dilakukan. Untuk itu instrumen penilaian dan catatan tentang kelebihan dan kekurangan guru perlu 

dicatat atau direkam secara objektif oleh pengawas sekolah. Manfaatnya dari hasil penilaian dan 

catatan-catatan itu, nantinya dapat digunakan untuk mengadakan pembinaan baik secara individu 

maupun bersama sama di sekolah binaan. Pengawas sekolah harus melakukan tindak lanjut hasil 

supervisi akademik dengan cara-cara : (a) meninjau kembali (review) rangkuman hasil supervisi, (b) 

melakukan pembinaan terhadap guru baik secara individual maupun kelompok. Langkah-langkah 

pembinaan kemampuan guru melalui supervisi akademik yaitu menciptakan hubungan yang 

harmonis, analisis kebutuhan guru, mengembangkan strategi dan media pembelajaran, menilai 

kemampuan guru, dan merevisi program supervisi. 

 

Hasil supervisi itu perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan 

profesionalisme guru. Selain itu, perlu melakukan cara-cara dalam menindaklanjuti supervisi 

akademik sehingga menghasilkan dampak nyata yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat atau 

stakeholders. Tujuan kegiatan tindak lanjut agar guru kelas menyadari kelemahan atau kekurangannya 

dalam proses pembelajaran, sehingga para guru berusaha memperbaikinya melalui pembinaan atau 

kegiatan keprofesian seperti pelatihan, seminar, kegiatan KKG, dan lain-lainnya. 

 

Melihat analisis data hasil penelitian tentang peningkatan kinerja guru-guru di 2 SMP Binaan  Kota 

Bandar maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan dengan pelaksanaan supervisi akademik 

terbukti dapat meningkatkan kinerja guru-guru di SMP Muhammadiyah 5 dan SMP Nurul Islam Kota 

Bandar Lampung. 

 

Kesimpulan 

Data yang telah dikumpulkan dan dilakukan analisis pembahasan tentang pelaksanaan supervisi 

akademik sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru  di 2 SMP Binaan   Kota Bandar Lampung   

di masa pandemi Covid 19, maka dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan 

penelitian sebagai berikut: Supervisi akademik di 2 SMP binaan Kota Bandar Lampung terbukti dapat 

meningkatkan kinerja guru  di masa pandemi covid-19.  Peningkatan kinerja guru tersebut 

umumnya terjadi karena program supervisi akademik memang memberikan dorongan 

bagi pengembangan diri guru menyempurnakan bahan ajar, memperbaiki metode 

pembelajaran, dan sekaligus mengevaluasi pembelajaran yang dikelola oleh guru. Rerata 

keseluruhan hasil supervisi akademik pada kondisi awal (Prasiklus) sebesar 71,20. Rerata keseluruhan 

hasil supervisi akademik pada Siklus I mengalami kenaikan dengan rata-rata 78,69. Rerata 

keseluruhan hasil supervisi akademik pada  Siklus II naik menjadi 82,64  Melihat data perolehan hasil 

penelitian dalam kegiatan penelitian tindakan sekolah ini, dapat disimpulkan bahwa supervisi 

akademik yang dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap 18 guru di 2 SMP Binaan   Kota Bandar 

Lampung dinyatakan, berhasil meningkatkan kinerja guru di masa pandemi Covid 19 dalam aspek 
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Administrasi Pembelajaran, Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Pelaksanaan Kegiatan 

Belajar Mengajar, dan Hasil Observasi Kegiatan Belajar Mengajar atau Penilaian Hasil Belajar (PHB) 

 

Saran 

Sehubungan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dalam rangka perbaikan 

pelaksanaan program tindakan selanjutnya ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seperti 

Guru harus selalu meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran Daring. Guru harus bisa 

memilih Aplikasi belajar online yang tepat agar siswa mudah memahami. Kepala Sekolah, diharapkan 

kepala sekolah dapat memberikan kebijakan-kebijakan dalam menunjang program pembelajaran jarak 

jauh di masa pandemi Covid 19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Menyediakan 

sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program pembelajaran jarak jauh di masa 

pandemi Covid 19. Pengawas Sekolah, hasil pelaksanaan kegiatan penelitian ini dapat dijadikan acuan 

tidak hanya untuk penulis secara pribadi tetapi juga bagi pengawas sekolah yang lain lain sebagai 

salah satu upaya meningkatkan kemampuan guru-guru dalam mengajar khususnya di daerah binaan 

masing-masing di masa pandemi Covid 19. Diusahakan supervisi akedemik di masa Pandemi Covid-

19 merupakan kegiatan monitoring yang menyenangkan, memudahkan, dan disesuaikan dengan 

kondisi guru dan peserta didik. Dalam penerapan teknik supervisi agar tidak terpaku pada satu teknik 

saja, sebaiknya mencoba teknik yang lain.  
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ABSTRACT 

The main problem in this study is the ability of SD Negeri 1 Varia Agung teachers in implementing literacy 

strategies in learning, ideally teachers are able to apply literacy strategies, in fact the teachers of SD Negeri 1 

Varia Agung have not implemented literacy strategies in learning. Therefore, it is necessary to provide guidance 

and guidance to these teachers about implementing literacy strategies in learning through In House Training. 

Based on the background of the problem, the formulation of the problem in this study is: "Can In House 

Training improve the ability of SD Negeri 1 Varia Agung teachers in implementing literacy strategies in 

learning in 2018?" The results of the research and discussion, it can be concluded that In House Training can 

improve the ability of SD Negeri 1 Varia Agung teachers in implementing literacy strategies in learning. It is 

known from the data in Cycle I which shows that the percentage of teachers with good categories in 

implementing literacy strategies in learning only reached 33.33%, increased to 66.67% in Cycle II, while in 

Cycle III it was 88.89% or exceeded. the indicator limit for the success of the action set is above 80.00%. 

Key Word: Teacher's Ability to Manage Learning, Literacy Strategy, In House Training 

 

ABSTRAK 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kemampuan guru SD Negeri 1 Varia Agung dalam menerapkan 

strategi literasi dalam pembelajaran, idealnya guru mampu menerapkan menerapkan strategi literasi, pada 

kenyataan guru SD Negeri 1 Varia Agung belum menerapkan strategi literasi dalam pembelajaran. Oleh karena 

itu perlu untuk dilakukan pembimbungan dan pembinaan pada  guru tersebut tentang menerapkan strategi 

literasi  dalam pembelajaran  melalui In House Training. Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah In House Training dapat meningkatkan kemampuan guru SD 

Negeri 1 Varia Agung dalam menerapkan strategi literasi  pada pembelajaran Tahun 2018?” Hasil penelitian 

dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa In House Training dapat meningkatkan kemampuan guru SD 

Negeri 1 Varia Agung  dalam penerapan strategi literasi pada pembelajaran. Hal ini diketahui dari data pada 

Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase guru dengan kategori baik dalam penerapan strategi literasi pada 

pembelajaran hanya mencapai 33,33%, naik menjadi 66,67% pada Siklus II, sedangkan pada siklus III menjadi 

88,89% atau melampau batas indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.   

Kata Kunci: Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran, Strategi Literasi, In House Training 

 

 

Latar Belakang Masalah  

Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana siswa dalam mengenal, 

memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah. Literasi juga terkait dengan 
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kehidupan siswa, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya untuk menumbuhkan budi pekerti 

mulia. Literasi pada awalnya dimaknai 'keberaksaraan' dan selanjutnya dimaknai 'melek' atau 

'keterpahaman'. Pada langkah awal, melek baca dan tulis" ditekankan karena kedua keterampilan 

berbahasa ini merupakan dasar bagi pengembangan melek dalam berbagai hal. Belajar mengajar 

sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat komponen yang 

saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem belajar mengajar 

meliputi sejumlah komponen antara lain tujuan pelajaran, bahan ajar, siswa yang menerima pelayanan 

belajar, guru, strategi literasidan pendekatan, situasi, dan evaluasi kemajuan belajar. Agar tujuan itu 

dapat tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan dengan baik sehingga sesama 

komponen itu terjadi kerjasama. 

 

Istilah literasi merupakan sesuatu yang terus berkembang atau terus berproses, yang pada intinya 

adalah pemahaman terhadap teks dan konteksnya sebab manusia berurusan dengan teks sejak 

dilahirkan, masa kehidupan, hingga kematian, Keterpahaman terhadap beragam teks akan membantu 

keterpahaman kehidupan dan berbagai aspeknya karena teks itu representasi dari kehidupan individu 

dan masyarakat dalam budaya masing-masing. 

 

Komunitas sekolah akan terus berproses untuk menjadi individu ataupun sekolah yang literat. Untuk 

itu, implementasi GLS pun merupakan sebuah proses agar siswa menjadi literat, warga sekolah 

menjadi literat, yang akhirnya literat menjadi kultur atau budaya yang dimiliki individu atau sekolah 

tersebut.  Saat ini kegiatan di sekolah ditengarai belum optimal mengembangkan kemampuan literasi 

warga sekolah khususnya guru dan siswa. Hal ini disebabkan antara lain oleh minimnya pemahaman 

warga sekolah terhadap pentingnya kemampuan literasi dalam kehidupan mereka serta minimnya 

penggunaan buku-buku di sekolah selain buku-teks pelajaran. Kegiatan membaca di sekolah masih 

terbatas pada pembacaan buku teks pelajaran dan belum melibatkan jenis bacaan lain. 

 

Guru perlu memahami bahwa upaya pengembangan literasi tidak berhenti ketika siswa dapat 

membaca dengan lancar dan memiliki minat baca yang baik sebagai hasil dari pembiasaan budaya 

literasi. Pengembangan literasi perlu terjadi pada pembelajaran di semua mata pelajaran melalui upaya 

untuk mengembangkan karakter serta meningkatkan kompetensi berpikir tingkat tinggi. Para guru 

perlu mengoptimalkan strategi literasi dalam pembelajarannya. Pengembangan kemampuan literasi di 

sekolah akan membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa. Penggunaan teks dan/atau bahan 

ajar yang bervariasi, disertai dengan perencanaan yang baik dalam kegiatan pembelajaran diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan berliterasi siswa. 

 

Pengembangan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berliterasi khususnya 

mengembangkan minat baca belum berjalan secara optimal di sekolah karena beberapa guru memiliki 

pemahaman berbeda atau kurang memadai tentang literasi. Guru seharusnya dapat menjadi teladan 

yang baik bagi siswanya. Saat guru meminta siswa membaca, guru pun juga perlu membaca untuk 

memberi contoh yang baik bagi siswanya. Tradisi literasi (kemampuan komunikasi yang artikulatif 

secara verbal dan tulisan serta kemampuan menyerap informasi melalui teks) juga belum tumbuh 

secara koheren dalam diri beberapa guru. 

 

Idealnya guru mampu menerapkan menerapkan strategi literasi  dalam pembelajaran, tetapi pada 

kenyataan guru  SD Negeri 1 Varia Agung belum mampu menerapkan strategi literasi  dalam 

pembelajaran. Hal ini diketahui dari hasil observasi pada guru SD Negeri 1 Varia Agung saat 

pembelajaran,  ternyata belum menerapkan strategi literasi dalam pembelajaran. 
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Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung dalam 

menerapkan strategi literasi  dalam pembelajaran, Sebagai langkah awal peneliti selaku pengawas 

pembina guru   SD Negeri 1 Varia Agung memandang perlu untuk dilakukan pembimbingan dan 

pembinaan pada  guru tersebut tentang menerapkan strategi literasi  dalam pembelajaran  melalui In 

House Training. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan guru SD Negeri 1 Varia Agung dalam menerapkan strategi literasi pada pembelajaran.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah In 

House Training dapat meningkatkan kemampuan guru SD Negeri 1 Varia Agung dalam menerapkan 

strategi literasi  pada pembelajaran Tahun 2018?” 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya  untuk : 

Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam 

mengidentifikasi tujuan membaca  

1. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  

membuat prediksi  

2. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  

mengidentifikasi informasi yang relevan  

3. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  

mengidentifikasi kosakata baru, kata kunci, dan/atau kata sulit dalam teks  

4. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  

mengidentifikasi bagian teks yang sulit (jika ada) dan/atau membaca kembali 

bagian itu  

5. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  

memvisualisasi dan/atau think aloud (strategi membunyikan secara lisan apa 

yang ada di dalam pikiran pada saat berusaha memahami bacaan, 

memecahkan masalah, atau mencoba menjawab pertanyaan)  

6. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  

membuat inferensi (simpulan sementara berdasarkan informasi yang tersirat 

dalam teks)  

7. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  

membuat pertanyaan tentang isi teks dan hal-hal yang terkait dengan topik 

tersebut (dapat menggunakan sumber di luar teks atau buku pengayaan)  

8. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  

membuat keterkaitan antarteks 

9. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  

ringkasan‖ (meringkas isi, mengidentifikasi gagasan utama, menceritakan 

kembali, membuat sintesis, membuat pertanyaan tentang isi, dsb.) 

10. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  

mengevaluasi teks 

11. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  

mengubah dari satu moda ke moda yang lain (moda: bagaimana atau dengan 
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Subjek Penelitian  

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah kegiatan In House Training dan penerapan strategi literasi  

dalam pembelajaran. 

 

Objek Penelitian  

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah seluruh guru SD Negeri 1 Varia Agung  Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

Tempat Penelitian  

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah guru  SD Negeri 1 Varia Agung   Kabupaten Lampung 

Tengah  .  

 

Waktu Penelitian  

Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

Tinjauan Pustaka 

Tujuan utama penggunaan strategi literasi dalam pembelajaran adalah untuk membangun pemahaman 

siswa, keterampilan menulis, dan keterampilan komunikasi secara menyeluruh. Tiga hal ini akan 

bermuara pada pengembangan karakter dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selama ini 

berkembang pendapat bahwa literasi hanya ada dalam pembelajaran bahasa atau di kelas bahasa. 

Pendapat ini tentu tidak tepat karena literasi berkembang rimbun dalam bidang matematika, sains, 

ilmu sosial, teknik,seni,olahraga, kesehatan, ekonomi, agama, prakarya dll. (Kemendikbud, 2018: 13).  

 

Konten dalam pembelajaran adalah apa yang diajarkan, adapun literasi adalah bagaimana 

mengajarkan konten tersebut. Oleh sebab itu, bidang-bidang yang telah disebutkan memerlukan 

strategi literasi dalam pembelajarannya. Salah satu tujuan penting dari strategi literasi dalam 

pembelajaran konten adalah untuk membentuk siswa yang mampu berpikir kritis dan memecahkan 

masalah. Dengan demikian strategi literasi dalam pembelajaran membentuk karakteristik siswa dan 

mengembangkan keterampilan abad ke-21 (keterampilan berpikir tingkat tinggi).  

 

In-House Training adalah sebuah bentuk program pelatihan, dimana materi pelatihan, waktu serta 

tempat pelatihan ditentukan sesuai dengan yang diminta dan dibutuhkan oleh peserta yang meminta. 

Umumnya pelatihan dalam bentuk in-house ini dilaksanakan oleh Perusahaan / Institusi / Dinas dalam 

rangka meningkatkan kualitas SDM di tempatnya. 

 

Sebuah training dapat dikataan penting untuk diberikan kepada karyawan, pimpinan, atau staf lainnya 

sebagai bagian dari persyaratan legislatif, kinerja industri, standar keselamatan kerja, atau persyaratan 

pendidikan lanjutan. In house training pun akan sangat membantu meningkatkan kualitas SDM yang 

menjadi eksekutor atas ide, rencana, dan kegiatan perusahaan lainnya. Ini pun akan sangat bermanfaat 

membantu SDM perusahaan mencapai titik maksimum atas segala potensi dahsyat yang mereka 

cara apa pesan disampaikan) 

12. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  memilih, 

mengombinasikan, dan/atau menghasilkan teks multimoda untuk 

mengomunikasikan konsep tertentu 

13. Meningkatkan kemampuan guru  SD Negeri 1 Varia Agung  dalam  

mengonfirmasi, merevisi, atau menolak prediksi 
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miliki sehingga dapat mendorong tercapainya target yang sudah ditentukan perusahaan.(Ngalim 

Purwanto. 28 : 2004) 

 

Materi In house training biasanya relevan dengan permasalahan yang lebih spesifik yang dipinta 

langsung oleh penyelenggara. Kita sendiri yang menentukan topik apa yang ingin dibahas. Materi 

training akan dirancang secara khusus oleh pihak trainer / training yang di undang agar relevan dan 

berkaitan langsung dengan kinerja pada suatu bidang kerja tertentu dan mencari solusi jika terdapat 

permasalah terkait. Dengan demikian, ini bisa menjadi jaminan bahwa organisasi akan dapat 

meningkatkan kinerja para anggota dan meningkatkan kualitas dan hasil kerja para peserta secara 

langsung. 

  

Metodologi Penelitian 

Penelitian tindakan sekolah  ini dilaksanakan pada guru SD Negeri 1 Varia Agung  Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan pada semester genap selama 1 bulan yaitu dari 

tanggal 2 31 Januari 2018. Subjek dalam penelitian ini adalah  guru  SD Negeri 1 Varia Agung 

Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah 9 orang. 

 

Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. (Suharsimi 

Arikunto, 1997:114). Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi: Sumber data yang 

berasal dari kegiatan In House Training dalam penerapan strategi literasi dalam pembelajaran dengan 

menggunakan lembar observasi pengamatan aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh observer.  

 

Teknik Pengumpulan Data  

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan pada kegiatan In House 

Training tentang Penerapan Strategi literasi Pada Pembelajaran, model pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini melalui format pengamatan sebagaimana di atas.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Siklus I 

Data hasil evaluasi bahwa pada Siklus I, Penerapan strategi literasi guru  SD Negeri 1 Varia Agung  

masih masuk ke dalam kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 9 guru, terdapat 4 

(44,45%) guru yang Penerapan strategi literasinya masuk kategori kurang. Sementara itu guru yang 

Penerapan strategi literasinya masuk dalam kategori baik hanya berjumlah 3 guru (33,33%), 

sedangkan yang Penerapan strategi literasinya cukup  berjumlah 2 guru (22,22%).  

  

Selain itu secara keseluruhan persentase guru dengan kategori baik dalam Penerapan strategi literasi  

oleh guru SD Negeri 1 Varia Agung  baru mencapai 33,33%. Hal ini masih relatif jauh 

dibandingkankan dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 

80,00%.  

 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus I yang menunjukkan bahwa secara umum Kemampuan  guru 

dalam penerapan strategi literasi pada pembelajaran pada Siklus I masih masuk dalam kategori cukup, 

sehingga direkomendasikan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya yaitu pada Siklus II. 

 

Siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus II, Penerapan strategi literasi guru   SD Negeri 1 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 4   │   No. 12   │   Desember 2021   │      ISSN :  2620-973X  │    133 

  

Varia Agung  masih masuk ke dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 9 guru, 

terdapat 2 (22,22%) guru yang Penerapan strategi literasinya masuk kategori sangat baik. 

Sementara itu guru yang Penerapan strategi literasinya masuk dalam kategori baik  berjumlah 4 

guru (44,45%), sedangkan yang Penerapan strategi literasinya cukup  berjumlah 2 guru (22,22%). 

Pada Siklus II ini kategori kurang  ada 1 guru (11,11%) 

  

Selain itu secara keseluruhan persentase guru dengan kategori baik dalam Penerapan strategi literasi   

SD Negeri 1 Varia Agung  baru mencapai 66,67%. Hal ini berarti belum mencapai target yang 

diharapkan, dibandingkankan dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, 

yaitu di atas 80,00%.  

 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus II yang menunjukkan bahwa secara umum kemampuan  guru 

dalam penerapan strategi literasi pada pembelajaran pada Siklus II belum mencapai target yang 

diharapkan, sehingga direkomendasikan untuk melaksanakan penelitian pada Siklus selanjutnya. 

 

Siklus III 

Selanjutnya didapat data yang dievaluasi bahwa pada Siklus III, Penerapan strategi literasi guru   

SD Negeri 1 Varia Agung  masih masuk ke dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 

9 guru, terdapat 3 (33,33%) guru yang Penerapan strategi literasinya masuk kategori sangat baik. 

Sementara itu guru yang Penerapan strategi literasinya masuk dalam kategori baik  berjumlah 5 

guru (55,55%), sedangkan yang Penerapan strategi literasinya cukup  berjumlah 1 guru (11,11%). 

Pada Siklus III ini kategori kurang  sudah tidak ada 1 guru lagi 

  

Selain itu secara keseluruhan persentase guru dengan kategori baik dalam Penerapan strategi literasi  

oleh guru SD Negeri 1 Varia Agung melalui kegiatan In House Training  mencapai 88,89%. Hal ini 

berarti sudah mencapai target yang diharapkan, dibandingkankan dengan indikator keberhasilan 

yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa In House Training dapat 

meningkatkan kemampuan guru SD Negeri 1 Varia Agung dalam penerapan strategi literasi pada 

pembelajaran. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase guru 

dengan kategori baik dalam penerapan strategi literasi pada pembelajaran hanya mencapai 33,33%, 

naik menjadi 66,67% pada Siklus II, sedangkan pada siklus III menjadi 88,89% atau melampau batas 

indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.     

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Guru SD Negeri 1 Varia Agung disarankan untuk 

semakin meningkatkan kemampuan dalam penerapan literasi pada pembelajaran, dengan mengikuti 

berbagai forum seperti KKG, seminar maupun pendidikan dan pelatihan guru sesuai dengan mata 

pelajaran masing-masing. In House Training hendaknya semakin ditingkatkan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran yang akan datang. 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rinderiyana@yahoo.co.id atau 

rinderiyana@gmail.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama penulis, 

lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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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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