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ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve student learning outcomes in learning English through the use of the 

Make a Match learning model. This research was carried out on class VII-E students of SMP Negeri 4 Bandar 

Lampung in the 2019-2020 school year. This research was conducted because it was difficult for students to 

master the subject matter. This is due to low student motivation, low student understanding and learning 

methods that do not attract students' interest. The results of observations during the study showed that students 

seemed enthusiastic when participating in learning with the make a match learning model. So that there is an 

increase in student understanding and learning outcomes. Data analysis used qualitative and quantitative. Seen 

in cycle 1 the average student learning outcomes reached 71.80. There was an increase in cycle 2 to 78.41 and 

increased again better in cycle 3 to 86.30. So it can be concluded that through the Make a Match learning 

model, it can increase the activities and learning outcomes of English class VII-E students of SMP Negeri 4 

Bandar Lampung for the 2019-2020 school year. 

Key Words: Make a Match, Learning Outcomes, English 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris melalui 

penggunaan model pembelajaran Make a Match. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VII-E SMP 

Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2019-2020. Penelitin ini dilakukan karena sulitnya siswa untuk 

menguasai materi pelajaran. Hal ini disebabkan karena motivasi belajar siswa rendah, pemahaman siswa rendah 

dan metode pembelajaran yang kurang menarik minat siswa. Hasil pengamatan selama penelitian, menunjukkan 

bahwa siswa nampak antusias pada saat mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran Make a Match. 

Sehingga terlihat ada peningkatan pada pemahaman dan hasil belajar siswa. Analisis data menggunakan 

kualitatif dan kuantitatif.  Terlihat Pada siklus 1 rata-rata hasil belajar siswa mencapai sebesar 71,80. Terjadi 

peningkatan pada siklus 2 menjadi 78,41 dan meningkat lagi lebih baik pada siklus 3 menjadi 86,30. Maka dapat 

disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

bahasa Inggris siswa kelas VII-E SMP Negeri 4 Bandar Lampung  tahun pelajaran 2019-2020. 

Kata Kunci: Make a Match, Hasil Belajar, Bahasa Inggris. 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan manusia lainnya, termasuk dengan 

lingkungan sekitarnya sehingga peranan bahasa sebagai alat pengungkap ide, gagasan, dan perasaan 

menjadi sangat dibutuhkan. Bahasa adalah alat komunikasi verbal yang dimiliki manusia dan 

merupakan sarana perhubungan rohani yang sangat penting dalam hidup bersama (dalam Soejono, 
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1983). Dengan kemampuan berbahasa, seseorang akan mampu berkomunikasi dengan manusia  

lainnya. Sebagaimana diungkap Pringgowidagdo (2001) bahwa bahasa menjadi sarana komunikasi 

manusia dalam berhubungan sosial. 

 

Keterampilan berbahasa seseorang dapat dikembangkan melalui lembaga pendidikan formal semacam 

sekolah. Bahasa Inggris menjadi salah satu mata pelajaran penting dan mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap kemampuan siswa berkomunikasi dengan baik. Melalui pembelajaran bahasa Inggris, 

siswa dibekali dengan pengetahuan formal bahasa, baik yang terkait dengan pengetahuan kaidah 

bahasa, proses berbahasa, maupun keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa meliputi empat 

macam, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

 

Data di lapangan menunjukkan bahwa siswa SMP kelas VII E yang mencapai nilai KKM dalam 

pelajaran bahasa Inggris secara umum kurang dari 70 %. Kondisi riil proses pembelajaran yang 

digambarkan guru antara lain, interaksi belajar yang cenderung hanya searah, siswa jarang sekali 

merespon guru. Hanya sedikit siswa yang mau dan mampu menjawab pertanyaan guru secara lisan. 

Dalam kegiatan diskusi, siswa juga tampak kurang antusias dan banyak diam. Guru juga merasa 

kesulitan untuk menggerakan siswa maju berbicara di depan kelas.  

 

Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa : Motivasi belajar merupakan 

faktor utama yang menentukan keberhasilan belajarnya. Kadar motivasi ini banyak ditentukan oleh 

kadar kebermaknaan, bahan ajar pelajaran dan kegiatan pembelajaran siswa yang bersangkutan. 

(Depdiknas, 2008:12). 

 

Siswa merupakan subjek utama pembelajaran, maka dalam proses belajar mengajar harus senantiasa 

memperhatikan karakteristik dan kebutuhan para siswa. Dalam proses belajar mengajar guru berperan 

sebagai fasilitator yang membantu para siswa mengembangkan diri, mendorong siswa untuk tumbuh 

dan berkembang menjadi warga negara yang berkepribadian dan mengembangkan keterampilan 

bergaul pada masyarakat di masa depan para siswa tersebut. 

 

Keaktifan para siswa hendaknya didorong oleh kemauan untuk belajar karena adanya sesuatu yang 

ingin dicapai akan berkembang apabila dilandasi dengan pendayagunaan potensi yang dimiliki 

(Motivasi Intrinsik). Sedangkan guru berupaya memotivasi dan memberi bimbingan yang mengarah 

pada tujuan yang ingin dicapai. 

 

Agar pembelajaran bahasa Inggris dapat berlangsung dengan menyenangkan dan berkesan hendaknya 

diciptakan suasana belajar yang kondusif.  Setelah suasana terbangun, perlu di tumbuhkan mindset 

dalam diri siswa bahwa belajar merupakan petualangan yang mengasyikkan. Untuk itu diberikan 

kegiatan pendahuluan misalnya bercerita tentang hal-hal yang menakjubkan yang berkaitan dengan 

materi yang akan diajarkan melalui pendekatan konsektual juga merupakan strategi efektif utuk 

mengiringi peserta didik memasuki dunia belajar dan siap menerima pelajaran tersebut. Dari latar 

belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dan mengkaji  secara khusus 

tentang kemampuan belajar siswa terhadap pelajaran bahasa Inggris. 

 

Pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi dan kemampuan berbahasa asing. Salah satu aspek yang sangat mendukung untuk 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan lancar berbahasa asing tersebut adalah dengan 

menguasai banyak kosa kata. Semakin banyak kata yang dikuasai siswa semakin lancar dan baik pula 

komunikasi dengan bahasa  asing yang digunakan. 
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Kosa kata merupakan bagian penting yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Dengan 

pemahaman kata yang sama, guru dan siswa dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan lancar 

dalam proses belajar mengajar di kelas. Namun, jika pemahaman siswa terhadap kata kurang, maka 

yang terjadi adalah proses belajar mengajar akan terhambat dan materi pelajaran tidak dapat diterima 

dengan baik oleh siswa. Penguasaan dan pemahaman kosa kata dalam pembelajaran bahasa mutlak 

harus ditingkatkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan siswa dapat 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis).  

 

Pemahaman dan penguasaan kosa kata merupakan dasar dan awal mula dari segala aktivitas 

berbahasa. Jika kosa kata yang dikuasai siswa kurang, maka keempat keterampilan berbahasa yang 

harus dikuasai siswa pun tidak akan tercapai dengan tuntas dan sempurna. Suatu tujuan tidak akan 

dapat tercapai jika tidak dimulai dari dasar. Dengan memahami dan menguasai banyak kata siswa 

akan lancar memulai untuk belajar empat keterampilan berbahasa. 

 

Pada saat menggunakan keterampilan membaca dan menyimak siswa belajar untuk memahami dan 

mempelajari kata dan saat menggunakan keterampilan berbicara dan menulis siswa belajar untuk 

menggunakan kata. Dari keempat keterampilan berbahasa tersebut tidak ada satu pun yang terlepas 

dari penggunaan kata. Untuk menguasai semua keterampilan berbahasa harus diawali dari penguasaan 

dan pemahaman kata. Penguasaan dan pemahaman kata merupakan cikal bakal bahasa yang harus 

dikuasa untuk dapat menguasai empat keterampilan berbahasa. 

 

Berdasarkan pengalaman dan pemahaman terhadap kemampuan siswa di kelas VII E SMP Negeri 4 

Bandar Lampung ditemukan bahwa siswa selalu bertanya tentang kata yang belum dipahami. Mereka 

merasa kesulitan dalam memahami isi bacaan dan saat menyimak penjelasan guru. Mereka juga 

mengalami kesulitan menggunakan kata-kata yang tepat ketika berbicara dan menulis. Dari hasil 

wawancara dengan  siswa dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor terbesar   yang menyebabkan 

kesulitan-kesulitan tersebut adalah kemampuan siswa dalam memahami kata masih relatif rendah. 

Penguasaan kosa kata siswa sangat minim. Hal ini dapat menyebabkan siswa sulit untuk menguasai 

empat keterampilan berbahasa yang menjadi faktor penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. 

 

Faktor penyebab kegagalan pembelajaran bahasa selama ini adalah pemilihan strategi pembelajaran 

yang kurang tepat. Strategi pembelajaran yang dipilih guru dan diterapkan di dalam kelas kurang 

sesuai dengan kebutuhan dan keadaan psikologis siswa. Sejalan dengan hal itu, Nurhadi (2004:73) 

menyatakan bahwa guru dituntut menyesuaikan diri terhadap gaya belajar siswa-siswinya. 

 

Kepiawaian seorang guru dalam mengelola pembelajaran sangat berpengaruh terhadap berhasilnya 

pencapaian kompetensi dasar kajian tertentu dan kompetensi berbahasa siswa. Kemampuan berbahasa 

siswa adalah kemampuan siswa dalam mengorganisasikan pemikiran, keinginan, ide, pendapat, atau 

gagasan dalam bahasa lisan maupun tulis (Puji Santoso, dkk. 2008:18).  

 

Menyikapi kondisi siswa tersebut diyakini bahwa pembelajaran harus dilaksanakan dengan metode 

dan strategi yang sejalan dengan prinsip pakem. Metode pembelajaran yang sejalan dengan prinsip 

pakem banyak macamnya. Salah satunya adalah menerapkan umpan balik antara guru dan siswa 

dalam proses belajar mengajar di kelas karena siswa akan dituntut untuk aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan. Strategi ini  cocok untuk diterapkan di kelas VII E SMP Negeri 4 Bandar Lampung. 
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Untuk membuktikan bahwa strategi umpan balik guru dan siswa ini berhasil meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menguasai dan memahami kosa kata maka diperlukan penelitian lebih 

lanjut. Untuk itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tindakan kelas. 

  

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

Kemampuan siswa memahami kata masih rendah. Kemampuan memahami bacaan rendah. Sumber 

bacaan untuk pembelajaran masih terbatas. Strategi pembelajaran guru tidak berkembang 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah model 

pembelajaran Make a Match  dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Inggris siswa kelas VII E SMP 

Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2019-2020 ? ” 

 

Rumusan masalah di atas dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyan penelitian berikut: Apakah 

metode Make a Match dapat meningkatkan hasil  belajar siswa  kelas VII E SMP Negeri 4  tahun 

pelajaran 2019-2020?  Apakah metode Make a Match   dapat meningkatkan percaya diri siswa  kelas 

VII E SMP Negeri 4 tahun pelajaran 2019-2020? Apakah metode Make a Match  dapat meningkatkan 

interaksi antarsiswa  dalam pembelajaran bahasa Inggris  siswa kelas VII E SMP Negeri 4  tahun 

pelajaran 2019-2020? Apakah metode Make a Match dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi  

dalam pembelajaran bahasa Inggris siswa kelas VII E SMP Negeri 4  tahun  pelajaran 2019-2020? 

Apakah metode Make a Match  dapat meningkatkan tanggung jawab dalam pembelajaran bahasa 

Inggris siswa kelas VII E SMP Negeri 4  tahun  pelajaran 2019-2020? 

 

Tujuan Penelitian  

Melalui Model Pembelajaran Make a Match dapat  meningkatkan hasil  belajar  bahasa Inggris siswa 

kelas VII E SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Melalui Model Pembelajaran  Make a Match dapat 

meningkatkan percaya diri siswa kelas VII E SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Melalui Model 

Pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan   interaksi antarsiswa  pada pelajaran Bahasa Inggris  

kelas siswa VII E SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Melalui Model Pembelajaran Make a Match dapat 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi  siswa kelas VII E SMP Negeri 4 Bandar Lampung. 

Melalui Model Pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan tanggung jawab dalam pembelajaran 

bahasa Inggris  siswa kelas VII E SMP Negeri 4 Bandar Lampung. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari pada bulan Agustus 2019 sampai dengan  September 2019. Tempat 

penelitian ini dilaksanakan di kelas VII E SMP Negeri 4  Bandar Lampung  yang berlokasi di Jalan 

HOS Cokroaminoto Rawa Laut Bandar Lampung di mana siswanya memiliki karakteristik dan hasil 

belajar yang beragam. Dalam penelitian ini penulis dibantu oleh  seorang guru SMP Negeri 4 Bandar 

Lampung yang bertugas sebagai observer atau pengamat. Observer ini mempunyai tugas melakukan 

pengamatan dan pencatatan terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi. Setelah kegiatan proses pembelajaran berakhir,observer memberikan 

masukan kepada peneliti mengenai temuan-temuan yang terjadi selama melakukan pengamatan 

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada mata pelajaran 

bahasa Inggris dengan jumlah siswa sebanyak 35 orang. Data yang dikumpulkan dari proses belajar 

siswa berupa data motivasi dan aktivitas siswa yang diperoleh dengan menggunakan lembar observasi 

yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 2   │   Februari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    5 

  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Bandarlampung dengan alamat di Jl. HOS 

Cokroaminoto No.93, Rawa Laut, Enggal, Kota Bandar Lampung. Sedangkan yang menjadi subyek 

penelitian adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 4 Bandarlampung. Waktu pelaksanaan, pada 

semester 1 tahun pelajaran 2019-2020, tepatnya penelitian ini dimulai pada pertengahan bulan 

Agustus sampai dengan September 2019. Pengambilan subyek penelitian didasarkan atas tingkat 

kompetensi siswa kelas VII E tergolong rendah. Karakteristik siswa kelas VII E ini juga hanya secara 

kebetulan memiliki komposisi keseimbangan jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan yang 

diterima di SMP Negeri 4. Jumlah siswa di kelas VII E ini ada 35 siswa, dengan komposisi 21 putri 

dan 14 putra. Nomer urut siswa diurutkan berdasarkan abjad, tanpa memandang jenis kelamin. 

 

Sebagai kolaborator atau pengamat, peneliti meminta seorang teman sejawat, seorang guru Bahasa 

Inggris di SMP Negeri 4 Bandarlampung. Kurikulum yang digunakan adalah pengembangan dari 

Kurikulum KTSP SMP Negeri 4 Bandarlampung  atau yang sekarang lebih populer disebut 

Kurikulum 2013. 

 

Berdasarkan hasil observasi proses pembelajaran pada siklus I pertemuan pertama, dapat diketahui 

bahwa ketika guru melakukan pengecekan terhadap kehadiran siswa pada awal pelajaran, dari 35 

siswa semua siswa dinyatakan hadir. Selama proses belajar mengajar berlangsung, penulis dan  

observer melakukan pengamatan dan pencatatan  terhadap aktivitas siswa dan juga melakukan 

penilaian terhadap hasil kerja kelompok  siswa. Sedangkan hasil belajar siswa belum diukur pada 

pertemuan ini karena post tes akan dilakukan pada akhir siklus I yaitu pada pertemuan ketiga. 

Pengamatan proses belajar siswa menggunakan format pengamatan proses belajar, sedangkan 

pengamatan hasil kerja kelompok menggunakan format penilaian dokumen hasil kerja kelompok.  

 

Penelitian ini dimulai dengan mengadakan tes awal secara lisan pada pertemuan pertama. Penelitian 

ini berlangsung tiga siklus, yang setiap siklusnya terdiri atas dua kali pertemuan. Tes hasil belajar 

dilaksanakan pada akhir setiap siklus.  Siklus I pertemuan pertama dengan materi ”Possessive 

Adjectives“ dimulai pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 selama 2 x 40 menit, dilanjutkan 

dengan pertemuan kedua dengan materi “Possessive Adjectives” pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 

2019 dan dilanjutkan dengan tes hasil belajar siklus I.   

 

Pada hari Sabtu,  tanggal 21 Agustus 2019 dilaksanakan Siklus II pertemuan ketiga dengan materi “ 

Introducing Oneself and Other People “selama 2 x 40 menit. Dilanjutkan dengan pertemuan keempat 

dengan materi “ Introducing Oneself and Other People” yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 

25 Agustus 2019 selama 2 x 40 menit dan dilanjutkan dengan tes hasil belajar siklus II. Dilanjutkan 

dengan pertemuan kelima pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 dengan materi “ Introducing 

Oneself and other People” selama 2 x 40 menit. Pertemuan keenam dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 

September  2019 dengan materi “ Introducing Oneself and Other People “. Pada akhir Siklus III, 

untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dilaksanakan tes hasil 

belajar ketiga.  

 

Untuk mengetahui gambaran mengenai  perkembangan aktivitas dan hasil belajar yang diperoleh 

setelah guru melaksanakan perbaikan  dalam pembelajaran menggunakan metode Make a Match, 

dapat dipaparkan dalam tabel berikut. 

 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 2   │   Februari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    6 

  

Tabel. Rekapitulasi Persentase Peningkatan Proses Belajar Siswa, Hasil Kerja Kelompok, Hasil 

Belajar Siswa Kategori Amat Baik dari Siklus I sampai dengan Siklus III 

 

No 

 

Uraian 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Prtm 1 Prtm 2 Prtm 3 Prtm 4 Prtm 5 Prtm 6 

1 Proses Belajar 

Siswa 

37,14% 38,57% 40% 49,26% 56,43% 78,03% 

2 Hasil Kerja 

Kelompok 

54,17% 58,33% 62,50% 78,83% 79,17% 83,33% 

3 Hasil Belajar 

Siswa 

57,14% 79,41% 90,91% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus I, aktivitas siswa belum 

begitu tampak. Pada pertemuan pertama proses belajar  siswa dengan kategori amat baik baru 

mencapai 37,14 % dan sudah berangsur-angsur meningkat pada pertemuan dua mencapai 38,57%. 

Hasil penilaian terhadap hasil kerja kelompok pada pertemuan pertama dengan kategori amat baik 

baru mencapai 54,17 % dan sudah sedikit mengalami peningkatan pada pertemuan dua 58,33 %. 

Sedangkan siswa yang dinyatakan tuntas dari tes hasil belajar siklus I adalah 57,14 % dengan kriteria 

ketuntasan minimal 74. Rendahnya aktivitas belajar, hasil kerja kelompok, dan hasil belajar pada 

siklus I disebabkan oleh beberapa faktor. Aktivitas belajar siswa tidak bergairah. Siswa pasif, 

walaupun guru sudah berusaha untuk mengaktifkan siswa dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 

siswa. Ketika guru bertanya tidak ada siswa yang berani menjawab. Walaupun ada yang menjawab, 

guru memberikan kesempatan menjawab pertanyaan hanya terpaku kepada siswa yang mengangkat 

tangan. Jawaban siswa masih banyak yang salah.  Melalui kerja kelompok, keaktifan siswa belum 

dapat ditingkatkan. Masih banyak siswa yang tidak terlibat dalam pembahasan. Anggota kelompok 

ada yang asyik sendiri, ada yang bermain-main, dan ada pula yang diam saja. Penyebab lain juga 

dapat berasal dari siswa itu sendiri. Siswa belum terbiasa melaksanakan diskusi kelompok. Ketika 

membentuk kelompok siswa banyak yang ribut, kelas pun menjadi gaduh sehingga banyak menyita 

waktu. Akhirnya waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas tinggal sedikit. 

 

Dari data yang terkumpul melalui kegiatan pembelajaran pada siklus II diketahui bahwa aktivitas 

siswa sudah berangsur-angsur tampak. Pada pertemuan tiga aktivitas siswa dengan kategori amat baik 

mengalami peningkatan  mencapai 40,00 % dan sudah berangsur-angsur meningkat pada pertemuan 

empat menjadi 449,26 %.   

 

Demikian juga dari hasil penilaian terhadap hasil kerja kelompok pada pertemuan tiga, dengan 

kategori amat baik mencapai 62,50 % dan sudah sedikit mengalami peningkatan pada pertemuan 

empat menjadi 70,83 %. Sedangkan siswa yang dinyatakan tuntas  pada tes hasil belajar siklus II 

meningkat menjadi 79,41% dengan kriteria ketuntasan minimal 74. Peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar pada siklus II terjadi karena guru telah berupaya mengelola pembelajaran  dengan melibatkan 

seluruh siswa. Jumlah siswa yang mendapat kesempatan menjawab berangsur-angsur naik. Hal ini 

terjadi karena guru selalu memperhatikan masukan dari pengamat sehingga selalu berusaha 

mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas kemudian mencoba menunjuk siswa yang belum pernah 

menjawab. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterampilan mengajar, khususnya keterampilan 

bertanya (wardani, 2003). Sebagaimana yang terungkap dari data yang terkumpul oleh pengamat, 

perhatian guru tidak hanya terpusat kepada anak-anak yang duduk di depan tetapi ke seluruh kelas. 
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Data yang terkumpul melalui kegiatan pembelajaran pada siklus III diketahui bahwa aktivitas siswa 

sudah tampak. Pada pertemuan kelima aktivitas siswa dengan kategori amat baik mengalami 

peningkatan  mencapai 56,43 %, dan meningkat lebih baik lagi pada pertemuan keenam menjadi 

70,03 % dengan kategori amat baik.   

 

Demikian juga  penilaian terhadap hasil kerja kelompok pada pertemuan kelima  kategori amat baik 

mencapai 79,17 dan meningkat lagi pada pertemuan keenam menjadi 83,33 %. Sedangkan siswa yang 

dinyatakan tuntas  pada tes hasil belajar siklus III meningkat menjadi 90,91 % dengan kriteria 

ketuntasan minimal 74. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar pada siklus III terjadi karena guru telah 

berupaya mengelola pembelajaran  melalui penggunaan media visual dengan sungguh-sungguh. 

Dalam pembelajaran guru telah berusaha menggunakan berbagai media sesuai dengan karakteristik 

materi pembelajaran, melakukan variasi dalam pengelolaan pembelajaran, misalnya melalui belajar 

klasikal, kelompok dan individu, serta berusaha menerapkan prinsip-prinsip keterampilan mengajar.  

 

Dari hasil refleksi tersebut penulis menyimpulkan bahwa tindakan perbaikan yang penulis lakukan 

telah berhasil meski masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu,penulis bertekad akan 

menerapkan hal-hal yang positif yang telah dicapai dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang 

seperti; berusaha melibatkan siswa sebanyak-banyaknya dalam menjawab pertanyaan, dan 

memberikan perhatian khusus pada anak dengan memberikan bimbingan ketika mereka bekerja 

kelompok.  

 

Dengan demikian perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris kelas 

VIIE dianggap berhasil sesuai dengan rencana perbaikan sehingga penelitian tindakan kelas kali ini 

dianggap selesai dan tidak perlu ada perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Metode pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga 

dapat menimbulkan aktivitas belajar, interaksi yang lebih langsung antarsiswa dan kemampuan siswa 

untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dengan menggunakan metode Make a Match 

dalam pembelajaran guru dapat memperjelas sajian pesan dan informasi sehingga dapat meningkatkan 

hasil  belajar. 2.) Semakin meningkat kinerja guru dalam menggunakan metode Make a Match dalam 

pelaksanaan pembelajaran  bahasa Inggris, maka akan semakin meningkat pula aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan yang terjadi pada proses pembelajaran pada 

setiap siklus dalam pembelajaran bahasa Inggris  siswa kelas VII  E SMP N 4 Bandar Lampung. 

 

Saran  

Mengingat pelaksanaan penelitian ini baru berjalan tiga siklus, maka peneliti/guru lain diharapkan 

dapat melanjutkan penelitian yang lebih signifikan. Mengingat metode Make a Match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, maka sekolah yang memiliki karakteristik yang relatif sama dapat 

menerapkan penggunaan metode serupa untuk meningkatkan  hasil belajar siswa. Agar metode Make 

a Match dapat lebih efektif lagi, maka guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

metode ini harus memahami beberapa prinsip penggunaannya. 
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MULTI LEARNING CONCEPT FOR USING THE MATHEMATICS 

LEARNING OUTCOMES IN CLASS XII SMA BUDI LUHUR  

KEMBANG MERTHA 

 

KONSEP PEMBELAJARAN MULTI METODE GUNA 

MENINGKATKAN HASIL  BELAJAR MATEMATIKA DI KELAS XII 

SMA BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA 
 

I  DW  GD  Rai  Sastrawan, S.Pd 

SMA  Budi Luhur Kembang Mertha Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is that researchers want to know the differences in learning achievement in class XII 

SMA Budi Luhur Kembang Mertha when teaching and learning activities use and multi methods and those who 

do not use multi methods. The results of the discussion of research data it can be concluded that from data 

analysis using t-score. There is a difference in the scores of daily math tests in class XII students of SMA Budi 

Luhur Kembang Mertha between those who use multi media. Comparing student achievement using multi 

methods and those not in teaching and learning activities, it can be concluded that the group of students using 

multi methods, the better daily test scores. Therefore multi methods are very appropriate to be used in the 

process of teaching and learning activities in class XII students of SMA Budi Luhur Kembang Mertha. The 

results of the discussion of research data it can be concluded that from data analysis using t-score. There is a 

difference in the scores of daily math tests in class XII students of SMA Budi Luhur Kembang Mertha between 

those who use multi media. Comparing student achievement using multi methods and those not in teaching and 

learning activities, it can be concluded that the group of students using multi methods, the better daily test 

scores. Therefore multi methods are very appropriate to be used in the process of teaching and learning 

activities in class XII students of SMA Budi Luhur Kembang Mertha. 

Key Word: Multi-Method Learning and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui adanya perbedaan prestasi belajar pada siswa kelas 

XII SMA Budi Luhur Kembang Mertha bila dalam kegiatan belajar mengajarnya menggunakan  dan multi 

metode dan yang tidak menggunakan multi metode. Hasil pembahasan data penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa dari analisis data menggunakan t – score. Ada perbedaan nilai ulangan harian  matematika pada siswa 

kelas XII SMA  Budi Luhur Kembang Mertha antara yang menggunakan multi  media.  Membandingkan 

prestasi belajar siswa yang menggunakan multi metode  dan yang tidak dalam kegiatan belajar mengajarnya 

maka dapat disimpulkan bahwa kelompok siswa yang menggunakan  multi  metode, nilai ulangan harian lebih 

baik. Oleh karenanya  multi  metode sangat tepat digunakan pada proses kegiatan belajar mengajar  pada siswa  

kelas XII  SMA Budi Luhur Kembang Mertha. Hasil pembahasan data penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa dari analisis data menggunakan t – score. Ada perbedaan nilai ulangan harian  matematika pada siswa 

kelas XII SMA  Budi Luhur Kembang Mertha antara yang menggunakan multi  media.  Membandingkan 

prestasi belajar siswa yang menggunakan multi metode  dan yang tidak dalam kegiatan belajar mengajarnya 

maka dapat disimpulkan bahwa kelompok siswa yang menggunakan  multi  metode, nilai ulangan harian lebih 

baik. Oleh karenanya  multi  metode sangat tepat digunakan pada proses kegiatan belajar mengajar  pada siswa  

kelas XII  SMA Budi Luhur Kembang Mertha. 

Kata Kunci: Pembelajaran Multi Metode dan Hasil Belajar 
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Keberhasilan suatu pengajaran dapat dinilai dari tercapai atau tidaknya tujuan dari pengajaran tersebut. 

Tercapai tidaknya tujuan dari pengajaran ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut : 

keadaan siswa, materi pelajaran, metode mengajar, media mengajar, guru dan lingkungan. 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya suatu tujuan pengajaran, metode mengajar dan 

media mengajar adalah suatu cara yang fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. 

Matematika merupakan cabang ilmu yang bersifat abstrak agak sulit cara mempelajarinya.  

 

Oleh karena itu, diperlukan cara yang tepat penyampaiannya. Adanya kesulitan persoalan matematika 

ini, menuntut guru harus bersaha sebaik-baiknya dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), agar 

menghasilkan anak didik yang berkepribadian agar tumbuh dan berkembang dengan mantap sesuai 

dengan sikap ilmuah yang terkandung dalam mempelajari matematika dan persoalan matematika. 

 

Pada umumnya, pelajaran matematika menekankan hubungan hubungan yang diatur menurut urutan 

yang logis. Paling tinggi ditekankan pada penghafalan terhadap konsep-konsep, observasi, menebak, 

mengetes hipotesa, mencari analogi, akhirnya merumuskan teorema. Akibat lebih mendalam dari 

semua ini, materi matematika yang dapat dipelajari terkesan oleh anak didik sebagai obyek abstrak 

dalam konsep belajar mengajar, matematika diperlukan interaksi antara siswa dengan guru. 

 

Konsep belajar yang dimikian diharapkan siswa betul-betul belajar matematika tidak hanya sekedar 

memperoleh pengetahuan saja, tetapi sekaligus akan memperoleh kemampuan. Oleh karena itu 

diperlukan cara mengajar yang sesuai agar terdapat interaksi antara siswa dengan guru pengajar.  

 

Agar semua harapan-harapan di atas dapat terealisir, maka pada penelitian ini penulis mencoba 

mengetengahkan salah satu bentuk pengajaran bahwa seorang guru dalam mengajarkan suatu pokok 

bahasan matematika menggunakan berbagai metode dan berbagai media, karena pembelajaran dengan 

ciri multi metode dan multi media tersebut memberi kesempatan yang luas kepada siswa untuk 

menggunakan semua indera yang memungkinkan tercapainya hasil belajar yang optimal. 

 

Adapun macam-macam metode mengajar antara lain : metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 

demonstrasi, observasi. Sedangkan macam-macam media mengajar antara lain : media LKS, buku 

paket, gambar, obyek langsung, slide dan film bingkai suara. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

Apakah penggunaan multi metode dapat mempengaruhi prestasi belajar matematika di kelas XII SMA  

Budi Luhur Kembang Mertha? 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui adanya perbedaan prestasi belajar pada 

siswa kelas XII  SMA  Budi Luhur Kembang Mertha  bila dalam kegiatan belajar mengajarnya 

menggunakan  dan multi metode dan yang tidak menggunakan  multi metode. 

 

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis data tentang proses dan 

hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 

 

Tujuan dari penilaian adalah untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan pendidikan dan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum, garis-garis besar program pengajaran dan 

perangkat perencanaan kegiatan pembelajaran lainnya.  
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Menurut Siti Maryam Sudjoko ( 2001, hal 32), bahwa hasil belajar siswa ditentukan oleh berbagai 

faktor antara lain : ketepatan penggunaan sumber belajar, kesesuaian penggunaan media, penggunaan 

strategi dan metode pengajaran. 

 

Berkaitan dengan penggunaan strategi dan metode pengajaran serta mengacu hasil lokasinya Tim 

Instruktur PKG  Matematika  SMA  di  Surabaya, 1997 bahwa beberapa metode pengajaran di bidang 

matematika seperti metode dan strategi ekspositori, strategi penemuan dan inskuiri, metode penemuan 

terbimbing, yang kesemuanya itu tidak terlepas pada penggunaan multi metode. Metode mengajar 

yang bermanfaat dengan disertai penggunaan multi metode  dirancang mengarah ke tujuan tentunya 

dapat merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap nilai ulangan harian bagi siswa. 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji refleksi dan tindakan terhadap proses belajar mengajar 

matematika di SMA Tujuan untuk memperbaiki atau untuk merubah situasi pembelajaran yang 

dipandang bersalah. Di dalam penelitian ini digunakan metoda penelitian Tindakan Kelas (Action 

Research) (Hopkins, 1993 : 32-33 ; Suyatni,  2003: 2 ; Kemmis & Taggart, 1992 : 5-6). 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan  di kelas XII SMA Budi Luhur Kembang Mertha oleh 

peneliti, dengan demikian dapat menghayati praktek pembelajaran sekaligus merefleksikan praktek 

pembelajaran tersebut dengan teori dan hasil penelitian. 

 

Penelitian ini dilakukan di siswa  kelas XII  SMA  Budi Luhur Kembang Mertha . Dipilihnya sekolah 

sebagai tempat penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain : Pertama, salah satu 

tempat mengajar (bertugas), sehingga antara peneliti dengan siswa sudah saling mengenal. Dengan 

demikian kehadiran peneliti tidak mengganggu suasana belajar/mengajar siswa. Kedua, nilai rata-rata  

ujian semester siswa untuk mata pelajaran matematika masih belum memuaskan. Ketiga, letak 

sekolah ini berdekatan dengan tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti mudah untuk memantau dan 

merasa bertanggung jawab secara moral dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah tersebut. 

 

Subyek penelitian ini adalah sebagian siswa kelas XII  . Sebagaimana layaknya suatu peneltian 

tindakan kelas, dalam penelitian ini tidak digunakan populasi serta tidak ada kelas kontrol, karena 

tidak dimaksud untuk memperoleh temuan yang bertujuan untuk digeneralisasi (Acuan Penelitian 

Tindakan Kelas,  2003: 3) 

 

Persiapan tindakan bertolak dari kondisi awal kelas dan temuan data tentang kendala atau kesulitan 

yang menghambat pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas XII SMA Budi Luhur Kembang 

Mertha dalam melaksanakan penelitian, peneliti berkolaborasi dengan guru rekan kerja peneliti untuk 

menyelesaikan atau mengatasi kendala-kendala tersebut di atas yang akan dituangkan dalam 

perencanaan tindakan yang dilakukan, antara lain telaah GBPP, menentukan metode pembelajaran, 

mempersiapkan media dan alat peraga, serta jadwal pelajaran berlaku seperti biasa, artinya penelitian 

tindakan dilakukan pada saat mata pelajaran matematika berlangsung sesuai jadwal pelajaran.  

 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi dari tahap persiapan pelaksanaan tindakan 

dideskripsikan sebagai berikut : Proses tindakan pertama adalah untuk melaksanakan rencana 

pembelajaran matematika, untuk memberikan kemampuan menerapkan konsep penjumlahan dan 

pengurangan. Proses pembelajaran matematika di dalam kelas secara umum yang dilaksanakan oleh 

guru / peneliti dideskripsikan sebagai berikut : Persiapan Kelas (Perencanaan). Satu hari sebelum 

pelaksanaan tindakan penelitian menyiapkan bahan ajar, alat peraga multi media , buku sumber dan 

membuat persiapan mengajar tentang pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan. Posisi tempat 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 2   │   Februari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    12 

  

duduk siswa tidak berubah, tetapi pasangan duduk berubah sesuai kelompok sehingga sewaktu ada 

diskusi atau kerja kelompok siswa mudah bermobilisasi. Menyiapkan dan menata ruangan belajar, 

meja kelompok tempat melaksanakan diskusi agar anak dapat melihat dari berbagai posisi tempat 

duduk. Pelaksanaan pembelajaran: Selesai siswa berdoa dan memberi salam pada guru dan 

”observer”, guru mengabsen siswa satu per satu. Pembelajaran pada siklus pertama difokuskan pada 

usaha guru untuk menggunakan langkah-langkah dalam pemecahan masalah operasi hitung. Pada 

tahap ini guru mulai mengajar dengan diawali menanyakan kesulitan-kesulitan siswa dalam 

mengerjakan tes awal serta pertanyaan-pertanyaan lain dari siswa. 

 

Respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model  multi media adalah sikap siswa 

dalam membuat penilaian terhadap kegiatan pembelajaran tersebut, baik positif maupun negatif. 

Thurstone (Zainul & Nasution, 1993 : 105) mengemukakan bahwa sikap adalah penilaian positif dan 

negatif terhadap suatu objek tertentu. 

 

Gagne (1985 : 219) memberikan batasan mengenai sikap (attitude), merupakan kecenderungan 

tanggapan atau respon tendencies atau juga merupakan keadaan untuk memberikan tanggapan 

(readieness to respond), dinyatakan sebagai choice of personal action yang didasari keadaan internal 

jenis hasil belajar. Respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model  multi  metode 

berdasarkan hasil wawancara dengan siswa antara lain : Tidak ada kesulitan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dan mengerjakan soal-soal dalam tes akhir pembelajaran, penjelasan materi yang 

diberikan mudah dipahami, bentuk-bentuk soal yang diberikan belum pernah dijumpai sebelumnya 

yang bersifat penalaran serta cara penjelasannya, dan siswa mampu mengaitkan konsep penjumlahan 

dan pengurangan dengan keadaan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perolehan siswa dalam pembelajaran sudah dapat 

meningkat sesuai penalaran dan kemampuan siswa dalam menghadapi permasalahan tentang 

penyelesaian soal-soal selama proses pembelajaran, meskipun di dalam porsentase kenaikan setiap 

item masih ada yang rendah, secara keseluruhan telah terjadi kenaikan sebesar 20,4% perolehan 

tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan penalaran siswa menggunakan model pemecahan 

masalah. 

 

Hasil pembahasan data penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dari analisis data menggunakan t – 

score. Ada perbedaan nilai ulangan harian  matematika pada siswa kelas XII SMA  Budi Luhur 

Kembang Mertha antara yang menggunakan multi  media.  Membandingkan prestasi belajar siswa 

yang menggunakan multi metode  dan yang tidak dalam kegiatan belajar mengajarnya maka dapat 

disimpulkan bahwa kelompok siswa yang menggunakan  multi  metode, nilai ulangan harian lebih 

baik. Oleh karenanya  multi  metode sangat tepat digunakan pada proses kegiatan belajar mengajar  

pada siswa  kelas XII  SMA Budi Luhur Kembang Mertha 

 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan  multi  metode perlu disiapkan dengan rinci 

hal-hal sebagai berikut : Menganalisis pokok bahasan untuk menentukan struktur isinya, yaitu konsep 

dan prinsip dari struktur di rumuskan TPK dengan kategori kemampuan yang peling tinggi. 

Memperhatikan sifat-sifat siswa. Memiliki metode yang cocok untuk setiap TPK. Menentukan media 

yang sesuai dengan TPK dan sifat-sifat anak.  Mengembangkan kegiatan pembelajaran setiap pokok 

bahasan menggunakan multi metode. Menggunakan alat evaluasi yang tepat. 
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THROUGH THE LEARNING MEDIA (LKS WORD SQUARE) CAN 

IMPROVE CHEMICAL LEARNING ACTIVITIES AND OUTCOMES IN 

CLASS X STUDENTS OF SMA NEGERI 3 TONDANO 

 

MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN (LKS WORD SQUARE) DAPAT 

MENINGKATKAN AKTIFITAS DAN HASIL BELAJAR KIMIA PADA 

SISWA KELAS X SMA NEGERI 3 TONDANO 
 

Dra Agustien Herna Santje Toreh 

SMA Negeri 3 Tondano Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to improve student learning outcomes on organic compound material through the method of 

observation varied with LKS Word Square in class X SMA Negeri 3 Tondano. This research took place at SMA 

Negeri 3 Tondano, Tondano District, Minahasa Regency, North Sulawesi Province. Class X students, 

amounting to 20 students. This research was conducted in the even semester of the 2016/2016 academic year for 

2 months, from September to October 2016. The conclusions of the results of the research in class X SMA 

Negeri 3 Tondano were as follows: In cycle I student learning completeness reached 62.95% and Incomplete 

37.05%. In the second cycle the students' learning completeness reached 94.44%, while there were 05.56% 

students who had not finished so that the learning in this category was considered successful 

Key Word: Word Square LKS, Activities and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi senyawa organik melalui metode 

observasi yang divariasikan dengan LKS Word Square di kelas X SMA Negeri 3 Tondano. Penelitian ini 

bertempat di SMA Negeri 3 Tondano, Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara. 

Siswa kelas X  yang berjumlah 20 siswa. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2016 selama 2 bulan yaitu dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2016. Kesimpulan hasil 

peneltian pada siswa kelas X  SMA Negeri 3 Tondano, yaitu sebagai berikut: Pada siklus I ketuntasan belajar 

siswa mencapai 62.95% dan yang belum tuntas 37.05%.Pada siklus II ketuntasan belajar siswa mencapai 

94.44% yang tuntas sedangkan terdapat 05.56% siswa yang belum tuntas sehingga pembelajaran kategori ini 

dianggap telah sukses.   

Kata Kunci: LKS Word Square, Aktifitas dan Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Kimia merupakan bagian dari sains yang menekankan pada pemberian  pengalaman 

secara langsung. Karena itu siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan 

supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar serta dirinya sendiri (Budimansyah, 

2002). Kenyataan yang banyak dijumpai di lapangan adalah pembelajaran IPA yang berpusat pada 

guru sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa, penyampaian materi pelajarannya cenderung masih 

didominasi dengan metode ceramah. Siswa kurang  berperan  aktif  dalam   proses  pembelajaran  

untuk  membangun  dan menemukan  sendiri  melalui  interaksi  dengan  lingkungannya,  sehingga  

siswa hanya manghafalkan fakta-fakta dari buku dan bukan dari hasil menemukan serta membangun 

sendiri pengetahuannya.  
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Berdasarkan hasil studi intensif  mengenai pola pembelajaran dan pemahaman siswa menyimpulkan 

bahwa proses pembelajaran cenderung text book oriented dan tidak  terkait dengan kehidupan sehari-

hari (Suhandini, 2003). Siswa kesulitan untuk memahami konsep akademik seperti  yang  diajarkan 

selama  ini,  yaitu  menggunakan  sesuatu  yang  abstrak dengan metode ceramah.  

 

Berdasarkan hasil observasi   kelas X   SMA Negeri 3 Tondano , kebanyakan  suasana pembelajaran 

masih monoton dan aktivitas siswa kurang. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang dapat 

meningkatkan efektivitas belajar siswa. Penelitian ini dilakukan di kelas X karena memiliki 

karakteristik hasil belajar pada materi senyawa organik masih rendah. Upaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran adalah melalui metode yang bervariasi dan sesuai dengan materi. Alasannya 

adalah: dengan metode pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa dalam memahami materi, 

metode pembelajaran dipandang sebagai  salah  satu  unsur  penting  dalam  rangka  mencapai  tujuan  

pengajaran. Penggunaan metode yang tepat akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif 

karena dengan metode yang tepat siswa akan mampu memahami materi pelajaran  dengan  lebih  

mudah.  

 

Rendahnya hasil  belajar  siswa  terhadap  mata  pelajaran  Kimia   dapat disebabkan   oleh  rendahnya  

motivasi  belajar  siswa  yang  disebabkan  kurang bervariasinya  model  pembelajaran  yang  

digunakan  selama  ini.  Hal  ini  sesuai pendapat Sudjana (2001) yang  menyatakan bahwa metode 

pembelajaran yang tepat  dapat  mempertinggi  proses  belajar  siswa  dalam  pengajaran  yang  pada 

gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

Berkaitan dengan itu dalam pembelajaran yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta 

tetapi sebuah metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif dan berpikir kritis dalam 

belajar, dan menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata. Sebagai target  yang ingin dicapai 

dalam penelitian, maka disusun pohon alternatif seperti pada Gambar  

 

Berdasarkan  uraian  di  atas  akan  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui penggunaan metode 

observasi yang divariasikan dengan LKS Word Square dapat meningkatkan hasil belajar  siswa pada 

materi senyawa organik di kelas X  SMA Negeri 3 Tondano . 

 

Rumusan Masalah 

Masalah-masalah   yang   terdapat   dalam   proses   pembelajaran   materi Klasifikas Unsur Kimia di 

kelas X  SMA Negeri 3 Tondano adalah: Pembelajaran cenderung teoritik dan tidak terkait dengan 

kehidupan sehari- hari, sehingga motivasi belajar siswa kurang. Aktivitas belajar siswa dalam proses 

pembalajaran relatif rendah. Guru belum menemukan metode dan media pembelajaran yang tepat 

untuk sub materi pokok senyawa organik 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu ”Apakah 

dengan menggunakan metode observasi yang divariasikan dengan  LKS  Word   Square  dapat  

meningkatkan  hasil  belajar  pada  di kelas X  SMA Negeri 3 Tondano ?” 

 

Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam Penelitian Tindakan Kelas ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah 

penafsiran  terhadap  judul  skripsi  dan  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas kepada para 

pembaca. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah: Belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri  seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah  pengetahuannya,  pemahamannya,  sikap  dan 
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tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan dan  kemampuannya, daya reaksinya, daya 

penerimaannya, dan lain-lain aspek yang ada pada individu. Hasil belajar merupakan kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 1990). Hasil belajar menurut 

Gagne dalam Dahar (1991) meliputi hasil belajar bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

 

Hasil belajar dalam pendekatan kontekstual menekankan pada proses yaitu segala kegiatan yang  

dilakukan   oleh   siswa   dalam   mencapai   tujuan   pembelajaran.   Dalam penelitian ini yang 

dimaksud hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Kemampuan siswa ini dilihat dari hasil belajar yang dicapai siswa setelah 

melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan siswa   dalam   pencapaian   

tujuan pembelajaran.  Hasil belajar dikatakan  meningkat  apabila  nilai  yang  diperoleh siswa setiap 

siklus mengalami peningkatan. Kegiatan evaluasi ini berupa soal pilihan  ganda  yang  berjumlah  20  

dengan  4  pilihan  jawaban  (option)  untuk masing-masing siklus pada akhir siklus. 

 

Menurut Laurence Urdang (1968) Word Square is a set of words such that when  arranged one 

beneath another in the form of a square the read a like horizontally,  artinya  word  square  adalah  

sejumlah  kata  yang  disusun  satu  di bawah yang lain dalam bentuk  bujur  sangkar dan dibaca 

secara mendatar dan menurun.  Word  Square  menurut  Hornby  (1994)  adalah  sejumlah  kata  yang 

disusun sehingga kata-kata tersebut dapat dibaca ke depan dan ke belakang. 

 

LKS Word square adalah salah satu alat bantu/media pembelajaran berupa kotak-kotak  kata  yang  

berisi  kumpulan  huruf.  Pada  kumpulan  huruf  tersebut terkandung  konsep-konsep  yang  harus  

ditemukan  oleh  siswa  sesuai  dengan pertanyaan yang berorientasi pada tujuan  pembelajaran 

(Anonim,1991). Metode observasi  yang  divariasikan  dengan  LKS  Word   square   berarti  suatu  

cara mengajarkan materi pelajaran dengan mengajak siswa mengamati  secara teliti suatu objek yang 

dipadukan dengan LKS Word square. 

 

Pembelajaran Materi Senyawa Organik 

Pembelajaran  materi  Klasifikasi  Unsur Kimia  dalam  penelitian  ini  adalah pembelajaran   meliputi   

Klasifikasi   Unsur Kimia   invertebrata   dan   vertebrata   yang termasuk  dalam  Standar   

Kompetensi Memahami Keanekaragaman  Unsur Kimia dan Kompetensi Dasar Mengklasifikasikan 

makhuk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, pada siswa kelas X  semester I. 

 

Metode Pemecahan Masalah 

Pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengingat materi   pelajaran  sehingga 

dapat  bertahan  lebih  lama,  menciptakan  suasana pembelajaran   yang   menyenangkan,   serta   

memudahkan   dalam  menjelaskan informasi  konkrit  yang  dituangkan  dalam  bentuk  observasi  

dan  LKS  Word square. Kegiatan utama dalam pembelajaran ini  dengan memanfaatkan preparat 

asli/awetan maupun gambar-gambar Unsur Kimia invertebrata dan vertebrata kemudian 

mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelas sebagai bahan diskusi  kelas sehingga siswa dapat 

memahami fakta dari materi yang telah dipelajari. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  hasil  belajar  siswa  pada materi  senyawa organik 

melalui metode observasi yang divariasikan dengan LKS Word Square di kelas X  SMA Negeri 3 

Tondano . 
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Tinjauan Pustaka  

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu  sama  lain.  Belajar  

menunjuk  pada  apa  yang  harus  dilakukan  seseorang sebagai  subjek  yang  menerima  pelajaran  

(sasaran  didik),  sedangkan  mengajar menunjuk pada apa yang harus  dilakukan oleh guru sebagai 

pengajar. Belajar bukan merupakan kegiatan menghafal dan bukan pula mengingat.  

 

Pembelajaran  merupakan  suatu  usaha  dasar  yang  dilakukan  oleh  guru dengan tujuan  untuk 

membantu siswa agar dapat belajar sesuai kebutuhan dan minatnya,  sehingga  perubahan  tingkah  

laku  yang  diharapkan  dapat  terwujud. Proses  belajar  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  siswa  

dalam  mencapai  tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dengan demikian hasil belajar dapat  

dilihat  dari  hasil  belajar  yang  dicapai  siswa,  baik  hasil   belajar/nilai, peningkatan kemampuan 

berpikir dan memecahkan masalah perubahan tingkah laku atau kedewasaannya. Horward Kysley 

Dalam Sudjana (1990) membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) 

pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan  cita-cita.  

 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu 

dan dan faktor yang datang dari luar siswa atau faktor lingkungan.  Faktor  yang  datang  dari  diri  

siswa  terutama  kemampuan  yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa  besar sekali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti dikemukakan oleh Clark bahwa hasil belajar siswa di 

sekolah  70%  dipengaruhi  oleh  kemampuan  siswa  dan  30%  dipengaruhi  oleh lingkungan. Di 

samping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor lain seperti motivasi belajar, minat 

dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan,  sosial  ekonomi,  faktor  fisik  dan  psikis  

(Sudjana,  1990).  Adapun pengaruh  dari  dalam  diri  siswa,  merupakan  hal  yang  logis  dan  wajar,  

sebab hakikat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang diniati dan disadari. 

Salah satu lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar di sekolah, ialah 

kualitas pengajaran yaitu tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam 

mencapai tujuan pengajaran. 

 

Metode observasi dalam proses belajar mengajar diartikan sebagai cara  mengajarkan materi pelajaran 

dengan mengajak siswa mengamati secara teliti suatu objek  (Winataputra, 1992). Untuk 

mendapatkan hasil belajar yang  optimal,  metode  observasi  perlu  disertai  dengan  diskusi  

(Djajadisastra, 1982). Adapun  kelebihan  metode  observasi  menurut  Subiyanto  (1990)  adalah 

siswa dilibatkan untuk turut berpikir sehingga emosi siswa dapat terlibat langsung dalam  proses  

pembelajaran,  meningkatkan  keterampilan  siswa  melalui  suatu kegiatan,  dapat  mengamati  suatu  

proses/kejadian  dengan  sendirinya,  sehingga akan memperkaya pengalaman dan meningkatkan serta 

membangkitkan rasa ingin tahu.   

 

Menurut Laurence Urdang (1968) Word Square is a set of words such that when arranged one beneath 

another in the form of a square the read a like horizontally, artinya word square adalah sejumlah kata 

yang disusun satu di bawah yang lain dalam bentuk bujur  sangkar dan dibaca secara mendatar dan 

menurun.  Word Square menurut  Hornby  (1994)  adalah  sejumlah  kata  yang disusun sehingga 

kata-kata tersebut dapat dibaca ke depan dan ke belakang. LKS Word Square adalah salah satu alat 

bantu/media pembelajaran berupa kotak-kotak kata yang  berisi  kumpulan  huruf.  Pada kumpulan 

huruf tersebut  terkandung konsep-konsep yang harus ditemukan oleh siswa sesuai dengan pertanyaan 

yang berorientasi pada tujuan pembelajaran (Anonim, 1991). Pembelajaran LKS Word Square berisi 

pertanyaan yang sesuai dengan pengertian-pengertian penting suatu konsep atau sub konsep. 

Pertanyaan pertama berupa pertanyaan yang jawabannya berupa kunci yang dalam mata pelajaran 
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Kimia seringkali menggunakan istilah asing. Pertanyaan kedua harus terkait dengan pertanyaan 

pertama dan merupakan lanjutan dari pengertian tersebut. Begitu seterusnya, sehingga semua 

pertanyaan sudah mewakili konsep yang akan dipelajari. Setelah itu siswa berdiskusi untuk 

mendapatkan jawaban dan menemukannya pada kotak-kotak Word Square. Pada akhir pembelajaran, 

siswa menyimpulkan materi bahasan yang telah didiskusikan.Dengan demikian siswa memperoleh 

pengalaman belajar yang berarti (Anonim, 1991). LKS Word Square memerlukan pengetahuan dasar 

dari siswa sehingga sebelumnya siswa harus membaca materi/pokok bahasan yang akan dipelajari. 

Dengan demikian  siswa akan  terlatih  untuk  memanfaatkan  buku  sumber  dan terampil belajar 

mandiri. 

 

Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi dan sifat zat atau materi dari skala atom 

hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi 

yang ditemukan sehari-hari. Kimia juga mempelajari pemahaman sifat dan interaksi atom individu 

dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut pada tingkat makroskopik. Menurut kimia 

modern, sifat fisik materi umumnya ditentukan oleh struktur pada tingkat atom yang pada gilirannya 

ditentukan oleh gaya antaratom. 

 

Kimia berhubungan dengan interaksi materi yang dapat melibatkan dua zat atau antara materi dan 

energi, terutama dalam hubungannya dengan hukum pertama termodinamika. Kimia tradisional 

melibatkan interaksi antara zat kimia dalam reaksi kimia, yang mengubah satu atau lebih zat menjadi 

satu atau lebih zat lain. Kadang reaksi ini digerakkan oleh pertimbangan entalpi, seperti ketika dua zat 

berentalpi tinggi seperti hidrogen dan oksigen elemental bereaksi membentuk air, zat dengan entalpi 

lebih rendah. Reaksi kimia dapat difasilitasi dengan suatu katalis, yang umumnya merupakan zat 

kimia lain yang terlibat dalam media reaksi tapi tidak dikonsumsi (contohnya adalah asam sulfat yang 

mengkatalisasi elektrolisis air) atau fenomena immaterial (seperti radiasi elektromagnet dalam reaksi 

fotokimia). Kimia tradisional juga menangani analisis zat kimia, baik di dalam maupun di luar suatu 

reaksi, seperti dalam spektroskopi. 

 

Semua materi normal terdiri dari atom atau komponen-komponen subatom yang membentuk atom; 

proton, elektron, dan neutron. Atom dapat dikombinasikan untuk menghasilkan bentuk materi yang 

lebih kompleks seperti ion, molekul, atau kristal. Struktur dunia yang kita jalani sehari-hari dan sifat 

materi yang berinteraksi dengan kita ditentukan oleh sifat zat-zat kimia dan interaksi antar mereka. 

Baja lebih keras dari besi karena atom-atomnya terikat dalam struktur kristal yang lebih kaku. Kayu 

terbakar atau mengalami oksidasi cepat karena ia dapat bereaksi secara spontan dengan oksigen pada 

suatu reaksi kimia jika berada di atas suatu suhu tertentu. 

 

Zat cenderung diklasifikasikan berdasarkan energi, fase, atau komposisi kimianya. Materi dapat 

digolongkan dalam 4 fase, urutan dari yang memiliki energi paling rendah adalah padat, cair, gas, dan 

plasma. Dari keempat jenis fase ini, fase plasma hanya dapat ditemui di luar angkasa yang berupa 

bintang, karena kebutuhan energinya yang teramat besar. Zat padat memiliki struktur tetap pada suhu 

kamar yang dapat melawan gravitasi atau gaya lemah lain yang mencoba merubahnya. Zat cair 

memiliki ikatan yang terbatas, tanpa struktur, dan akan mengalir bersama gravitasi. Gas tidak 

memiliki ikatan dan bertindak sebagai partikel bebas. Sementara itu, plasma hanya terdiri dari ion-ion 

yang bergerak bebas; pasokan energi yang berlebih mencegah ion-ion ini bersatu menjadi partikel 

unsur. Satu cara untuk membedakan ketiga fase pertama adalah dengan volume dan bentuknya: 

kasarnya, zat padat memeliki volume dan bentuk yang tetap, zat cair memiliki volume tetap tapi tanpa 

bentuk yang tetap, sedangkan gas tidak memiliki baik volume ataupun bentuk yang tetap. 
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Metodologi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 3 Tondano, Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa 

Propinsi Sulawesi Utara. Siswa kelas X  yang berjumlah 20 siswa. Penelitian ini dilakukan pada 

semester genap tahun pelajaran 2016/2016 selama 2 bulan yaitu dari bulan September sampai dengan 

bulan Oktober 2016 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data hasil penelitian perilaku dan sikap siswa diperoleh melalui observasi atau pengamatan selama 

proses pemberian tindakan pembelajaran berbasis media belajar. Perilaku dan sikap siswa pada siklus 

pertama dapat disajikan dalam tabel berikut ini  

Pertemuan Aspek Yang Dimedia Lks Word Square  Rata-Rata 

I 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 

II 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 

III 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 

% 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 

Data Perilaku dan Sikap Siswa 

 

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 62.1 % 

lalu meningkat menjadi 64.5% pada pertemuan kedua dan meningkat 2.4% pada pertemuan ketiga 

menjadi 68.7%. Sehingga rata rata perilaku dan sikap siswa pada tiga pertemuan siklus I mencapai 

65.10% atau masih dalam kategori cukup. 

 

Secara rinci tiap aspek pada setiap pertemuan adalah sebagai berikut : Aspek keaktifan mencapai 

65.10% % atau termasuk dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah 

mencapai 68.70% masih dalam kategori cukup baik atau (C) Aspek antusias mencapai 65.10% atau 

termasuk dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 68.70% 

dalam kategori cukup baik (C). Aspek keseriusan mencapai 65.10% atau dalam kategori cukup baik 

(C) dan dalam pada pertemuan ketiga telah mencapai 68.70% masih pula dalam kategori cukup baik 

(C). Aspek kerja sama mencapai 65.10% atau dalam kategori cukup baik (C) walaupun dalam 

pertemuan ketiga telah mencapai 68.70% masih pula dalam kategori cukup baik (C). Aspek 

kreativitas mencapai 65.10% atau dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga 

telah mencapai 68.70% masih pula dalam kategori cukup baik (C). Aspek motivasi mencapai 65.10% 

atau termasuk dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 

68.70% atau termasuk dalam kategori cukup baik (C) 

 

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 65.10%.  

 

Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa kelas X  diperoleh melalui pengamatn unjuk kerja (penilaian tes) siswa 

selama proses pemberian tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap pertemuan .Rekapitulasi 

nilai hasil belajar disajikan dalam tabel berikut ini : 
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Pertemuan Daya Serap% Ketuntasan% 

  Tuntas    Belum Tuntas 

1 61 55.55 44.45 

2 63 63.88 36.12 

3 64.3 69.44 30.56 

RR % 62.8 62.95             37.05 

 

Daya Serap siswa 

Data hasil ulangan pada akhir siklus pertama di atas menunjukan bahwa rata rata daya serap siswa 

dari 20 siswa adalah 62.8 % artinya setelah menerima tindakan dengan menggunakan pembelajaran 

terstruktur dengan  kelompok selama tiga kali pertemuan untuk tiga indikator dan materi 

pembelajaran ternyata tingkat daya serap siswa baru mencapai 71% dengan kategori cukup baik atau 

(B).Ini menunjukan pembelajaran pada siklus I belum ideal karena untuk nilai ideal adalah sesuai 

dengan standard adalah 75%. 

 

Ketuntasan Belajar Siswa 

Data di atas menunjukan bahwa hasil belajar siswa pada siklus pertama secara umum dianggap belum 

berhasil karena pada pertemuan I hanya 12 siswa yang tuntas pembelajaran.Jika dikalkulasi baru 

55.55% dan masih 8 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 44.45%. Pada pertemuan II hanya 13 

siswa yang tuntas dengan kalkulasi 63.88% dan masih 7 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 

36.12 %. Pada pertemuan III sudah 14 siswa yang tuntas dengan kalkulasi 69.44% dan masih ada 6 

siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 30.56% 

 

Jika akan dibandingkan dalam diagram maka rata rata total siswa yang sudah tuntas dan belum tuntas 

maka didapat perbandingan dalam diagram berikut ini : 

Perbandingan siswa yang tuntas dan belum tuntas : 

Tuntas : 62.95% 

Belum : 37.05% 

 

 

Siklus Kedua 

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya data hasil penelitian perilaku dan sikap siswa diperoleh 

melalui observasi atau pengamatan selama proses pemberian tindakan pembelajaran berbasis media 

belajar . 

 

Perilaku dan sikap siswa pada siklus pertama dapat disajikan dalam tabel berikut ini : 

Data Perilaku dan Sikap Siswa pada Siklus Kedua : 

Pertemuan Aspek Yang Dimedia Lks Word Square  Rata-Rata 

I 78 78.2 79.1 79.3 79.4 79.8 78.96 

II 81.2 81.5 81.8 81.9 82.4 82.7 81.91 

III 85 86 86.3 87.2 88.1 89.4 87 

% 81.4 81.9 82.4 82.8 83.3 83.96 82.62 

 

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 78.96 % 

lalu meningkat menjadi 81.91% pada pertemuan kedua dan meningkat 6% pada pertemuan ketiga 

menjadi 87%.Sehingga rata rata perilaku dan sikap siswa pada tiga pertemuan siklus I mencapai 

82.62% atau masuk dalam kategori baik (B). 
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Secara rinci tiap aspek pada setiap pertemuan adalah sebagai berikut : Aspek keaktifan mencapai 

81.4% atau termasuk dalam kategori baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 85% 

masih dalam kategori  baik atau (B). Aspek antusias mencapai 81.9% atau termasuk dalam kategori 

baik  (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 86%  sudah dalam kategori sangat baik 

(A). Aspek keseriusan mencapai 82.40% atau dalam kategori baik (B) dan dalam pada pertemuan 

ketiga telah mencapai 86.30% sudah dalam kategori sangat baik (A). Aspek kerja sama mencapai 

82.80% atau dalam kategori  baik (B)  walaupun dalam pertemuan ketiga telah mencapai 87.20% 

sudah dalam kategori sangat baik (A) Aspek kreativitas mencapai 83.30% atau dalam kategori baik 

(B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 88.10% sudah dalam kategori sangat baik (A). 

Aspek motivasi mencapai 83.96% atau termasuk dalam kategori  baik (B) walaupun pada pertemuan 

ketiga telah mencapai 89.40% 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 82.62%. 

 

Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa kelas X  diperoleh melalui pengamatn unjuk kerja (penilaian nontes) 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 80.1 88.88 11.12 

2 85.5 94.44 5.56 

3 87.9 100 0 

RR % 84.4 94.44 5.56 

 

Daya Serap siswa 

Data hasil ulangan pada akhir siklus pertama di atas menunjukan bahwa rata rata daya serap siswa 

dari 20 siswa adalah 84.4 % artinya setelah menerima tindakan dengan menggunakan konsep media 

belajar dengan  kelompok selama tiga kali pertemuan untuk tiga indikator dan materi pembelajaran 

ternyata tingkat daya serap siswa sudah mencapai 84.4% dengan kategori baik atau (B).Ini 

menunjukan pembelajaran pada siklus II sudah ideal karena untuk nilai ideal adalah sesuai dengan 

standard adalah 75%. 

 

Ketuntasan Belajar Siswa 

Data di atas menunjukan bahwa hasil belajar siswa pada siklus pertama secara umum dianggap belum 

berhasil karena: Pada pertemuan I sudah 18 siswa yang tuntas pembelajaran.Jika dikalkulasi 

jumlahnya 88.88% dan masih 2 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 11.12%. Pada pertemuan II 

sudah 19 siswa yang tuntas dengan kalkulasi 94.44% dan masih 1 siswa yang belum tuntas dengan 

kalkulasi 05.56 %. Pada pertemuan III sudah 20 siswa yang tuntas dengan kalkulasi 100 % dan sudah 

tidak ada siswa yang belum tuntas dengan presentasi 0%.  

 

Pembahasan 

Siklus I  

Hasil penilaian pada kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran media LKS Word Square  

adalah 74.80% dengan kategori baik. Sedangkan aktivitas belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran Kimia  terdapat 19.93% yang tuntas dan belum tuntas 80.07%. Dengan demikian 

penelitian pada siklus I belum memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini desebabkan karena adanya 

kelemahan/ kekurangan kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran media LKS Word 
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Square  pada siklus I, yaitu sebagai berikut:  Guru tidak memunculkan dan tidak mengeksplorasi 

gagasan untuk memunculkan konsepsi awal siswa  Guru kurang mahir dalam mengajak siswa untuk 

menuliskan atau menjawab apa saja yang telah diketahui tentang topik pembicaraan (4)  Guru tidak 

membimbing, melainkan hanya memerintah siswa untuk mencari beberapa perbedaan antara konsepsi 

awal dengan konsep ilmiah atau hasil pengamatan Guru tidak mengarahkan siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang disusun untuk menerapkan konsep ilmiah yang telah dikembangkan siswa ke dalam 

situasi baru. Guru kurang mahir dalam memberi umpan balik untuk memperkuat konsep ilmiah yang 

telah diperoleh siswa  

 

Siklus II  

Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran 

media LKS Word Square  pada siklus I, maka telah diadakan perbaikan-perbaikan kinerja guru , yaitu 

sebagai berikut:  Guru wajib memunculkan dan wajib mengeksplorasi gagasan untuk memunculkan 

konsepsi awal siswa. Guru meningkatkan kemahiran dalam mengajak siswa menuliskan atau 

menjawab apa saja yang telah diketahui tentang topik pembicaraan. Guru harus lebih sungguh-

sungguh dalam membimbing siswa untuk mencari beberapa perbedaan antara konsepsi awal dengan 

konsep ilmiah atau hasil pengamatan. Guru harus meningkatkan perhatian dalam mengarahkan siswa 

untuk menjawab pertanyaan yang disusun untuk menerapkan konsep ilmiah yang telah dikembangkan 

siswa ke dalam situasi baru. Guru berupaya meningkatkan kemahiran dalam memberi umpan balik 

untuk memperkuat konsep ilmiah yang telah diperoleh siswa  

 

Dari upaya perbaikan-perbaikan kinerja guru dalam penggunaan model pembelajaran media LKS 

Word Square  pada siklus II maka diperoleh peningkatan kinerja guru yaitu menjadi 100% dengan 

kategori baik. Hal ini berpengaruh pula terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Kimia  yaitu menjadi 100% pada pertemuan ketiga dengan rata rata 94.44% 

siswa yang tuntas dan 05.56% siswa yang belum tuntas. Dengan demikian penelitian pada siklus II 

sudah memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini desebabkan karena adanya keberhasilan pada kinerja 

guru dalam menggunakan model pembelajaran media LKS Word Square , yaitu sebagai berikut: Guru 

sudah mahir dalam mengeksplorasi gagasan untuk memunculkan konsepsi awal siswa Guru sudah 

mampu dalam mengarahkan siswa untuk menjawab pertanyaan yang disusun untuk menerapkan 

konsep ilmiah yang telah dikembangkan siswa ke dalam situasi baru Dengan demikian penelitian pada 

siklus II sudah memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini berarti penelitian ini tidak perlu dilanjutkan 

pada siklus berikutnya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Kesimpulan hasil peneltian pada siswa kelas X  SMA Negeri 3 Tondano , yaitu sebagai berikut: Pada 

siklus I ketuntasan belajar siswa mencapai 62.95% dan yang belum tuntas 37.05%.Pada siklus II 

ketuntasan belajar siswa mencapai 94.44% yang tuntas sedangkan terdapat 05.56% siswa yang belum 

tuntas sehingga pembelajaran kategori ini dianggap telah sukses.   

 

Saran  

Mengingat Model pembelajaran media LKS Word Square  dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa, maka sekolah yang memiliki karakteristik yang sama dapat menerapkan penggunaan model 

pembelajaran media LKS Word Square  untuk meningkatkan prestasi siswa secara lebih baik.  

Pembelajaran (media LKS Word Square ) menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, 

kreatif dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu.dan pengalaman belajar yang bermakna, 

maka model pembelajaran (media LKS Word Square ) harus dilaksanakan 
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ABSTRACT 

One of the exact subjects that are in great demand by students, but which is difficult during the learning 

process, is Mathematics. . One effort that has strategic value for the student's learning process in studying any 

Mathematics teaching material, is the teacher innovating learning. Difficulties in learning these teaching 

materials were not only experienced by previous students, but also experienced by grade VI students of SD 

Negeri 1 Hajimena in the 2020/2021 school year. Based on the results of the pre-action reflection, it can be seen 

that most of the students (23 students) are less capable in meeting every demand (objective) of learning. They 

belong to the underprivileged group with the lowest score of 23. The lowest score is far from the minimum 

completeness criteria (KKM). After the research was conducted, the following data obtained from the average 

value of student learning outcomes in the first cycle which reached 67.85 after improvements were made in the 

second cycle, the score was 80.94, an increase of 13.09%. In fact, all students get scores that exceed the 

minimum criteria for completeness that have been set. This also does not happen by itself, but is the result of the 

teacher's efforts. Thus, the application of constructivism learning methods to improve activity and student 

learning outcomes of class VIa SD Negeri 1 Hajimena, Natar District, South Lampung Regency in learning 

using time and length measurements, is declared to end in cycle II. 

Key Word: Constructivism Method, Activities and Learning Outcomes, Mathematics 

 

ABSTRAK 

Salah satu dari mata pelajaran eksak yang banyak diminati oleh para siswa, namun dirasakan sulit selama proses 

mempelajarinya, adalah Matematika.  Salah satu upaya yang memiliki nilai strategis bagi proses belajar siswa 

dalam mempelajari setiap materi ajar Matematika, adalah guru melakukan inovasi pembelajaran. Kesulitan 

mempelajari materi ajar ini bukan saja dialami oleh siswa sebelumnya, tetapi  dialami pula oleh siswa kelas VI 

SD Negeri 1 Hajimena pada tahun pelajaran 2020/2021. Berdasarkan hasil refleksi pratindakan, dapat diketahui 

sebagian besar siswa (23 orang siswa) berkemampuan kurang dalam memenuhi setiap tuntutan (tujuan) 

pembelajaran. Mereka tergolong pada kelompok kurang mampu dengan perolehan nilai terendah 23. Nilai 

terendah berada jauh dari kriteria ketuntasan minimal (KKM). Setelah diadakan penelitian diperoleh data 

sebagia berikut dari nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 67,85 setelah dilakukan perbaikan 

pada siklus II memperoleh nilai sebesar 80,94 mengalami peningkatan sebesar 13,09%. Bahkan keseluruhan 

siswa memperolehan nilai melebihi nilai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. Hal ini pun tidak 

terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil usaha guru. Dengan demikian, penerapan metode belajar 

konstruktivisme untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VIa SD Negeri 1 Hajimena, 

Kecamatan Natar  Kabupaten Lampung Selatan dalam pembelajaran menggunakan pengukuran waktu dan 

panjang, dinyatakan berakhir pada siklus II.  

Kata Kunci : Metode Konstruktivisme, Aktivitas dan Hasil Belajar, Matematika 
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Latar Belakang Masalah 

Salah satu dari mata pelajaran eksak yang banyak diminati oleh para siswa, namun dirasakan sulit 

selama proses mempelajarinya, adalah Matematika. Persoalan ini patut diperhitungkan dan dicarikan 

alternatif pemecahannya yang efektif, mengingat urgensi setiap materi ajar Matematika sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari siswa.  Salah satu upaya yang memiliki nilai strategis bagi 

proses belajar siswa dalam mempelajari setiap materi ajar Matematika, adalah guru melakukan 

inovasi pembelajaran. Sebenarnya, letak persoalan mereka bukan karena sulit dalam proses 

mempelajarinya, melainkan karena proses pembelajaran yang dikelola guru kurang bermakna bagi 

siswa. Oleh karena itu proses belajar siswa kurang terarah, dan ini bukan saja akan berakibat pada 

meningkatnya tingkat kejenuhan siswa dalam dan selama mempelajari materi ajar yang disajikan, 

tetapi juga akan melahirkan budaya malas belajar, menjadi benci pada mata pelajaran ini, yang 

akhirnya hasil belajar siswa terus menurun. 

 

Benang merahnya uraian di atas, adalah perlu adanya upaya strategis yang dilakukan guru untuk 

mengatasi kesulitan siswa setiap kali mempelajari materi ajar Matematika. Imbauan ini ditujukan 

kepada siapa pun gurunya yang mengampu tugas membelajarkan siswa dalam setiap pembelajaran 

Matematika. Oleh karena itu, penulis merasa terketuk hati untuk ambil tindakan proaktif, tentunya 

melalui upaya inovatif guna mengatasi persoalan yang sering dihadapi siswa dalam setiap kali 

mempelajari materi ajar Matematika. Kesulitan yang selalu dirasakan siswa binaan, tidak sedikit, 

salah satu di antaranya  dan ini kerap terjadi, yaitu ketika mempelajari materi ajar melakukan operasi 

hitung bilangan bulat. Kesulitan mempelajari materi ajar ini bukan saja dialami oleh siswa 

sebelumnya, tetapi  dialami pula oleh siswa kelas VI SD Negeri 1 Hajimena pada tahun pelajaran 

2020/2021. Berdasarkan hasil refleksi pratindakan, dapat diketahui sebagian besar siswa (23 orang 

siswa) berkemampuan kurang dalam memenuhi setiap tuntutan (tujuan) pembelajaran. Mereka 

tergolong pada kelompok kurang mampu dengan perolehan nilai terendah 23. Nilai terendah berada 

jauh dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) atau batas minimal tuntas belajar untuk mata pelajaran 

Matematika  di SD Negeri 1 Hajimena, yaitu 55.  Sementara selebihnya dari mereka (11 orang siswa) 

berkemampuan cukup dalam memenuhi setiap tuntutan pembelajaran. Mereka tergolong pada 

kelompok cukup mampu dengan perolehan nilai terendah 73 dan tertinggi 83.              

 

Refleksi yang dilakukan tidak sampai di situ, dan ini yang lebih utama karena memiliki nilai strategis, 

yakni proses belajar siswa. Saat sedang berlangsung proses kegiatan belajar mengajar, aktivitas siswa 

dan guru tampak tidak sinergis. Siswa belajar sesuai dengan kemauannya, sedangkan guru mengajar 

sekemampuannya. Dalam pada itu, masing-masing bukan tidak berusaha. Antarsiswa tidak terjadi 

saling belajar, dan apalagi mereka aktif bertanya jawab dengan guru sehubungan dengan banyak hal 

yang tidak dan atau kurang dipahaminya. Meski guru sering menganjurkan, namun tetap saja tidak 

dimanfaatkan siswa. Hingga proses kegiatan belajar mengajar materi ajar ini berakhir, suasana tetap 

tidak berubah.  

 

Selagi proses belajar siswa tidak bermakna, apa pun materi ajar yang dipelajarinya, tetap tidak akan 

berhasil dikuasai. Sejalan dengan pandangan ini, seorang ahli Matematika mengemukakan sebagai 

berikut “Siswa yang belajar harus berperan secara aktif membentuk pengetahuan dan pengertian 

matematika, bukan hanya menerima secara pasif dari guru” (Uno, 2007:128). Dalam kaitan ini, 

menurut pandangan konstruktivisme, “Anak yang belajar matematika dianggap sebagai subjek yang 

memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan penalaran. Sebab anak sejak lahir menggunakan 

penalaran yang berkembang seiring dengan pertumbuhan dirinya” (Carpenter dalam Uno, 

2007:129).  Bisa jadi karena sebab tidak dibelajarkan seperti itulah, siswa binaan kurang berhasil 

menguasai materi ajaran ini. Sadar akan hal itu, dan agar siswa tidak gagal untuk yang kedua kalinya 
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dalam mempelajari materi ajar ini, guru dan siswa harus mencoba merespon pandangan 

konstruksivisme. Benar atau tidaknya metode  tersebut  of to date apabila digunakan untuk mengatasi 

masalah ini, maka dilakukan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan sifat-sifat operasi hitung. Dari uraian di 

atas maka penulis mengambil judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika dengan 

Penerapan Metoda konstruktivisme pada siswa kelas VIa Semester I SDN 1 Hajimena Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021”. 

 

Identifikasi Masalah 

Bertolak dari uraian di atas, apa yang menjadi masalahnya dapat diidentifikasi, yakni sebagai berikut. 

Pada dasarnya setiap siswa berkeinginan menguasai materi ajar Matematika dengan mudah, akan 

tetapi kenyataannya dalam setiap kali mempelajarinya selalu dihadapkan dengan kesulitan. Dampak 

dari kesulitan mempelajari setiap materi ajar Matematika, timbul kebencian pada mata pelajaran ini. 

Akibatnya, lahirlah budaya malas belajar mempelajari materi ajar apa pun dalam mata pelajaran 

Matematika. Sebab timbulnya budaya malas belajar siswa dalam setiap mempelajari materi ajar 

Matematika, adalah proses pembelajaran yang dikelola guru, kurang bermakna. Antar siswa tidak 

terjadi saling belajar, enggan untuk bertanya jawab dengan guru, siswa belajar sesuai dengan 

kemauannya, dan guru mengajar sekemampuan, ini menunjukkan proses kegiatan belajar mengajar 

yang tidak interaktif. Oleh karena itu, hasil belajar siswa jauh dari yang diharapkan. Setiap masalah, 

akhirnya bermuara pada pembelajaran dinilai tidak konstruktif, melainkan instruktif, yang ditandai 

pemindahan pesan dari guru ke siswa, bukan siswa mengonstuksi sendiri berdasarkan rekayasa belajar 

konstruktivisme, termasuk dalam pembelajaran melakukan operasi hitung bilangan bulat. 

 

Rumusan Masalah            

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang masalah di atas, pokok masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan, sebagai berikut. Bagaimana langkah-langkah strategis meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan pengukuran waktu dan panjang berdasarkan metode 

belajar konstruktivisme? Bagaimana peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

menggunakan pengukuran waktu dan panjang setelah menempuh langkah-langkah metode belajar 

konstuktivisme?       

 

Pemecahan Masalah  

Pemecahan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini menempuh cara belajar matematika 

berdasarkan langkah-langkah strategis dari metode konstruktivisme. Termotivasi untuk menggunakan 

cara ini, diilhami oleh pandangan konstukrivisme, bahwa “Siswa yang belajar harus berperan secara 

aktif membentuk pengetahuan dan pengertian matematika, bukan hanya menerima secara pasif dari 

guru” (Uno, 2007:128). Dalam kaitan ini, menurut pandangan konstruktivisme, “Anak yang belajar 

matematika dianggap sebagai subjek yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan 

penalaran. Sebab anak sejak lahir menggunakan penalaran yang berkembang seiring dengan 

pertumbuhan dirinya” (Carpenter dalam Uno, 2007:129). Besar harapan melalui upaya ini berhasil 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan pengukuran waktu 

dan panjang. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara lebih khusus dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran menggunakan pengukuran waktu dan panjang, dan juga 

untuk membuktikan keefektifan cara belajar siswa berdasarkan langkah-langkah strategis metode 

belajar konstuktivisme. Lebih rincinya, tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Memperbaiki kinerja 
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guru dalam mengelola proses pembelajaran menggunakan pengukuran waktu dan panjang 

berdasarkan langkah-langkah strategis cara membelajarkan siswa melalui motede belajar 

konstruktivisme. Memperbaiki akitivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan 

pengukuran waktu dan panjang berdasarkan langkah-langkah strategis motede belajar 

konstruktivisme. Menguji efektivitas metode belajar konstruktivisme sebagai upaya meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa  dalam pembelajaran operasi hitung bilangan bulat. Dalam rangka 

inovasi pembelajaran bermutu oleh guru untuk siswa. 

 

Kajian Pustaka 

Model pembelajaran berdasarkan metode belajar konstruktivisme merupakan pengembangan dari 

proses belajar kogninif.  Menurut Saud (2008:168) konstruktivisme adalah proses membangun atau 

menyusun penegtahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Piaget (dalam 

Sanjaya, 2005:78) menganggap bahwa pengetahuan itu terbentuk bukan hanya dari objek semata, 

akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang 

diamatinya.  

 

Konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan itu berasal dari luar akan tetapi dikonstruksi dari 

dalam diri sesorang. Karena itu pengetahuan terbentuk oleh objek yang menjadi bahan pengamatan 

dan kemampuan subjek untuk menginterpretasi objek tersebut.  

 

Jika penemuan awal dari suatu pengetahuan adalah melalui meaningfulinterpretation, maka 

pembelajaran terhadap pengetahuan tersebut pada tingkat selanjutnya seharusnya melibatkan 

meaningfulinterpretation. Jadi, tidak ada yang belajar melalui transmisi. Pada dasarnya tidak ada 

perbedaan antara penemuan awal sebuah pengetahuan ilmiah  tersebut oleh seorang murid dalam 

kelas. Keduanya memerlukan tindakan interpretasi. 

 

Perlu ditegaskan bahwa tidak ada orang yang belajar seperti mengopi satu file komputer dari 

floppydisk ke harddisk. Orang selalu belajar dengan cara membuat apa yang dialaminya masuk akal 

(makesenses). Kita baru dikatakan telah belajar tentang sesuatu ketika sesuatu itu adalah masuk akal 

bagi kita. Pembelajaran adalah proses aktif mengonstruksi (membangun sesuatu dalam pikiran), atau 

merangkum satu kerangka konsep. Dengan model konstruksi dan pembelajaran meaningful maka 

peristiwa-peristiwa yang dialami manusia menjadi masuk akal (makesenses) bagi diri mereka. 

 

Model pembelajaran konstruktivisme memperlihatkan bahwa pembelajaran merupakan proses aktif 

dalam membuat sebuah pengalaman menjadi masuk akal, dan proses ini sangat dipengaruhi oleh apa 

yang sudah diketahui orang sebelumnya. Karena itu, dalam setiap kegiatan pembelajaran guru harus 

memperoleh, atau sampai pada, persamaan pemahaman dengan peserta didik. Dalam model 

konstruktivisme, pembelajaran melibatkan negosiasi (pertukaran pikiran) dan interpretasi. Wacana 

penyesuaian pikiran ini dapat dilakukan antara murid dengan guru, antara sesama murid. Karena itu 

metode  pembelajaran kooperatif (kerjasama) adalah sangat ideal. Dalam model konstruktivisme 

harus tercipta hubungan kerjasama antara guru dengan murid, dan antara sesama murid. 

 

Metode  pokok dari model pembelajaran konstruktivisme adalah activelearning yang mengajak 

peserta didik berpikir dan memahami materi pelajaran, bukan sekadar mendengar, menerima, dan 

mengingat-ingat. Setiap unsur materi pelajaran  darus diiolah dan diinterpretasikan sedmikan rupa 

sehingga masuk akal. Pengetahuan baru terbentuk dari sesuatu yang masuk akal. Sesuatu yang tidak 

masuk akal tidak akan menempel lama dalam pikiran. Metode  ini berbeda dari metode menghafal. 
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Dalam metode menghafal, pserta didiknya mendengar dan menerima, kemudian menginat-ingat 

materi pelajaran yang diterima tersebut.  

 

Kadang-kadang terdapat materi yang kurang dipahami peserta didik, bukan tidak masuk akal peserta 

didik. Namun, karena materi tersebut sudah ada dalam paket pelajaran, dan ada keharusan bagi 

peserta didik untuk menghafalnya, maka peserta didik diam saja menerima. Motode ini disebut 

“chalkandtalk”. Dalam metode ini, pihak yang lebih aktif adalah guru. Sementara itu peserta didik 

lebih bersifat pasif. Metode ini juga dikenal dengan istilah receptivelearning. Dalam metode ini, 

pembelajaran terjadi dalam situasi rutin dan membosankan. Materi pelajaran, meskipun diterima dan 

dihafal, namun mudah terlupakan, karena materi tersebut tidak diterima melalui pemahaman yang 

masuk akal, tetapi melalui instruksi transmisi. 

 

Metodologi Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini, yaitu siswa kelas VIa SD Negeri 1 Hajimena, Kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021, yang terdiri atas 16 orang siswa berjenis 

kelamin perempuan dan 18 orang siswa berjenis kelamin laki-laki, yang sedang menempuh semester I 

dalam mata pelajaran matematika. Setting dalam penelitian ini meliputi: tempat dan waktu penelitian, 

serta siklus PTK. Lebih jelasnya mengenai hal itu, sebagai berikut. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan di SD Negeri 1 Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan 

sekolah ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan proses pembelajaran mata 

pelajaran matematika. 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru 2020/2021, yaitu bulan Agustus sampai 

dengan November 2020. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah, 

karena PTK memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar mengajar efektif di kelas. 

 

Alur penelitian ini menempuh prosedur penelitian tindakan kelas, yang berupa siklus perbaikan 

pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi antara guru pelaksana tindakan, teman sejawat dan 

kolabolator, serta siswa. Dalam setiap siklusnya, terdapat empat tahapan, antara lain: (1) perencanaan, 

(2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan pengukuran waktu dan panjang berdasarkan 

langkah-langkah metode belajar konstruktivisme pada siklus I, cukup memberi dampak yang baik 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini merupakan hasil usaha guru dalam membimbing dan 

mengarahkan seluruh siswa pada tahapan belajar mengonstruksi materi pembelajaran yang harus 

dikuasainya setelah KBM siklus I berlangsung.Berdasarkan hasil pengematan, penilaian, dan catatan 

pengamat terhadap aktivitas belajar siswa menunjukkan sebagai berikut. Aktivitas guru dan siswa 

pada tahap kegiatan awal, tampak ada kesan kaku, yang disebabkan oleh belum terbiasa memulai 

kegiatan pembelajaran seperti itu. Motivasi yang dilakukan guru, cukup menyentuh perasaan siswa, 

yang tampak dari semangat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebagian besar waktu pada 

kegiatan inti, lebih banyak digunakan guru untuk menyajikan materi, dan sisanya digunakan untuk 

mengerjakan tugas, membahas hasil penugasan, dan uji kompetensi. Sebagian besar siswa kurang 

aktif dalam bertanya jawab, baik dengan guru maupun siswa. Tugas guru, baik sebagai mediator 

maupun fasilitator bagi siswa, dinilai masih kurang. Hal ini karena pembelajaran lebih mengutamakan 

tersampaikannya materi ajar kepada siswa. Hal ini telah berdampak kurang baik terhadap aktivitas 

belajar siswa, baik pada saat mendata pengenalan bilangan bulat dan konsep bilangan bulat.  Dalam 

menghadapi situasi tersebut, tidak ada upaya yang dilakukan guru, sehingga sampai pada akhir 
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kegiatan inti siswa tampak masih menghadapi masalah dalam pengenalan bilangan bulat dan konsep 

bilangan bulat..Guna melengkapi catatan hasil pengamatan di atas, berikut ini disertakan penilaian 

para pengamat terhadap kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran siklus I.  

 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasilnya, terbuktilah bahwa penerapan metode belajar 

konstruktivisme dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran pengenalan 

bilangan bulat dan konsep bilangan bulat. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa tidak saja 

terjadi pada siklus II tetapi pada siklus I pun seluruh siswa mengalami peningkatan ke arah yang lebih 

baik dari sebelum diterapkan metode ini. 

 

Meningkatnya aktivitas belajar siswa pada siklus I ditandai oleh partisipasi, perhatian, minat, dan 

motivasi belajar yang cukup tinggi. Oleh karena itu, hasil belajar masing-masing siswa pada siklus I 

mencapai kriteria ketuntasan minimal. Namun, hasil tersebut masih dianggap kurang memuaskan bagi 

guru dan juga siswa. Atas dasar itu, maka dilaksanakan kembali siklus II.Adanya peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran siklus I, tidak terlepas dari meningkatnya 

eksistensi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. 

 

Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kembali terjadi pada pembelajar siklus II. Partisipasi, 

perhatian, minat, dan motivasi belajar siswa pada siklus II ini, jauh lebih baik daripada siklus I. Hal 

ini dapat dilihat pada table berikut : 

 

SIKLUS Siklus I Siklus II 

Jumlah 2.307 67,85 

Rata-rata 2.752 80,94 

 

Grafik 3 Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

67.85 80.94

Rata-rata

 
 

Berdasarkan grafik di atas disimpulkan bahwa hasil belajar meningkat setelah dilakukan penelitian 

pada siklus II. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 67,85 

setelah dilakukan perbaikan pada siklus II memperoleh nilai sebesar 80,94 mengalami peningkatan 

sebesar 13,09%. 

 

Bahkan keseluruhan siswa memperolehan nilai melebihi nilai kriteria ketuntasan minimal yang telah 

ditetapkan. Hal ini pun tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil usaha guru. Dengan demikian, 

penerapan metode belajar konstruktivisme untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 

VIa SD Negeri 1 Hajimena, Kecamatan Natar  Kabupaten Lampung Selatan dalam pembelajaran 

pengenalan bilangan bulat dan konsep bilangan bulat., dinyatakan berakhir pada siklus II. Hal ini 

karena baik guru maupun siswa sudah merasa puas dengan peningkatan yang terjadi pada siklus akhir. 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 2   │   Februari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    30 

  

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian, dapat diambil suatu simpulan guna 

menjawab pokok masalah penelitian, yakni sebagai berikut. Penggunaan metode belajar 

konstruktivisme dalam pembelajaran matematika tentang pengenalan bilangan bulat dan konsep 

bilangan bulat. menempuh empat tahapan, yakni: (1) merencanakan KBM, (2) melaksanakan KBM, 

(3) mengevaluasi kemampuan siswa, dan (4) menindaklanjuti hasil evaluasi. Keempat tahapan 

tersebut dapat dilalui dengan baik oleh guru dan siswa kelas VIa SD Negeri 1 Hajimena, Kecamatan 

Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kemampuan pengenalan bilangan bulat dan konsep bilangan 

bulat. pada siswa kelas VIa SD Negeri 1 Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 

dapat ditingkatkan melalui penggunaan metode belajar konstruktivisme.  

 

Saran 

Mengacu kepada hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut: Pembelajaran matematika agar diupayakan lebih mengutamakan mendorong siswa 

secara aktif. Sebaiknya guru menyiapkan beberapa alternatif gambar yang menarik untuk digunkan 

dalam proses pembelajaran. Bahan bacaan atau sumber belajar matematika perlu diupayakan guru 

agar lebih sesuai dengan kompetensi yang dituntut kurikulum. Agar aktivitas siswa dalam 

pembelajaran terpantau lebih baik, perlu dikembangkan instrumen yang benar-benar dapat mencakup 

seluruh aktivitas pembelajaran. 
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ABSTRACT 

The objective to be achieved in this study was to determine the increase in student interest and learning 

outcomes after the application of the Cross Puzzle method for social studies learning in class VIII C of SMP 

Negeri 5 Manado. The application of the Cross Puzzle Learning method can increase student interest and 

learning outcomes in social studies learning in class VIII C of SMP Negeri 5 Manado. This is evidenced by an 

increase in the average percentage of indicators of student interest in learning each cycle. In the first cycle, the 

average percentage of students' interest in learning indicators was 62%. In the second cycle to 70% or an 

increase of 8%. In the third cycle, there was an increase of 18% to 88%. This means that the average 

percentage of students' interest in learning indicators has exceeded the criteria for the success of the action 

set, namely 75%. The application of the Cross Puzzle Learning method can improve student learning 

outcomes. This is evidenced by the percentage of students who achieved the KKM score in the first cycle of 

20%, increasing to 60% in the second cycle. Furthermore, it still increased to 80% in cycle III. This means that 

the number of students who reach the KKM score (70) has exceeded the set success criteria, namely 75%. 

Key Word: Crossword Puzzle, Interest and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan minat dan hasil belajar 

siswa setelah penerapan metode Teka-Teki Silang pembelajaran IPS di kelas VIII C SMP Negeri 5 Manado. 

Penerapan metode pembelajaran Teka-Teki Silang dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS dikelas VIII C SMP Negeri 5 Manado. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan 

rata-rata persentase indikator minat belajar siswa setiap siklusnya. Pada siklus I rata- rata persentase indikator 

minat belajar siswa adalah 62%. Pada siklus II menjadi 70% atau mengalami peningkatan sebesar 8%. Pada 

siklus III mengalami peningkatan sebesar 18% sehingga menjadi 88%. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

persentase indikator minat belajar siswa telah melampaui kriteria keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu 

75%. Penerapan metode pembelajaran Teka-Teki Silang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan persentase siswa yang mencapai nilai KKM pada siklus I sebesar 20% meningkat menjadi 

60% pada siklus II. Selanjutnya masih mengalami peningkatan menjadi 80% pada siklus III. Hal ini berarti 

bahwa jumlah siswa yang mencapai nilai KKM (70) telah melampaui kriteria keberhasilan yang ditetapkan 

yaitu 75%. 

Kata Kunci: Crossword Puzzle, Minat dan Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses untuk pengembangan diri manusia. Hal ini sesuai dengan amanat 

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

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
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pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta tujuan 

pendidikan dalam Undang-Undang tersebut, maka sudah seharusnya berbagai hal yang berkaitan 

dengan proses pendidikan dan pembelajaran mendapatkan perhatian yang lebih serius dalam upaya 

peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan. 

 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup dan 

merupakan modal besar dalam menghadapi persaingan di saat ini. Sekolah merupakan lembaga 

pendidikan yang menjadi salah satu faktor penentu tercapai tidaknya tujuan pendidikan di Indonesia. 

Kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar jika komponen-komponen yang ada pada sekolah 

terpenuhi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Ada beberapa komponen yang berpengaruh dalam 

proses belajar mengajar, diantaranya adalah guru, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, 

kurikulum dan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Antara komponen yang satu 

dengan yang lain harus saling mendukung dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan. 

 

Faktor dari dalam individu siswa juga sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar, seperti 

minat siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Menumbuhkan minat belajar siswa 

merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan belajar mengajar. Tanpa adanya minat belajar, 

tidak mungkin siswa memiliki kemauan belajar dan dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. 

Guru dituntut untuk dapat melakukan usaha-usaha dalam menumbuhkan dan membangkitkan minat 

belajar siswanya dalam pembelajaran. Seorang guru tidak hanya cukup menyampaikan materi 

pelajaran semata, akan tetapi guru juga harus bisa menciptakan suasana belajar yang baik dan 

menyenangkan. Guru juga harus tepat dalam pemilihan metode dan strategi yang digunakan dalam 

proses pembelajaran yang sesuai dengan materi dan keadaan siswa. Penggunaan metode 

pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran mempunyai pengaruh yang besar dalam tercapainya 

tujuan pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat tentunya akan berpengaruh 

terhadap minat belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Minat belajar yang tinggi akan 

membawa perasaan senang, sehingga materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat dipahami 

atau diserap oleh siswa. Metode pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting karena 

metode pembelajaran menjadi sarana dalam menyampaikan materi pelajaran. Tanpa metode yang 

tepat, maka suatu proses pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif dan efisien. Metode 

pembelajaran tersebut harus mampu mengikutsertakan  semua siswa untuk berperan aktif dalam 

proses pembelajaran, mampu mengembangkan kemampuan siswa untuk berfikir kritis sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan sekaligus dapat menumbuhkan minat 

belajar siswa sehingga prestasi belajar siswa diharapkan akan meningkat. 

 

Kenyataanya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan seperti yang 

telah disampaikan di atas ternyata tidaklah mudah. Begitupula yang terjadi pada pembelajaran IPS. 

Proses pembelajaran di dalam kelas hanya diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal 

informasi dan tidak diarahkan untuk membangun dan mengembangkan karakter serta potensi yang 

dimiliki (Wina Sanjaya, 2008: 1-2). Pendekatan dalam pembelajaran masih terlalu didominasi peran 

guru (teacher oriented). Pembelajaran lebih berpusat pada guru sehingga kurang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk belajar aktif dalam pembelajaran di kelas. Penggunaan metode 

ceramah merupakan pilihan utama dalam pembelajaran. Dalam metode ceramah, guru 

menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada siswa, sehingga siswa cenderung 

pasif dalam pembelajaran karena hanya mencatat dan mendengarkan. Kondisi seperti ini yang 

terkadang membuat proses pembelajaran kurang menarik dan berpengaruh pada minat belajar siswa. 
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Idealnya suatu proses pembelajaran dibutuhkan strategi yang tepat khususnya dalam pembelajaran 

IPS yang telah dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis. Dengan optimalnya pelaksanaan pembelajaran IPS maka permasalahan sosial bisa dicegah 

dan dikurangi. Dengan demikian, Pembelajaran harus mampu memberikan bekal kepada siswa untuk 

berpikir kritis, logis, analisis, sistematis, dan kreatif. Untuk memberikan bekal kepada siswa maka 

diperlukan pembelajaran IPS yang inovatif, menarik dan menyenangkan bagi siswa agar mata 

pelajaran IPS bukan lagi dianggap sebagai mata pelajaran yang hafalan dan membosankan yang akan 

berimbas pada rendahnya minat belajar siswa pada pelajaran IPS. 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 5 Manado khususnya di kelas VIII C pada 

pelajaran IPS, siswa cenderung diam dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran hal tersebut 

dimungkinkan karena guru kurang bervariasi dalam penggunaan metode. Terlihat siswa terkadang 

merasa jenuh dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan dan rendahnya minat siswa dalam 

mengikuti pelajaran yang tercermin dari sebagian siswa yang cenderung ramai dan tidak 

memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Hasil Belajar dikelas ini juga tergolong rendah 

karena hanya 63% dari jumlah siswa yang mencapai KKM sebesar 70. Apabila keadaan yang 

demikian terus terjadi, tujuan pendidikan akan semakin jauh untuk dicapai. Untuk mengatasi hal 

tersebut, perlu dikembangkan strategi pembelajaran yang lebih menarik yang dapat menambah minat 

belajar siswa untuk mengikuti proses pembelajaran tanpa adanya rasa keterpaksaan. Salah satu cara 

pembelajaran yang dianggap cocok untuk memecahkan permasalahan di atas adalah Metode Teka-

Teki Silang. 

 

Metode Teka-Teki Silang dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung (Himsyah Zaini. 2012 : 71). 

Metode dan media pembelajaran aktif seperti ini yang dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi pada pelajaran IPS kelas VIII C di SMP N 2 Manado 

 

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang 

berjudul “Upaya Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar IPS Menggunakan Metode Teka-Teki 

Silang di Kelas VIII C Di SMP Negeri 5 Manado?”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah- masalah yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran IPS di kelas VIII C SMP N 5 Manado sebagai berikut: Minat belajar 

siswa cenderung rendah dalam kegiatan pembelajaran IPS. Siswa kurang aktif dan kurang 

bersemangat ketika proses belajar mengajar. Pembelajaran belum sepenuhnya terpusat pada siswa. 

Penggunaan metode ceramah yang dominan tanpa ada variasi dengan metode lain sehingga 

pembelajaran cenderung membosankan. Beberapa siswa lebih asik berbicara pada temannya saat 

pembelajaran berlangsung. Hasil belajar pada kelas ini masih tergolong rendah. 

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, mengingat begitu luasnya permasalahan yang ada dan 

dengan mempertimbangkan tenaga, waktu, biaya, dan kemampuan, maka peneliti hanya 

memfokuskan permasalahan pada rendahnya minat belajar dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS. 
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Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti akan mencoba menerapkan 

metode Teka-Teki Silang untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa yang masih rendah. 

Untuk itu, masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

Apakah  penerapan metode Teka-Teki Silang pada pembelajaran IPS dapat meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa kelas VIII C SMP Negeri 5 Manado? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peningkatan minat dan hasil belajar siswa setelah penerapan metode Teka-

Teki Silang pada pembelajaran IPS di kelas VIII C SMP Negeri 5 Manado. 

 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP 

Oemar Hamalik (2010: 57) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur. Suatu kombinasi 

tersebut saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Unsur manusia yang terlibat 

dalam pembelajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya. Unsur material antara lain adalah 

buku-buku, papan tulis, dan kapur. Unsur fasilitas dan perlengkapan antara lain mencakup ruangan 

kelas dan perlengkapan visual. Unsur yang terakhir adalah prosedur. Prosedur dapat meliputi jadwal 

dan model penyampaian informasi. 

 

Selanjutnya, Isjoni (2010: 14) menyatakan bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya 

guru untuk membantu siswa melakukan suatu kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran adalah 

terwujudnya efsiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam pembelajaran adalah guru dan siswa yang berinteraksi edukatif antara satu dengan 

yang lainnya 

 

Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu kondisi lingkungan 

belajar yang di desain secara sengaja oleh pendidik agar tercipta sebuah interaksi aktif edukatif 

antara guru dan siswa dalam pemindahan sikap, keterampilan dan pengetahuan. 

 

Metode pembelajaran Teka-Teki Silang merupakan sistem pembelajaran yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengingat pelajaran yang berlangsung baik secara individu maupun 

dengan bekerja sama. Teka-teki silang dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan tanpa meninggalkan esensi belajar yang sedang berlangsung (Hisyam Zaini, 2008: 

71-72). Proses pembelajaran tidak harus berasal dari guru menuju siswa, tetapi antar siswa juga 

dapat saling mengajar. Pembelajaran oleh rekan sebaya ternyata lebih efektif dari pembelajaran oleh 

guru (Anita Lie, 2008: 31). Dengan demikian proses belajar dapat diperoleh dari bertukar pikiran 

antar siswa sehingga mereka dapat memahami pelajaran dan dapat mencapai keberhasilan dalam 

belajar. 

 

Dapat disimpulkan bahwa metode Teka-Teki Silang merupakan salah satu metode pembelajaran 

aktif yang berguna untuk mengingat pelajaran sedang berlangsung baik secara individu maupun 

kelompok, metode ini juga dapat dijadikan strategi pembelajaran yang asyik dan menyenangkan 

tanpa menghilangkan esensi belajar yang sedang berlangsung. 

 

Proses belajar yang dilakukan siswa akan menghasilkan hasil belajar. Di dalam proses pembelajaran, 

guru sebagai pengajar sekaligus pendidik memegang peranan dan tanggung jawab yang besar dalam 
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rangka membantu meningkatkan keberhasilan siswa dalam belajar. Agus Suprijono (2012: 5) 

berpendapat bahwa hasil belajar adalah pola- pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Selanjutnya dijelaskan oleh Gagne, bahwa hasil belajar 

dapat berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan 

sikap. Dimyati dan Mudjiono (2010: 210) menjelaskan bahwa hasil dari interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. Lebih dalam lagi, Nana 

Sudjana (2011: 22) memberikan pengertian bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya yang mengacu pada perubahan 

tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkam bahwa hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang 

diberikan oleh guru sehingga terdapat perubahan tingkah laku dari siswa tersebut. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau sering disebut dengan CAR (Classroom 

Action Research). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

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

(Suharsimi, dkk., 2008: 3). 

 

Penelitian ini menggunakan desain tindakan model Kemmis & McTaggart. Model ini merupakan 

pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin, hanya komponen acting 

(tindakan) dengan observing (pengamatan) dijadikan sebagai suatu kesatuan karena keduanya 

merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan, terjadi dalam waktu yang sama. Model yang 

dikemukakan Kemmis & McTaggart terdiri dari empat komponen, yaitu: perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. Keempat komponen yang berupa untaian tersebut dipandang sebagai satu 

siklus. Pengertian siklus dalam hal ini adalah putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi (Wijaya Kusumah & Dedi Dwitagama, 2010: 20-21).  

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Manado pada kelas VIII C Tahun Ajaran 2015/2016. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2015. 

Pemilihan Kelas VIII C didasarkan pada pertimbangan atas adanya permasalahan yang muncul 

terkait dengan kurangnya minat dan hasil belajar siswa yang baru mencapai KKM sebesar 63% pada 

pelajaran IPS. 

 

Pengambilan subjek penelitian ini didasarkan pada hasil observasi awal dan kesepakatan dengan 

guru. Subjek dalam penelitian ini adalah kelas VIII C SMP Negeri 5 Manado. Berdasarkan 

pengamatan kelas ini memiliki permasalahan minat dan hasil belajar yang rendah saat proses 

pembelajaran berlangsung serta dalam proses pembelajaran siswa terlihat pasif. Hal ini ditandai 

dengan kondisi siswa dalam proses pembelajaran IPS cenderung tidak mendengarkan dan bahkan 

asik ngobrol dengan teman sebangku tanpa mmemperhatikan guru yang mengajar, sehingga siswa 

tidak mempunnyai minat untuk mengajukan pertanyaan, jawaban maupun menyampaikan ide yang 

berdapak pada hasil belajar siswa. Untuk keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2008: 241). 

 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan metode dalam penelitian tindakan kelas ini, 

karena teknik ini merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 2   │   Februari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    36 

  

luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut. Teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2005: 330). 

 

Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil berhasil apabila mampu mencapai kriteria yang telah ditentukan. 

Zainal Aqib (2009: 41) menyatakan bahwa kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa sebesar 75% 

sudah tergolong tinggi. Oleh karena itu, untuk mengukur keberhasilan tindakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Penelitian ini dikatakan berhasil apabila rata-rata persentase indikator minat 

belajar siswa pada lembar observasi mencapai 75%. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila 75% 

jumlah siswa kelas VIII C memiliki nilai minimal 70 pada mata pelajaran IPS. Hal ini berdasarkan 

kurikulum SMP Negeri 5 Manado mengenai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata 

pelajaran IPS yaitu 70. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (Classroom  Action Research). Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dapat diartikan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh guru atau 

peneliti untuk memecahkan masalah pembelajaran melalui kegiatan penelitian. Penelitian tindakan 

kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Manado yang dilakukan sebanyak tiga siklus. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan minat belajar siswa setelah penerapan metode pembelajaran 

Teka-Teki Silang pada pembelajaran IPS di kelas VIII C SMP Negeri 5 Manado. 

 

Hasil analisis pada siklus I sampai dengan siklus III menunjukkan bahwa penerapan metode 

pembelajaran Teka-Teki Silang dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS di 

kelas VIII C SMP Negeri 5 Manado. Hal ini didukung dengan data rata-rata persentase indikator 

minat belajar siswa yang meningkat tiap siklusnya sampai berhasil mencapai kriteria keberhasilan 

yang telah ditetapkan pada siklus III. 

 

Pada siklus I guru kurang dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Guru kurang mampu 

menjelaskan dan mengorganisasikan penerapan metode pembelajaran Teka-Teki Silang. Guru belum 

dapat mengontrol kelas dengan baik. Pada awal pembelajaran guru tidak melakukan apersepi. Guru 

pun tidak memberikan penguatan dan menyimpulkan materi pelajaran di akhir pembelajaran.Upaya 

meningkatkan minat belajar siswa dengan menerapkan metode pembelajaran Teka-Teki Silang di 

kelas VIII C SMP Negeri 5 Manado pada siklus I belum berhasil dengan baik. Hal tersebut 

dibuktikan dengan rata-rata persentase indikator minat belajar siswa pada lembar observasi baru 

mencapai 62%, sedangkan kriteria keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan adalah 75%. Selain 

itu, dilihat dari hasi belajar kelompok siswa yang mencapai nilai KKM masih dibawah krtiteria 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. Siswa yang mencapai KKM pada siklus I sebanyak 20% 

atau 7 siswa. Siswa yang belum mencapai KKM pada siklus I sebanyak 80% atau 28 siswa. 

Beberapa kelemahan atau kendala yang mengakibatkan kegagalan tersebut adalah sebagai berikut: 1) 

Guru kurang mampu untuk menjelaskan kegiatan pembelajaran dengan metode Teka-Teki Silang; 2) 

Guru kurang memotivasi siswa agar berperan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran; 3) Guru belum 

dapat memanfaatkan waktu secara optimal dan efektif pada saat pembelajaran di kelas berlangsung; 

4) Guru kurang tegas menegur siswa yang membuat keributan di kelas; 5) Tidak meratanya 

pendampingan guru saat diskusi berlangsung; 6) Rata-rata persentase indikator minat belajar belum 

mencapai kriteria keberhasilan tindakan karena baru mencapai 62%. 

 

Berdasarkan permasalahan atau kelemahan yang muncul pada siklus I, maka peneliti dan guru IPS 

membuat tambahan perencanaan pada pembelajaran siklus II yaitu Peningkatan kemampuan dalam 
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menjelaskan kegiatan pembelajaran kepada siswa. Peningkatan kemampuan dalam mekanisme 

pengajaran dengan metode Teka-Teki Silang, Peningkatan motivasi siswa agar berperan aktif dan 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui penggunaan gambar dalam lembar 

kertas Teka-Teki Silang, Pemanfaatan waktu secara optimal dan efektif pada saat pembelajaran di 

kelas berlangsung, Peningkatan ketegasan dalam menghadapi siswa yang ramai atau membuat 

keributan di kelas dan Peningkatan pendampingan siswa saat diskusi berlangsung. 

 

Selanjutnya, pada proses pembelajaran siklus II guru masih dikatakan belum optimal dalam 

melakukan kegiatannya. Selain itu pelaksanaan tindakannya  kurang sesuai dengan rencana tindakan 

walaupun guru mampu menjelaskan dan mengorganisasikan pembelajaran dengan metode Teka-Teki 

Silang dengan lebih baik. Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dalam siklus II belum 

menunjukkan perubahan yang berarti. Pengelolaan kelas belum sepenuhnya berhasil, masih ada 

beberapa siswa yang ramai pada saat pembelajaran di kelas, terutama siswa laki-laki. Hanya sedikit 

siswa yang berani bertanya dan menanggapi pertanyaan dari guru. 

 

Pada awal pembelajaran siklus II siswa tampak bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hal ini 

menunjukan bahwa minat belajar siswa masih rendah dalam mengikuti pembelajaran IPS. Pada 

kegiatan akhir, guru mengajak siswa bersama-sama untuk menyimpulkan materi pelajaran. Akan 

tetapi, pada akhirnya guru yang memberikan kesimpulan karena siswa belum ada yang berani 

mengemukakan pendapatnya untuk menyimpulkan. 

 

Upaya meningkatkan minat belajar siswa dengan menerapkan metode pembelajaran Teka-Teki 

Silang di kelas VIII C SMP Negeri 5 Manado pada siklus II masih belum berhasil mencapai kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 75% walaupun terdapat peningkatan persentase dari siklus I. 

Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata persentase indikator minat belajar siswa yang meningkat 

sebesar 8% dari siklus I menjadi 70%. Peningkatan persentase indikator minat juga berpengaruh 

pada peningkatan persentase indikator hasil belajar kelompok siswa yang meningkat sebesar 40% 

dari siklus I menjadi 60% walaupun hasilnya masih dibawah krtiteria keberhasilan yang ditetapkan 

yaitu 75%. Peningkatan-peningkatan tersebut terjadi setelah diterapkannya metode pembelajaran 

Teka-Teki Silang dengan ditambah gambar dalam lembar Teka- Teki Silang sebagai motivasi dan 

untuk menarik perhatian siswa. Selain itu juga karena guru sudah mampu menjelaskan dan 

mengorganisasikan pembelajaran dengan metode Teka-Teki Silang dengan lebih baik dari siklus I.  

 

Beberapa tindakan yang mengakibatkan kegagalan siklus II adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan 

kelas belum sepenuhnya berhasil; 2) Beberapa siswa masih ramai pada saat pembelajaran di kelas, 

terutama siswa laki-laki; 3) Peningkatan motivasi siswa melalui penggunaan gambar belum optimal; 

4) Hanya sedikit siswa yang berani bertanya dan menanggapi pertanyaan dari guru 

 

Berdasarkan permasalahan atau kelemahan yang muncul pada siklus II, maka peneliti dan guru IPS 

membuat tambahan perencanaan pada pembelajaran siklus III yaitu mengelola kelas harus lebih baik 

dengan ketegasan, memberikan motivasi kepada siswa secara optimal dengan menggunakan gambar 

yang lebih menarik. 

 

Pada akhirnya, pengamatan terhadap kegiatan guru pada siklus III menunjukkan bahwa guru sudah 

dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru 

dalam siklus III ini jauh lebih baik dibandingkan siklus II. Guru mampu menjelaskan dan 

mengorganisasikan pembelajaran dengan metode Teka-Teki Silang secara baik. Selain itu guru juga 

memberikan dorongan kepada siswa agar lebih berperan aktif di dalam kelas. 
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Siswa terlihat lebih berminat dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Siswa terlihat senang 

dan sangat bersemangat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diekmukakan oleh Hisyam Zaini, dkk 

(2012: 71) bahwa metode Teka-Teki Silang dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik 

dan menyenagkan tanpa menghilangkan asensi belajar yang sedang berlangsung. Selain itu siswa 

juga lebih berani bertanya. Siswa yang pada siklus sebelumnya terlihat pasif juga sudah mulai aktif. 

Pada kegiatan akhir, siswa berperan aktif dalam menyimpulkan materi pelajaran bersama dengan 

guru. Pada siklus III, minat belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus II sebesar 18% menjadi 

88%. Hal tersebut dikarenakan pada III ini guru menerapkan metode pembelajaran Teka-Teki Silang 

ditambah dengan gambar. Selain itu, kendala atau kelemahan yang mengakibatkan kegagalan pada 

siklus II berhasil diatasi pada siklus III.  

 

Penelitian ini dikatakan berhasil juga apabila 75% dari siswa kelas VIII C memiliki nilai minimal 70 

pada mata pelajaran IPS. Hal ini berdasarkan kurikulum SMP Negeri 5 Manado mengenai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran IPS yaitu 70. 

 

Berikut disajikan tabel mengenai persentase hasil kelompok belajar siswa yang mencapai nilai KKM 

pada siklus I sampai siklus III 

Tabel Peningkatan Hasil Belajar Kelompok Siswa Siklus I, II, dan III 

 

Nilai Siklus I Siklus II iklus III 

≤ 70 80% 40% 20% 

≤ 70 20% 60% 80% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada hasil kelompok belajar siswa siklus I, 

persentase siswa yang mencapai nilai ≤ 70 belum mencapai kriteria keberhasilan yaitu 75% karena 

baru mencapai 20%. Hal yang sama juga terjadi pada hasil siklus II. Persentase siswa yang mencapai 

nilai ≤ 70 belum mencapai kriteria keberhasilan karena baru mencapai 60% sehingga perlu 

ditingkatkan lagi pada siklus III. Pada hasil siklus III siswa yang mencapai nilai ≤ 70 sudah mencapai 

kriteria keberhasilan yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hasil siklus III menunjukkan bahwa 

besarnya persentase siswa yang telah mencapai nilai ≤ 70 adalah 80%.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Penerapan metode pembelajaran Teka-Teki Silang dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS dikelas VIII C SMP Negeri 5 Manado. Hal tersebut dibuktikan dengan 

adanya peningkatan rata-rata persentase indikator minat belajar siswa setiap siklusnya. Pada siklus I 

rata- rata persentase indikator minat belajar siswa adalah 62%. Pada siklus II menjadi 70% atau 

mengalami peningkatan sebesar 8%. Pada siklus III mengalami peningkatan sebesar 18% sehingga 

menjadi 88%. Hal ini berarti bahwa rata-rata persentase indikator minat belajar siswa telah 

melampaui kriteria keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu 75%. Penerapan metode 

pembelajaran Teka-Teki Silang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan 

persentase siswa yang mencapai nilai KKM pada siklus I sebesar 20% meningkat menjadi 60% pada 

siklus II. Selanjutnya masih mengalami peningkatan menjadi 80% pada siklus III. Hal ini berarti 

bahwa jumlah siswa yang mencapai nilai KKM (70) telah melampaui kriteria keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu 75%. 
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Saran 

Guru sebaiknya menerapkan metode pembelajaran Teka-Teki Silang. Metode ini dapat diterapkan 

oleh guru IPS maupun guru bidang studi lain sebagai alternatif meningkatkan minat belajar siswa. 

Dalam penerapan metode pembelajaran Teka-Teki Silang, guru sebaiknya lebih kreatif dalam 

menyampaikan materi dan lebih memotivasikan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

baik, sehingga setiap siswa lebih siap dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode Teka- Teki Silang. Guru hendaknya menindak siswa yang membuat keributan atau 

keramaian dalam proses pembelajaran di kelas secara tegas sehingga dalam penerapan  metode 

ataupun model pembelajaran aktif dapat berjalan lancar dan mencapai target yang di inginkan. Siswa 

hendaknya mempunyai minat belajar yang tinggi dalam setiap kegiatan pembelajaran karena manfaat 

dari minat belajar itu sangat banyak, salah satunya adalah dapat meningkatkan pemahaman terhadap 

materi pelajaran dan meningkatkan prestasi dan hasil belajar. Agar siswa lebih senang dalam 

mengikuti KBM, supaya terjalin komunikasi yang baik dengan sesama teman dalam memecahkan 

suatu masalah yang ditemui karena dengan rasa senang terhadap pelajaran dapat menumbuhkan 

minat belajar yang baik. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the effectiveness of using brochures as an alternative science learning media in 

improving learning mastery during the Covid-19 Pandemic. The success indicators of this research are; 

completeness of learning outcomes classically, that is, if the percentage of the number of students in one class 

has scored 72 and above. The research subjects were class IX E SMPN 16 Bandar Lampung Semester 2 for the 

academic year 2021/2022 with 32 students. The type of research used is Classroom Action Research (CAR), not 

using a control class for four cycles. The results of the analysis show that in cycle one, the score is 72 and above 

by 32 students (100%), cycle two is 30 students (93.8%), cycle three is 30 students (93.8%) cycle four is 29 

students (90.7%) . From the teaching journal, it turns out that the concept can be completed according to the 

semester program, because teachers and students no longer need to write word for word on the blackboard, so 

learning is more efficient. the use of brochures as an alternative media for science learning in increasing 

mastery learning Face-to-face learning, because it has been proven to increase mastery learning outcomes, and 

is of interest to most students. 

Key Word: Brochure, Science Learning Media, Complete Learning, PTM 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan brosur sebagai alternatif media pembelajaran 

IPA dalam meningkatkan ketuntasan belajar dimasa Pandemi Covid-19. Indikator keberhasilan dari penelitian 

ini adalah; ketuntasan hasil belajar secara klasikal, yakni bila persen dari jumlah siswa dalam satu kelas telah 

memperoleh nilai 72 ke atas. Subyek penelitian adalah kelas IX E SMPN 16 Bandar Lampung Semester 2 tahun 

pelajaran 2021/2022 dengan jumlah siswa 32 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), tidak menggunakan kelas kontrol selama empat siklus. Hasil analisis memperlihatkan dalam siklus 

satu diperoleh nilai 72 ke atas sebesar 32 siswa (100%), siklus dua 30 siswa (93,8%), siklus tiga 30 siswa 

(93,8%) siklus empat 29 siswa (90,7%). Dari jurnal mengajar ternyata konsep dapat diselesaikan sesuai program 

semester, karena guru dan siswa tidak perlu lagi mencatat kata demi kata di papan tulis, sehingga pembelajaran 

lebih efisien Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, brosur dapat dijadikan salah satu 

media pembelajaran IPA di SMP efektifitas penggunaan brosur sebagai alternatif media pembelajaran IPA 

dalam meningkatkan ketuntasan belajar Pembelajaran tatap muka, karena terbukti dapat meningkatkan 

ketuntasan hasil belajar, serta diminati oleh sebagian besar siswa. 

Kata Kunci:  Brosur, Media Pembelajaran IPA, Ketuntasan Belajar, PTM 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Dua unsur yang amat penting dalam proses belajar mengajar (pembelajaran) adalah media dan metode 

mengajar. Pemilihan media dan metode yang tepat lebih menjamin keberhasilan pembelajaran. 
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Keberhasilan pembelajaran di kelas ditandai dengan ketuntasan belajar. yakni, bila 85% dari jumlah 

siswa dalam satu kelas telah memperoleh nilai 72 ke atas. Pada saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 

terbatas ini, Media pembelajaran di SMP Negeri 16 Bandar Lampung umumnya adalah; buku paket, 

buku penunjang, Buku Elektronik,  Media online (moodle), LKS, papan tulis dan alat bantu lainnya 

seperti LCD. Sedangkan metode yang digunakan adalah ceramah. Penggunaan media dan metode 

tersebut aktivitas belajar siswa terbatas pada Duduk Diam Dengar Catat dan Hapal (DDDCH), 

sedangkan aktivitas guru Mencatat dan Menerangkan (MM). 

  

Dua akibat dari pembelajaran tersebut adalah; (1) bagi guru tidak tuntasnya Materi pokok yang 

disampaikan pada siswa sesuai tuntutan kurikulum dan (2) bagi siswa tidak tercapainya ketuntasan 

belajar, yakni tahun pelajaran 2021/2022 klas XI semester 1  Konsep Listrik Dinamis dalam 

Kehidupan Sehari-Hari. Secara klasikal yang memperoleh nilai 72 ke atas hanya 58% sedangkan 42% 

sisanya kurang dari 72. Penggunaan media berbasis cetakan seperti buku paket, memiliki kendala 

yaitu umumnya siswa sulit memahami isi pelajaran dan kurang berminat mempelajarinya Sedangkan 

buku penunjang dan LKS harganya relatif mahal, schingga tidak semua siswa mampu memilikinya, 

dengan demikian perlu penambahan media lainnya. Salah satu dari beragamnya media tambahan yang 

dapat menutupi kelemahan tersebut dan sekarang belum pernah digunakan dalam pembelajaran IPA 

adalah brosur.  

 

Brosur merupakan media komunikasi bagi berbagai informasi. Karakteristik dari brosur adalah 

praktis, ekonomis, interaktif, memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, fleksibel dan estetis. 

Karakteristik brosur tersebut memberi peluang pada siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan 

masing-masing. Materi pelajaran dapat dirancang agar mudah dicerna siswa, sehingga semua siswa 

akhirnya mampu menyerap materi pelajaran secara mudah dan kongkrit.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan brosur sebagai media belajar berbasis cetakan.  

 

Mengacu latar belakang masalah di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Apakah 

penggunaan brosur sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan ketuntasan belajar dan Konsep 

IPA pada mata pelajaran IPA dimasa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM)?.  

 

Adapun Tujuan dan Manfaat Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk mengetahui efektifitas 

penggunaan brosur sebagai alternatif media pembelajaran IPA dalam meningkatkan ketuntasan 

belajar dan Konsep IPA dimasa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM) 

 

Manfaat Penelitian Tindakan Kelas yakni: 1) dapat meningkatkan hasil belajar siswa; 2) 

Memfokuskan bahan bacaan yang dipelajari;  3) Memperoleh media pembelajaran yang relatif murah; 

4) Meningkatkan ketuntasan hasil belajar; 5) Meningkatkan ketuntasan Konsep IPA  

 

Kajian Pustaka 

Pengertian Media.  Sardiman (1984:7) mengatakan bahwa: Media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang fikiran, 

perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.  

Berdasarkan pengertian tersebut media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa, sehingga mendorong terjadinya pembelajaran.  
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Kegunaan Media.  Rinanto (1982: 19) menguraikan kegunaan media sebagai berikut: Media 

pembelajaran mempunyai kegunaan untuk mengatasi hambatan - hambatan seperti; komunikasi, 

keterbatasan fisik dalam kelas, sikap pasif anak, selera belajar yang kurang, pengamatan yang kurang 

seragam dan lain-lainya. Media dalam penelitian ini digunakan dalam rangka untuk lebih 

mengefektifkan pembelajaran.  

 

Kriteria pembelajaran yang efektif adalah bila dengan pembelajaran tersebut membuahkan ketuntasan 

belajar dan bahan kajian. Sebagai bagian dari media berbasis cetakan brosur menuntut elemen-elemen 

yang perlu diperhatikan pada saat merancang. Menurut Leshin, Pollock dan Reigeluth dalam Suyanto 

(2000 : 6), yaitu: konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf dan penggunaan spasi 

kosong. 

 

Beberapa ketentuan yang digunakan dalam pembuatan brosur berdasarkan tuntutan di atas antara lain; 

warma, huruf dan kotak. Warna biru digunakan sebagai alat penuntun dan penarik perhatian kepada 

informasi yang penting, misalnya tujuan pembelajaran, warna hitam untuk isi teks dimaksudkan agar 

mata siswa tidak cepat lelah sewaktu membaca, sedangkan gambar diberi warna beraneka untuk 

menarik perhatian siswa, pada brosur. Huruf yang dicetak tebal atau dicetak miring memberikan 

penekanan pada kata-kata kunci atau judul/subjudul. Pemberian kotak dilakukan untuk mengelilingi 

informasi yang penting, seperti; nama media, tujuan belajar, konsep/subkonsep dan rumus-rumus 

penting 

 

Pengertian brosur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1994 : 146) disebutkan bahwa: 1) 

bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem; 2) cetakan yang 

hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid. Berdasarkan pengertian di atas, dalam 

penelitian ini brosur yang digunakan berupa cetakan pada kertas folio yang terdiri dari 6 halaman. 

 

Ketuntasan Belajar Seorang siswa disebut tuntas belajar bila telah memperoleh skor 72% atau nilai 

72. Suatu kelas disebut tuntas bila kelas tersebut terdapat 85% siswa telah mencapai daya serap lebih 

dari 72%. Bila kurang dari itu perlu program perbaikan dan pengayaan (Depdiknas, 1996: 110). 

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka pada penelitian tindakan kelas ini pembelajaran dikatakan 

berhasil bila telah tercapai ketuntasan belajar. 

 

Dalam Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran IPA SMP yang dinyatakan dalam konsep dan 

subkonsep, tidak dalam pokok bahasan dan subpokok bahasan, karena; (1) Konsep dan subkonsep 

lebih bermakna bagi siswa, mempermudah menggunakanya untuk menjelaskan dan memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari; (2) konsep dan subkonsep mencerminkan 

kedalaman materi yang harus diajarkan guru dan (3) pengajaran konsep dan subkonsep menghindari 

pengajaran fakta-fakta terlepas-lepas yang tidak bermakna bagi siswa, sehingga mudah terlupakan. 

Konsep Listrik Dinamis dalam Kehidupan Sehari-hari  dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 

2 Konsep dan 10 Subkonsep. Konsep tersebut adalah Konsep Listrik dinamis dan Penggunaan Energi 

Listrik, upaya penghematan dan pencegahan bahaya penggunaannya. 

 

Hipotesis Tindakan Mengingat pentingnya media dalam pembelajaran seperti dalam kerangka teoritik 

di atas, maka hipotesis penelitian tindakan ini adalah: "Penggunaan brosur sebagai media 

pembelajaran di masa PTM dapat meningkatkan ketuntasan belajar pada mata pelajaran IPA di SMP 

N 16 Bandar Lampung" Sebagai subyek penelitian adalah siswa kelas IX E SEMESTER GANJIL  

SMP Negeri 16 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022, jumlah siswa sebanyak 32 orang yang 

terdiri dari 5 putra dan 27 putri.  
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Waktu penelitian selama tiga bulan, dilaksanakan dalam 4 siklus, secara kolaboratif, antara peneliti 

dan teman sejawat, dimulai dari bulan Oktober sampai Desember Di saat PTM diterapkan untuk kelas 

IX. Tempat untuk pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah di SMP Negeri 16 Bandar 

Lampung. Karakteristik subyek sama dengan kelas IX pada umumnya yaitu mempunyai prestasi yang 

sedang , hal ini dapat dilihat dari nilai IPA rata-rata semester I hanya 72 dan bila dilihat dari media 

pembelajaran yang utama adalah buku paket dan dibantu buku penunjang.  

 

Faktor yang Diteliti Agar penelitian tỉndakan kelas ini dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka 

penulis membatasi faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut; 

Ketuntasan Hasil Belajar dimana Pembelajaran saat PTM digunakan Brosur sebagai media belajarnya. 

Jenis dan Sumber Data Penelitian Jenis data yang digunakan digunakan dalam Penelitian Tindakan 

Kelas ini adalah data primer yang berupa data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data terdiri dari: (1) 

Data nilai dari hasil belajar fisika siswa kelas IX E yang diperoleh melalui empat kali tes, yakni 

ulangan harian 1, 2, 3 dan 4. (2) Data hasil observasi di kelas, angket dan wawancara. (3) Data 

ketuntasan bahan kajian yang diperoleh dari jurnal mengajar di kelas.  

 

Teknik Analisis Data.  Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan persentase untuk 

mengetahui ketuntasan belajar. Hasil-hasil analisis selanjutnya digunakan untuk refleksi dan 

memperbaiki kekurangan atau kendala yang ditemukan selama pembelajaran, selanjutnya untuk 

mengetahui ketuntasan belajar dipergunakan rumus persentase (Depdikbud, 1996) sebagai berikut: 

 

1)  

2)  

 

 

Indikator Kinerja Indikator keberhasilan dari Penelitian Tindakan Kelas ini dapat dilihat dari dua hal; 

(1) ketuntasan hasil belajar secara klasikal sesuai petunjuk teknis pembelajaran IPA yakni 85% dari 

jumlah siswa dalam satu kelas memperoleh nilai 72  ke atas dan (2) ketuntasan bahan kajian. Indikator 

ini berlaku untuk tes tiap akhir pertemuan (1 brosur ) maupun hasil pembelajaran.  

 

Prosedur Pelaksanaan a. Pembuatan Perencanaan Pembelajaran; (2) mempersiapkan brosur sesuai 

dengan RP. b. Pelaksanaan: (1) memperkenalkan dan menjelaskan kepada siswa tentang brosur 

sebagai media pembelajaran IPA, (2) Membagi brosur kepada siswa; (3) menyampaikan materi 

pelajaran dan penjelasan konsep sesuai RPP; (4) mengadakan evaluasi hasil belajar dan (5) membagi 

brosur untuk pelajaran berikutnya c. Evaluasi Tindakan : Mengolah dan menganalisis hasil ulangan 

harian dengan rumus yang ada. 

 

Analsis dan  Refleksi : Hasil analisis Penilaian harian 1 dibandingkan dengan kritenia yang ada. 

Kemudian diteliti kekuatan dan kelebihan pelaksanaan pembelajaran pada siklus I untuk diperbaiki 

pada siklus berikutnya hingga siklus terakhir. 

 

Sebelum dilakukan tindakan, peneliti mengadakan pre test sebagai acuan awal nilai rata-rata subyek 

penelitian, agar tampak adanya perbedaan sebelum diberi tindakan dan setelah dilakukan tindakan. 

Hasilnya adalah rata-rata nilainya 71, dan yang tuntas 18 orang (58%).  Setelah pembelajaran 

menggunakan media brosur dilanjutkan dengan penilaian harian pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 2   │   Februari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    44 

  

96 dan telah tercapai ketuntasan  belajar secara klasikal, sebanyak 31 siswa (100%), kecuali 1 orang 

tidak ikut penilaian harian karena alasan sakit,  sehingga tidak ikut di analisa.  Hal ini menunjukkan 

bahwa pada siklus 1 penggunaan brosur sebagai media belajar IPA pada konsep Listirk Dinamis dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari  efektif  meningkatkan hasil belajar 

 

Refleksi Secara umum pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus 1 telah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat sebelumnya dan hasilnya bila dibandingkan dengan indikator yang ditetapkan telah 

terpenuhi, namun demikian dalam siklus pertama masih banyak kendala-kendala yang perlu mendapat 

perbaikan, yaitu:  Kegiatan pembelajaran, masih ada beberapa siswa yang tidak aktif mengikuti 

pembelajaran dengan total, terutama siswa yang tidak mengerjakan tugasnya dan hanya 

menggantungkan pada jawaban kawannya.  

 

Hal ini mendorong guru/peneliti untuk mempertahankan  media brosur pada siklus berikutnya dan 

meningkatkan kemandirian siswa  Hasil Belajar pada siklus 2 tetap sangat menggembirakan guru. Hal 

ini karena pada siklus 2 siswa kelas  IX E  tetap dapat meraih nilai yang tinggi,  

 

Dari analisis Penilaian Harian 2 menunjukkan hasil penilitan tindakan kelas siklus 2 telah tercapai 

ketuntasan secara klasikal sebanyak 91% berarti lebih dari 85% telah tercapai 72 ke atas, meskipun 

terdapat penurunan nilai rata-rata harian dari 96 menjadi  81, ada 3 siswa yang tidak tuntas,  namun 

secara keseluruhan ketuntasan belajar sera klasikal tetap tercapai hal itu tetap menunjukkan bahwa 

penggunaan brosur sebagai media belajar IPA efektif meningkatkan ketuntasan hasil belajar. 

 

Pada  Siklus 3  Nilai rata - rata kelas = 80. Terjadi penurunan nilai rata-rata dari 81 ke 80, hal ini 

karena materi pelajaran melibatkan konsep  rangkaian hambatan yang melibatkan hitungan dan 

sebagian siswa masih terkendala cara operasi matematikanya, namun demikian ketuntasan mencapai 

88%, karena masih diatas 85%, maka secara klasikal ketuntasan masih tercapai.  Hal ini tetap 

menunjukkan, bahwa penggunaan brosur sebagai media belajar fisika efektif 

 

Hasil belajar pada Siklus  4 tetap sangat menggembirakan guru. Hal ini karena  Nilai rata - rata kelas 

= 80, dan prosentasi  ketuntasan mencapai 94%, karena hanya 2 siswa yang tidak tuntas .Dengan 

demikian secara keseluruhan siklus ketuntasan belajar dengan menggunakan brosur sebagai media  

belajarnya  efektif meningkatkan ketuntasan hasil belajar.  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab empat, dapat disimpulan sebagai berikut; 

1) Terdapat ketuntasan belajar secara konstan pada; siklus satu 100 persen, siklus dua 92,3 persen, 

siklus tiga 89,7 persen dan siklus 4 (terakhir) 92,3 persen. 2) Media brosur dalam pembelajaran dapat 

memperbaiki aktivitas siswa yang semula terbatas Duduk Diam Dengar Catat dan Hapal (DDDCH) 

menjadi lebih aktif 3) Penggunaan brosur efektif sebagai alternatif media pembelajaran di masa PTM 

untuk meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa.  

 

Berdasarkan manfaat brosur dan hasil penelitian tindakan kelas ini, penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 1) Para guru hendaknya menggunakan brosur sebagai media pembelajaran saat PTM  

dan membuat brosur sendiri sesuai dengan fasilitas yang dimiliki sekolah. 2) Aspek-aspek teknologi 

cetak, hendaknya dipertimbangkan guru, seperti; konsistensi, format, pengorganisasian, daya tarik, 

ukuran huruf dan bidang kosong.  Sehingga selain hasil belajar dapat ditingkatkan dan minat belajar 

siswa tetap terpelihara. 
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Pengawas TK Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The purpose of implementing this school action research activity is to improve the ability of teachers to use 

audiovisual media in the learning process through supervision of class visits. This research is a school action 

research with four main steps, namely: action planning, action implementation, observation and reflexes. The 

research subjects were 12 Kindergarten teachers under the guidance of Panjang District, Bandar Lampung 

City. Data collection techniques using observation and documentation techniques. Data validation with 

triangulation technique. The data analysis method in this study used qualitative data analysis. The results 

showed that the teacher's ability to use audio-visual media in the initial conditions only reached an average 

number of 43.21 with LESS criteria and the first cycle increased to 65.00 in ENOUGH criteria and in the last 

cycle to 84.10 in GOOD criteria, and overall individually per teacher in the initial conditions there were no 

teachers who were declared complete, increasing to 6 teachers or 50% and in the last cycle to 12 teachers or 

100%. From the explanation above, it can be concluded that the implementation of supervision with the class 

visit technique is proven to be able to improve the ability of teachers in the Kindergarten in the Panjang District 

of Bandar Lampung City in Semester 1 of the 2019/2020 Academic Year in the use of audio-visual media in the 

implementation of learning activities. 

Key Word: Ability, Audio Visual Media, Class Visit 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan sekolah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru 

dalam penggunaan media audiovisual pada proses pembelajaran melalui supervisi kunjungan kelas. Penelitian 

ini adalah penelitian tindakan sekolah dengan empat langkah pokok, yaitu : perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan dan refleks. Subjek penelitian adalah 12 guru TK Binaan Kecamatan Panjang Kota 

Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Validasi 

data dengan teknik triangulasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam menggunakan media audio visual pada kondisi 

awal hanya mencapai angka rerata sebesar 43,21 dengan kriteria KURANG dan siklus pertama meningkat 

menjadi 65,00 dalam kriteria CUKUP dan pada siklus terakhir menjadi 84,10 dalam kriteria BAIK, dan secara 

individual per guru pada kondisi awal belum ada guru yang dinyatakan tuntas, meningkat menjadi 6 guru atau 

50% dan pada siklus terakhir menjadi 12 orang guru atau 100%. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan supervisi dengan teknik kunjungan kelas terbukti dapat meningkatkan kemampuan guru-

guru di TK Binaan Kecamatan Panjang   Kota Bandar Lampung Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 dalam 

penggunaan media audio visual pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Kata Kunci: Kemampuan, Media Audio Visual, Kunjungan Kelas 
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Latar Belakang Masalah  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh terhadap penggunaan alat-alat bantu 

mengajar di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Bagi sekolah yang sudah 

maju dan mampu, telah menggunakan alat-alat tersebut sebagai alat bantu mengajar, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien dan menyenangkan. Dengan kemajuan teknologi, 

perkembangan pendidikan di sekolah semakin lama semakin mengalami perubahan dan mendorong 

berbagai usaha perubahan. Pendidikan di sekolah-sekolah kita telah menunjukkan perkembangan 

pesat pada bidang kurikulum, metodologi, peralatan, dan penilaian. Begitu juga, telah terjadi 

perubahan pada bidang administrasi pendidikan, organisasi, personil SDM, dan supervise pendidikan. 

Maka, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi merupakan pembaharuan 

dalam sistem pendidikan yang menyangkut semua aspek atau komponen yang ada. Kemajuan dan 

peranan teknologi sudah sedemikian menonjol, sehingga penggunaan alat-alat, perlengkapan 

pendidikan, media pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah mulai disesuaikan dengan 

kemajuan. Penggunaan alat-alat bantu mengajar, alat-alat bantu peraga pendidikan, audio, visual, 

audio-visual serta perlengkapan sekolah serta perlengkapan peralatan kerja lainnya, disesuaikan 

dengan perkembangan tersebut. Penggunaan teknologi informasi telah mempengaruhi penggunaan 

berbagai jenis media, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran.  

 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan. Tujuan ini harus searah dengan tujuan belajar 

siswa dan kurikulum. Tujuan belajar siswa ialah mencapai perkembangan optimal, yang meliputi 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, tujuan pembelajaran adalah agar siswa 

mencapai perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut. Untuk mencapai tujuan yang sama itu, 

siswa melakukan kegiatan belajar, sedangkan guru melakukan pembelajaran. Kedua kegiatan tersebut 

saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan kurikulum adalah terpenuhinya semua 

targetan tujuan yang dalam dokumen tertulis untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan 

tingkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang ditetapkan. Peningkatan kualitas proses dan 

hasil pembelajaran bagi pembelajar di setiap jenjang dan tingkat pendidikan perlu diwujudkan agar 

diperoleh kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dapat menunjang pembangunan nasional. 

Pada posisi ini peran pengajar sangat menentukan, sebab pengajarlah yang terlibat langsung dalam 

membina dan mengajar para pembelajar di sekolah melalui proses pembelajaran. 

 

Salah satu upaya untuk peningkatan proses pembelajaran adalah penggunaan media dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan media dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar para pembelajar. Dilihat dari penjelasan di atas, 

dalam proses pembelajaran ada dua unsur yang sangat penting, yaitu: 1) Metode pembelajaran dan 2) 

Media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu 

akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek yang 

lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan, jenis, tugas dan respon, yang 

diharapkan dikuasai oleh siswa setelah pembelajaran berlangsung dan konteks pembelajaran serta 

karakteristik siswa. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan 

lingkungan belajar yang ditata rapi dan diciptakan oleh guru. 

 

Asra (2007: 5.6) mengungkapkan bahwa media audio visual adalah salah satu media yang dapat 

dilihat dan didengar, seperti film bersuara, video, TV, dan sound silde. Alat-alat audio visual dapat 

menyampaikan pengertian atau informasi dengan cara lebih konkret atau lebih nyata yang 

disampaikan dengan kata-kata yang diucapkan, dicetak atau ditulis. Hal tersebut sesuai dengan taraf 

berpikir anak usia dini yang masih berada pada taraf berpikir konkret, sebagaimana Piaget (dalam 
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Budi, 2006: 54-58) mengungkapkan bahwa anak usia dini berada pada taraf berpikir konkret, anak 

hanya mampu berpikir dengan logika untuk memecahkan masalah yang sifatnya konkret atau nyata 

saja, yaitu dengan cara mengamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pemecahan 

masalah itu. 

 

Pada dasarnya anak belajar melalui benda/objek konkret. Untuk memahami konsep abstrak, anak-

anak memerlukan benda-benda konkret sebagai perantara atau visualisasinya. Konsep abstrak itu 

dicapai melalui tingkat-tingkat belajar yang berbeda-beda. Bahkan orang dewasa pun yang pada 

umumnya sudah dapat memahami konsep abstrak, pada keadaan tertentu sering memerlukan 

visualisasi. Belajar anak akan dapat meningkat bila ada motivasi. Karena itu dalam pengajaran 

diperlukan faktor-faktor yang dapat memotivasi anak untuk belajar, bahkan untuk pengajar. Misalnya 

: pengajaran supaya menarik, dapat menimbulkan minat, sikap guru dan penilaian baik, suasana 

sekolah menyenangkan, ada imbalan bagi guru yang baik, dan lain-lain. Selanjutnya konsep abstrak 

yang baru dipahami siswa itu akan melekat dan tahan lama bila siswa belajar melalui perbuatan dan 

dapat dimengerti, bukan hanya mengingat fakta. Karena itulah dalam pembelajaran kita sering 

menggunakan alat peraga. 

 

Berkenaan dengan hal di atas, sudah semestinya guru menggunaan alat peraga/media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran, karena di tangan gurulah keberhasilan peserta didik dan kualitas proses 

belajar mengajar ditentukan. Guru merupakan komponen yang dominan dalam sistem pendidikan 

secara keseluruhan. Peran guru menjadi utama dalam pendidikan, khususnya yang diselenggarakan 

secara formal di sekolah. Guru juga merupakan komponen yang sangat mempengarui terciptanya 

proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang 

signifikan tanpa didukung oleh guru yang berkualitas (Mulyasa, 2009: 5).  

 

Data awal yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa dari 12 guru di TK Binaan Kecamatan 

Panjang   Kota Bandar Lampung belum ada guru yang mendapat kriteria penilaian baik dalam 

penggunaan media audiovisual. Dari 12 guru hanya 4 guru atau 33,33% yang mendapat kriteria 

penilaian cukup, dan 8 guru atau 66,67% mendapat penilaian kurang. Hal ini tentunya menjadi 

permasalahan yang harus secepatnya mendapatkan penanganan serius.  

 

Teknik kunjungan kelas merupakan salah satu dari sekian banyak teknik supervisi pendidikan. Teknik 

ini dapat dikategorikan sebagai teknik supervisi yang bersifat indiviual, karena secara praktis, 

dilaksanakan oleh supervisor secara perorangan dalam upaya membina dan mengembangkan 

kemampuan guru dikelas. Istilah “membina” dimaksudkan sebagai bentuk bantuan yang diberikan 

supervisor kepada guru yang dianggap mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan 

istilah “mengembangkan” dimaksudkan sebagai bentuk bantuan terhadap guru dalam menjalankan 

tugasnya terutama berhubungan dengan adanya suatu program baru dalam konteks pembelajaran. 

 

Kunjungan kelas juga dapat berarti kunjungan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh seorang supervisor 

(kepala sekolah atau pengawas) untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mengajar. 

Kunjungan kelas dilakukan dalam upaya supervisor memperoleh data tentang keadaan sebenarnya 

mengenai kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar. Dengan data dan informasi tersebut, 

diantara guru dengan supervisor akan terjadi perbincangan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

guru untuk kemudian mencari alternatif pemecahannya dengan baik, sehingga situasi belajar mengajar 

dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. 
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Dalam teknis pelaksanaan kunjungan kelas tersebut dapat dibedakan antara lain kunjungan lengkap 

dengan kunjungan spesifik. Kunjungan lengkap adalah kunjungan yang dilakukan untuk 

mengobservasi seluruh aspek belajar-mengajar, misalnya persiapan guru, sarana atau alat pelajaran, 

keterlibatan siswa, tujuan yang dicapai, materi, metode dan sebagainya. Sedangkan kunjungan 

spesifik ialah kunjungan yang dilakukan untuk mengobservasi satu aspek tertentu. Misalnya 

mengobservasi penggunaan metode pengajaran saja, atau penilaian guru terhadap hasil belajar siswa 

saja dan seterusnya, dan pada penelitian tindakan sekolah ini dikhususkan pada penggunaan media 

audiovisual.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut: 

Rendahnya kemampuan guru-guru dalam penggunaan media audiovisual. Guru-guru lebih cenderung 

menggunakan metode ceramah dan hanya menggunakan kapur dan papan tulis untuk mencatat materi 

pelajaran, sehingga penggunaan media dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar para pembelajar kurang diperhatikan. Guru 

beranggapan bahwa penggunaan alat peraga sangat merepotkan dan membutuhkan waktu yang cukup 

banyak dan merasa kesulitan menggunaan media audio visual. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, pokok masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan seperti tertuang pada pertanyaan berikut : Bagaimana proses pelaksanaan kunjungan kelas 

sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru-guru di TK Binaan Kecamatan Panjang   Kota Bandar 

Lampung dalam menggunakan media audiovisual pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020? 

Bagaimana peningkatan kemampuan guru-guru di TK Binaan Kecamatan Panjang Kota Bandar 

Lampung  dalam penggunaan media audiovisual  setelah dilaksanakan supervisi kunjungan kelas pada 

semester 1 tahun pelajaran 2019/2020? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan sekolah adalah: Memberikan penjelasan tentang 

proses pelaksanaan kunjungan kelas sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru-guru di TK 

Binaan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dalam menggunakan media audiovisual pada 

semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. Meningkatkan kemampuan guru-guru di TK Binaan 

Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dalam penggunaan media audiovisual setelah 

dilaksanakan supervisi kunjungan kelas pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. 

 

Kajian Pustaka  

Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 14 tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran, sekurang-kurangnya meliputi (1) pemahaman wawasan atau landasan 

pendidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) 

perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialgois, (6) 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) evaluasi proses dan hasil belajar, dan (8) pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian 

sekurang-kurangnya mencakup (1) berakhlak mulia, (2) arif dan bijaksana, (3) mantap, (4) 

berwibawa, (5) stabil, (6) dewasa, (7) jujur, (8) mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat, (9) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (10) mengembangkan diri secara 
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mandiri dan berkelanjutan. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi (1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, (2) 

menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (3) bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua/wali peserta didik, (4) bergaul secara santun dengan 

masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan (5) menerapkan 

prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan. 

 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, 

teknologi, dan/atau seni yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan (1) materi pelajaran secara 

luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok 

mata pelajaran yang diampunya, dan (2) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau 

seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, 

mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.  

 

Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Holistik 

adalah saduran kata dari bahasa Inggris yaitu “Holistic” yang menekankan pentingnya keseluruhan 

dan saling keterkaitan dari bagian-bagiannya. Dan integratif sendiri merupakan terdapatnya 

kesepahaman antar komponen karena kesamaan prinsipil hingga mereka berinisiatif untuk menyatu 

dalam satu wadah. 

 

Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi (a) pengenalan peserta didik secara 

mendalam; (b) penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (disciplinary content) maupun bahan ajar 

dalam kurikulum sekolah (pedagogical content); (c) penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik 

yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta 

tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan; dan (d) pengembangan kepribadian dan profesionalitas 

secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kemampuan mengajar, Smith (dalam Salamah, 2004) 

menyatakan mengajar merupakan semacam kegiatan intensional atau yang disengaja dan kegiatan 

yang bersifat normative. Kemampuan disini dititikberatkan pada tugas guru dalam mengajar.  

 

Menurut Conners terdapat tiga tahapan tugas mengajar, yaitu: (1) sebelum pengajaran, (2) 

pelaksanaan pengajaran, dan (3) sesudah pengajaran (Hasibuan dan Mudjiono, 1988 : 38-42). 

Pertama, sebelum pengajaran, berkenaan dengan (a) perumusan tujuan pengajaran, (b) pemilihan 

metode, (c) pemilihan pengalaman mengajar, (d) pemilihan bahan pelajaran, peralatan, dan fasilitas 

belajar, (e) cara membuka, pengembangan dan menutup pengajaran, (f) peranan dan pengelompokan 

peserta didik. Kedua, pelaksanaan pengajaran, meliputi: (a) pengelolaan kelas dan pengendalian kelas, 

(b) penyampaian informasi, keterampilan, dan proses, (c) penggunaan tingkah laku verbal, (d) 

penggunaan tingkah laku non verbal, (e) cara mendapatkan balikan, (f) prinsip-prinsip psikologi, (g) 

diagnosis kesulitan belajar, dan (h) evaluasi kegiatan interaksi. Ketiga, sesudah pengajaran, berkenaan 

dengan (a) penilaian pekerjaan siswa, (b) perencanaan pertemuan berikutnya, dan (c) penilaian 

kembali kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan. Kemampuan merencanakan kegiatan 

pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan pengajaran dimulai. 

Kemampuan pengajar dalam merencanakan kegiatan pengajaran meliputi: memahami tujuan 

pengajaran, mengidentifikasi topik-topik pelajaran dan menetapkan tujuan umum untuk semua topik, 

mengenali karakteristik peserta didik, membuat tujuan pengajaran menjadi spesifik dalam bentuk 

tingkah laku peserta didik, mengenali subyek dan isi setiap materi, mengembangkan alat ukur, 

menyaring kegiatan belajar mengajar beserta sumber-sumbernya, serta mengembangkan alat evaluasi 

hasil belajar.  

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 2   │   Februari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    51 

  

Adapun kemampuan mengajar meliputi dua tahap tugas, yaitu: tahap perencanaan dan pelaksanaan 

pengajaran, dengan indikator-indikator sebagai berikut. Pertama, merencanakan pengajaran, meliputi: 

merumuskan kompetensi dasar dan merumuskan indikator; mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi; menentukan dan mengembangkan alat bantu (media); memilih sumber belajar, menyusun 

langkah langkah pengajaran; dan membuat alat evaluasi, menentukan kunci jawaban, dan bobot 

penilaian. Kedua, melaksanakan pengajaran, meliputi: memulai kegiatan; menggunakan metode 

pengajaran; menggunakan alat bantu (media); melaksanakan kegiatan belajar dalam urutan yang logis; 

melaksanakan kegiatan belajara secara individual, kelompok, atau klasikal; mengelola waktu 

pengajaran secara efisien; memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi pelajaran; 

menanggapi pertanyaan dan respon peserta didik; menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, dan 

gerakan tubuh; mendorong dan memelihara keterlibatan peserta didik; memantapkan penguasaan 

materi; menunjukkan kegairahan mengajar; membantu peserta didik menumbuhkan kepercayaan diri; 

menanamkan konsep dan mengembangkan materi yang sedang dipelajari; melaksanakan penilaian 

akhir pengajaran; menanggapi situasi kelas; mengakhiri pengajaran; dan memberikan tindak lanjut.  

 

Tugas guru yang utama adalah memberikan pengetahuan (cognitive) sikap dan nilai (effective) dan 

keterampilan (psikomotor) kepada peserta didik. Dengan kata lain guru yang utama terletak di 

lapangan pengajaran, karena pengajaran merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan 

(Idris, 1981 : 76). Selain itu juga tugas guru di sekolah pada dasarnya adalah usaha guru dalam 

menterjemahkan isi kurikulum pendidikan nasional yang termuat dalam juknis kurikulum. 

 

Seorang guru akan melaksanakan tugasnya dengan baik apabila ia menguasai dan mampu 

melaksanakan keterampilan mengajar dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pelajaran, 

tujuan dan pokok bahasan yang diajarkannya. Bahan pelajaran yang dikuasainya belum tentu dapat 

dicerna oleh siswa bila tidak disampaikan dengan baik. Proses penyampaian ini memerlukan 

kecakapan khusus. Dengan demikian perlu penguasaan guru terhadap metode penyampaian agar para 

siswa tidak pasif, namun menjadikan siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Seorang guru 

yang disegani adalah guru yang dapat menguasai setiap metode sehingga memungkinkan siswa 

termotivasi untuk belajar.  

 

Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang alat-alat sebagai alat 

bantu komunikasi dalam mengajar guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Namun tidak 

semua media/alat peraga yang digunakan sesuai dengan setiap kondisi belajar mengajar. Sehingga 

diperlukan keterampilan untuk memilih dan menggunakan serta mengusahakan media dengan baik. 

Memilih media pendidikan serta kemampuan guru dan minat siswa. Hal ini penting untuk diketahui 

karena metode mengajar bersifat individual.  

 

Artinya seorang guru mungkin dapat menggunakan suatu metode dengan baik, sementara guru yang 

lain belum tentu demikian. Karena itu penggunaan suatu metode atau perangkat peralatan tidak dapat 

dipaksakan kepada seorang guru. Yang penting adalah bagaimana gaya interaksi pribadi itu dapat 

mencapai tujuan melalui tumbuhnya hubungan yang positif dengan para siswa. Hal ini yang tak kalah 

penting adalah kemampuan untuk mengusahakan berbagai sumber belajar yang menunjang dalam 

proses belajar mengajar.  

 

Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada proses belajar mengajar. Penilaian 

bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar maupun bagi siswa sendiri dan orang tua siswa, penilaian bermanfaat untuk 

mengetahui kemampuan belajar siswa.  
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Demikian pula dalam suatu belajar mengajar guru hendaknya sebagai penilai yang baik. Kesalahan 

atau kelemahan dalam penyusunan alat-alat penilaian, misalnya tes hasil belajar, dapat memberikan 

dampak negatif terhadap proses belajar mengajar. Misalnya penggunaan tes obyektif yang terus 

menerus mengakibatkan siswa kurang bersungguh-sungguh dalam belajar. Penilaian di sekolah 

hendaknya dilakukan secara obyektif, kontinyu serta mempergunakan berbagai jenis yang bervariasi. 

 

Media audio-visual merupakan kombinasi antara audio dan visual yang dikombinasikan dengan kaset 

audio yang mempunyai unsur suara dan gambar yang biasa dilihat (Purwono, 2014: 130). Manfaat 

dari media audio-visual adalah sebagai alat untuk memperlancar komunikasi dan interaksi antara guru 

dengan siswa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan efesien (Saberan, 2012: 26).  

 

Sejalan dengan hal tersebut Kurniawan (2014: 561) mengemukakan bahwa media audio visual 

merupakan media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan pengelihatan. 

Sanaki (dalam Sabarean, 2012: 26-26) mengemukakan bahwa terdapat manfaat media Audio-visual 

bagi pengajar yaitu: 1) memberikan pedoman serta arahan untuk mencapai tujuan pembelajaran, 2) 

menjelaskan struktur dan urutan pengarajan secara baik, 3) memberikan kerangka secara sistematis, 4) 

memudahkan kendali pengajar terhadap materi pelajaran yang disampaikan, 5) membantu ketelitian 

dalam penyajian materi pelajaran, 6) membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar, dan 7) 

meningkatkan kualitas pengajaran.  Disamping itu media audio-visual bagi pembelajaran salah 

satunya yaitu dapat meningkatkan motiasi belajar siswa serta memberikan variasi yang berbeda dalam 

pembelajaran dan menciptakam kondisi belajar yang nyaman tanpa adanya tekanan.  

 

Berdasarkan kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Media audio visual media berbasis audio 

dan visual yang berupa gambar dan suara untuk memudahkan proses pembelajaran, media audio 

memiliki beberapa manfaat yang dapat mempermudah guru dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

Proses belajar mengajar merupakan proses yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa dalam rangka 

mencapai perubahan untuk menjadi lebih baik, dari tidak tau menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi 

bisa, sehingga terbentuk pribadi yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Proses 

tersebut dipengaruhi oleh faktor yang meliputi mata pelajaran, guru, media, penyampaian materi, 

sarana penunjang, serta lingkungan sekitarnya. Guru sebagai pemegang peranan utama dalam 

pembelajaran diharapkan dapat memilih baik metode maupum media pembelajaran yang tepat 

sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Selain guru sebagai sumber belajar, media 

pembelajaran memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kesuksesan pembelajaran.Antara guru 

dengan media sama-sama menunjang pembelajaran secara efektif dan efisien. Media sebagai alat 

bantu mengajar, berkembang sedemikian pesatnya sesuai dengan kemajuan teknologi ragam dan jenis 

media pun cukup banyak sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kondisi, waktu, keuangan, 

maupun materi yang akan disampaikan. Seorang guru dituntut untuk mampu memilih dan terampil 

mengunakan media. Dalam kenyataan pemanfaatan media pembelajaran disekolah-sekolah masih 

dirasakan kurang bahkan sering terlupakan. Hal ini disebabkan salah satunya karena kurang kreatifnya 

guru dalam pengunaan media pembelajaran.  

 

“Media merupakan segala jenis sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses 

belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pencapaia intruksional.” (Ahmad 

Rohani, 1997, h. 3) Dengan adanya media pembelajaran diharapkan siswa akan merasa tertarik dan 

termotivasi terhadap materi yang diberikan oleh guru sehingga akan membuat perhatian siswa 

terfokus. Pada saat perhatian siswa terfokus pada materi yang diberikan, pelajaran akan mudah 
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terpahami oleh siswa. Penggunaan media audio visual sebagai media pembelajaran mempunyai 

peranan yang penting, yakni memiliki kemampuan dalam menciptakan minat belajar para siswa serta 

membantu siswa dalam memahami materi pelajaran yang dipelajarinya.“ hal ini disebabkan 

kemampuan daya serap manusia yang tertinggi adalah melalui penglihatan sebesar 82% dan 

pendengaran sbesar 11%.” (Daryanto, 2011 , h. 13), sehingga medai pembelajaran audio visual ini 

sangat cocok diterapkan dalam proses pembelajaran. 

 

Supervisi kunjungan kelas merupakan salah satu pendekatan supervisi individual. Supervisi 

kunjungan kelas adalah kegiatan kepala sekolah / pengawas sekolah mengunjungi kelas tempat guru 

sedang melaksanakan pembelajaran. Kepala sekolah maupun pengawas dalam melaksanakan 

supervisi kepada guru di kelas dilengkapi dengan lembar observasi/kuesioner yang dijadikan alat ukur 

keberhasilan guru dalam membelajarkan siswa. Aspek yang diamati oleh supervisor di kelas tidak 

hanya kegiatan guru dalam membelajarkan siswa, akan tetapi termasuk sarana yang diperlukan untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran antara lain media, ketepatan metode pembelajaran dengan materi 

pelajaran, termasuk ketersediaan bahan ajar lainnya. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis 

dalam penelitian adalah melalui kegiatan kunjungan kelas diduga dapat meningkatkan kemampuan 

guru-guru TK Binaan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dalam penggunaan media audio 

visual dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. 

 

Metodologi Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah ini dilaksanakan di 3 TK binaan yakni TK Bina 

Harapan, TK Setia Kawan dan TK Dwi Warna Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi 

Lampung. Penelitian dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020 selama 3 bulan, 

dimulai dari bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019.  Penelitian yang digunakan 

adalah Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dan dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 

dua kali pertemuan. 

 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang berbasis 

sekolah untuk melakukan pemecahan berbagai permasalahan yang digunakan dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan. 

 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini menggunakan model kolaborasi yang mengutamakan 

kerjasama antara kepala sekolah dan guru. Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini merupakan upaya 

untuk mengkaji apa yang terjadi dan telah dihasilkan atau belum tuntas pada langkah upaya 

sebelumnya. Hasil refleksi digunakan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai 

tujuan penelitian. Dengan kata lain refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau 

kegagalan terhadap pencapaian tujuan tindakan pembelajaran. Subjek penelitian adalah guru dari 3 

TK binaan Kecamatan Panjang sebanyak 12 guru kelas. Sedangkan yang menjadi objek penelitian 

adalah peningkatan kemampuan guru dalam penggunaan media audio visual dalam proses belajar 

mengajar melalui pelaksanaan kegiatan supervisi dengan teknik kunjungan kelas. 

   

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah guru dinyatakan meningkat kemampuannya dalam 

penggunaan media audiovisual apabila secara individual memenuhi rentang 76-100 atau masuk 

kategori BAIK, dan secara klasikal  apabila minimal 85% guru termasuk dalam kategori BAIK. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini memaparkan tentang sajian deskriptif umum tentang pelaksanaan kunjungan kelas oleh 

pengawas sekolah  sebagai upaya meningkatkan kemampuan dalam menggunakan media audio visual 

bagi guru-guru di 3 TK Binaan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Penelitian ini 

memberikan gambaran peran kepala sekolah pada pelaksanaan kunjungan kelas dalam 

mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pelaksanaan pembelajaran oleh guru-guru 

dengan penggunaan media audiovisual sehingga dapat diketahui bagaimana peningkatan kemampuan 

guru-guru dalam penggunaan media audio visual dalam pelaksanaan proses pembelajaran.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan supervisi kunjungan kelas terbukti dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

penggunaan media audio visual. Guru menunjukkan keseriusan dalam memahami dan melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan dalam penggunaan media audio visual. 

Perencanaan penggunaan media audio visual, guru terlebih dahulu mempersiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media dan sumber belajar 

yankan digunakan. Pemilihan media yang dilakukan guru sudah sesuai dengan teori karena guru 

sudah terampil menggunakannya dan penggunaan media audio visual yang digunakan sudah 

disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran sehingga siswa mencapai tujuan pembelajaran 

dengan baik. Kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan media audio visual 

pada kondisi awal hanya mencapai angka rerata sebesar 43,21 dengan kriteria KURANG dan siklus 

pertama meningkat menjadi 65,00 dalam kriteria CUKUP dan pada siklus terakhir menjadi 84,10 

dalam kriteria BAIK, dan secara individual per guru pada kondisi awal belum ada guru yang 

dinyatakan tuntas, meningkat menjadi  guru atau 50% dan pada siklus terakhir menjadi 12 orang guru 

atau 100%. Dari penjelasan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

kegiatan supervisi kunjungan kelas terbukti dapat meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan 

media audio visual. 

 

Saran 

Telah terbukti bahwa dengan supervisi kunjungan kelas  dapat meningkatkan  kemampuan guru dalam 

kemampuan dalam penggunaan media audio visual. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut. Bagi Guru, peningkatan kemampuan guru dalam kemampuan dalam 

penggunaan media audio visual merupakan indikator peningkatan kemampuan dalam melaksanakan 

proses pembelajaran di kelasnya masing-masing sehingga perlu dilakukan secara terus menerus agar 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Peningkatan kemampuan guru dalam 

kemampuan dalam penggunaan media audio visual perlu mendapat perhatian khusus dan terus dibina 

karena mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja guru dan prestasi belajar siswa. 

Kegagalan dalam meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan proses pembelajaran dapat 

berakibat pada menurunnya prestasi belajar siswa. Sekolah, memfasilitasi penggunaan dari media 

audio visual dalam proses pembelajaran. Selain itu perlunya dukungan dari kepala sekolah untuk 

mengupayakan dan memberi dorongan agar guru yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman 

tentang penggunaan media audio visual agar dapat menerapkannya dalam pembelajaran. Pengawas 

Sekolah, Pengawas   sekolah   sebaiknya   menjalin   hubungan  yang  baik sebagai patner kerja bukan 

sebagai atasan dan bawahan (pengawas sekolah sahabat guru). Supervisi pengawas sekolah baik 

akademik maupun manajerial sebaiknya diprogramkan minimal 2 kali / semester sehingga guru akan 

terbiasa dan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan kegiatan supervisi oleh pengawas sekolah. 
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ABSTRACT 

The research was conducted at SMP Negeri 2 Langowan, Minahasa Regency. This research was conducted in 

January – February 2017. The subjects of this Classroom Action Research were 20 students of class VII B SMP 

Negeri 2 Langowan, Minahasa Regency who were Christian. Classroom action research data collected can be 

in the form of quantitative or qualitative. Based on the results of the research, analysis and reflection of each 

cycle several conclusions were put forward: in the first cycle of the second meeting the students were not said to 

be classically motivated. However, there was an increase of 80% of students who were motivated from the 

previous 70% of students who were motivated. After improvements were made in teaching and learning 

activities in cycle II, all students were said to be classically motivated by 100% at the first and second meetings. 

Efforts to improve student learning outcomes can be done by combining group learning methods and question 

and answer.  

Key Word: Learning Motivation, Group Study Method, Questions and Answers 

 

ABSTRAK 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Langowan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Januari – Februari 2017. Subjek Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 2 

Langowan Kabupaen Minahasa yang beragama Kristen sebanyak 20 siswa. Penelitian tindakan kelas data yang 

dikumpulkan dapat berbentuk kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan refleksi 

dari tiap-tiap siklus dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: pada siklus I pertemuan kedua siswa 

belum dikatakan termotivasi secara klasikal. Namun terjadi peningkatan sebesar 80 % siswa yang termotivasi 

dari sebelumnya 70% siswa yang termotivasi. Setelah dilakukan perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar 

pada siklus II, semua siswa sudah dikatakan termotivasi secara klasikal sebesar 100 % pada pertemuan pertama 

dan kedua. Upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan penggabungan metode 

belajar kelompok dan tanya jawab. 

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Metode Belajar Kelompok, Tanya Jawab 

 

 

Pendahuluan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Kristen bukanlah “standar moral” 

Kristen yang ditetapkan untuk mengikat peserta didik, melainkan dampingan dan bimbingan bagi 

peserta didik dalam melakukan perjumpaan dengan Tuhan Allah dan mengekspresikan hasil 

perjumpaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik belajar memahami, mengenal dan bergaul 

dengan Tuhan Allah secara akrab karena seungguhnya Tuhan Allah itu ada dan selalu ada dan 

berkarya dalam hidup mereka. Dia adalah Sahabat dalam Kehidupan Anak-anak. 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 2   │   Februari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    57 

  

Pendidikan agama merupakan rumpun mata pelajaran yang bersumber dari kitab suci setiap agama 

yang dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memperteguh iman dan takwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, serta berakhlak mulia atau budi pekerti luhur dan menghormati serta menghargai 

semua manusia dengan segala persamaan dan perbedaannya (Kemendikbud, 2013 : 10). 

 

Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, perlu dilakukan peningkatan 

pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen oleh pengajar agar diperoleh peserta didik 

yang bermoral baik dan berkahlak mulia pada diri siswa sejak dini. Pelaksanaan pelajaran agama di 

sekolah selama ini sudah berjalan. Sekolah-sekolah di Indonesia memberlakukan/ memasukkan 

pelajaran agama dalam kurikulum. 

 

Pembelajaran berkualitas dapat dicapai apabila guru mau melakukan penerapan strategi, model dan 

media pembelajaran. Maka dari itu peran guru diharapkan dapat menciptakan kondisi yang 

mendorong atau menumbuhkan semangat siswa untuk melakukan aktivitas belajar dengan baik 

memberi motivasi kepada siswa untuk belajar. 

 

Penerapan belajar kelompok merupakan salah satu strategi belajar mengajar yang memiliki kadar cara 

belajar siswa aktif (Hasibuan dan Moedjiono, 2009:24). Penerapan kelompok belajar bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk berperan dalam kelompok yang menekankan 

keterampilan komunikasi interpersonal dan keterampilan inkuari ilmiah. Selanjutnya, metode tanya 

jawab merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menarik perhatian siswa agar lebih terpusat 

kepada proses pembelajaran. Dengan adanya metode ini, pemahaman siswa jadi lebih mendalam. 

Metode tanya jawab akan lebih efektif dalam mencapai tujuan apabila sebelum proses pembelajaran 

siswa ditugasi membaca materi yang akan dibahas. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action reseach). Peneliti mencoba 

menerapkan variasi model pembelajaran yang baru yaitu pada pembelajaran penerapan belajar 

kelompok dan tanya jawab. Dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri atas rangkaian empat kegiatan 

yang dilakukan dalam siklus berulang. Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu : (1) 

Perencanaan (planning), yaitu persiapan yang untuk pelaksanaan PTK, (2) Tindakan (acting), yaitu 

deskripsi tindakan yang akan dilakukan, skenario tindakan, perbaikan dan prosedur tindakan yang 

diterapkan, (3) Observasi (observing), yaitu kegiatan mengamati dampak atas tindakan yang 

dilakukan, dan (4) Refleksi (reflecting), yaitu kegiatan evaluasi tentang perubahan yang terjadi atau 

hasil yang diperoleh atas data yang terhimpun sebagai bentuk dampak tindakan yang telah dirancang. 

 

Waktu dan tempat pelaksanaan, penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Langowan Kabupaten 

Minahasa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2017. Subjek Penelitian 

Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Langowan Kabupaen Minahasa yang 

beragama Kristen sebanyak 20 siswa. Penelitian tindakan kelas data yang dikumpulkan dapat 

berbentuk kuantitatif maupun kualitatif. 

 

Teknik pengumpulan data, teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah dengan teknik pengamatan (observasi) atau pengamatan secara langsung untuk mengamati 

tindakan dengan menggunakan metode belajar kelompok dan tanya jawab. Selanjutnya pada tiap 

siklus dilaksanakan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

 

Teknik analisis data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, 
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yaitu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang 

diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa, juga untuk 

memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 

permbelajaran. Hasil pengamatan untuk motivasi belajar dan hasil tes dibuat perhitungan sederhana 

rataan, prosentase, maksimum, minimum yang digunakan untuk mendiskripsikan hasil evaluasi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data menunjukkan bahwa pada pertemuan pertama siklus I sebanyak 4 orang (20%) siswa yang 

memiliki motivasi kurang, 10 orang (50%) siswa yang tergolong memiliki motivasi cukup, 6 orang 

(30%) yang tergolong memiliki motivasi baik dan tidak ada siswa yang tergolong memiliki motivasi 

baik sekali. Selanjutnya siswa dinyatakan telah termotivasi dalam belajar jika berada pada kriteria 

atau kategori cukup, baik dan baik sekali. 

 

Pada pertemuan kedua siklus I sebanyak 4 orang (20%) siswa yang memiliki motivasi kurang, 8 orang 

(40%) siswa yang tergolong memiliki motivasi cukup, 8 orang (40%) yang tergolong memiliki 

motivasi baik, dan belum ada siswa yang tergolong memiliki motivasi baik sekali. Selanjutnya siswa 

dinyatakan telah termotivasi dalam belajar jika berada pada kriteria atau kategori cukup, baik dan baik 

sekali. Hasil perhitungan dan kriteria motivasi belajar siswa secara klasikal diperoleh hanya 16 orang 

(8 orang tergolong motivasi cukup, 8 orang motivasi baik dan belum ada yang termotivasi sangat 

baik) atau 80% siswa yang telah termotivasi dalam belajar dan jumlah ini masih kurang dari 85% 

sehingga secara klasikal atau kelas siswa dinyatakan masih belum termotivasi dalam belajar. 

 

Hasil perhitungan dan kriteria motivasi belajar siswa secara klasikal diperoleh 18 orang (10 orang 

tergolong motivasi cukup, 6 orang motivasi baik dan 2 orang motivasi sangat baik) atau 90% siswa 

yang telah termotivasi dalam belajar dan jumlah ini sudah tergolong siswa termotivasi belajar karena 

sudah melebihi nilai 85% secara klasikal sehingga kelas siswa dinyatakan sudah termotivasi dalam 

belajar. Meskipun sudah termasuk dalam kriteria termotivasi, peneliti ingin melanjutkan penelitian ke 

pertemuan kedua untuk melihat peningkatan motivasi belajar dengan metode belajar kelompok dan 

tanya jawab. 

 

Selanjutnya data menunjukkan bahwa pada pertemuan kedua siklus II sebanyak tidak ada siswa yang 

memiliki motivasi kurang, 8 orang (40%) siswa yang tergolong memiliki motivasi cukup, 8 orang 

(40%) yang tergolong memiliki motivasi baik, dan 4 orang (20%) yang tergolong memiliki motivasi 

baik sekali. Selanjutnya siswa dinyatakan telah termotivasi dalam belajar jika berada pada kriteria 

atau kategori cukup, baik dan baik sekali. Berdasarkan hasil perhitungan dan kriteria motivasi belajar 

siswa secara klasikal diperoleh 20 orang (8 orang tergolong motivasi cukup, 8 orang motivasi baik 

dan 4 orang motivasi sangat baik) atau 100 % siswa yang telah termotivasi dalam belajar. 

 

Pada data menunjukkan bahwa hampir semua pertemuan telah mengalami peningkatan. Proses 

pembelajaran dengan metode belajar kelompok dan tanya jawab apabila siswa tidak siap, maka siswa 

merasa takut, dan apabila pengajar kurang dapat mendorong siswa, maka siswa juga menjadi tidak 

berani untuk bertanya. Namun setelah dilakukan belajar kelompok selama beberapa pertemuan, siswa 

menjadi lebih aktif karena sudah mulai terbiasa dalam berdiskusi dan siswa senang belajar secara 

kelompok. 

 

Peran guru sangat membantu dalam peningkatan motivasi belajar siswa. Siswa dapat belajar sendiri 

dengan kelompoknya dan berdiskusi mengenai soal yang diberikan.Siswa lebih aktif dengan belajar 

sendiri dan guru hanya memberi arahan dan bimbingan secara menarik. Oleh karena itu, dalam 
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merancang suatu proses pembelajaran guru hendaknya mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki 

siswa sehingga siswa dapat menerima manfaatnya. 

 

Penjelasan di atas, dengan menggabungkan metode belajar kelompok dan tanya jawab dianggap 

cocok dalam mengembangkan motivasi siswa untuk belajar terutama mata pelajaran Pendidikan 

Agama Kristen. Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2009) menyatakan bahwa metode belajar 

kelompok adalah salah satu strategi belajar mengajar yang memiliki kadar cara belajar siswa aktif. 

Maka dari itu, merupakan kegiatan yang melibatkan siswa secara berkelompok dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa menjadi aktif dalam belajar. Sejalan dengan hal di atas. Menurut Aprilia 

(2008) metode tanya jawab bertujuan untuk menarik perhatian siswa agar lebih terpusat kepada proses 

pembelajaran. Dengan adanya metode ini, pemahaman siswa jadi lebih mendalam tentang mata 

pelajaran Pendidikan Agama Kristen (PAK). 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan refleksi dari tiap-tiap siklus dikemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: pada siklus I pertemuan kedua siswa belum dikatakan termotivasi secara 

klasikal. Namun terjadi peningkatan sebesar 80 % siswa yang termotivasi dari sebelumnya 70% siswa 

yang termotivasi. Setelah dilakukan perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar pada siklus II, semua 

siswa sudah dikatakan termotivasi secara klasikal sebesar 100 % pada pertemuan pertama dan kedua. 

Upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan penggabungan metode belajar 

kelompok dan tanya jawab. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka peneliti mengajukan saran kepada siswa untuk selalu 

menumbuhkan motivasi belajar, berani bertanya dan mengemukakan pendapat dan mampu 

menyelesaikan tugas yang diberikan dan juga diharapkan guru memahami metode pengajaran yang 

efektif dan menyenangkan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Penerapan metode belajar 

kelompok dan tanya jawab dapat digunakan dan dimodifikasi dalam proses belajar mengajar. 
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ABSTRACT 

This type of research is School Action Research (PTS). This school action research (PTS) was carried out in the 

odd semester of the 2018/2019 academic year. This school action research was carried out at GMIM Ritey 

Elementary School which is the place where the researcher works. This research was carried out using two 

cycles, with each cycle carrying out a mentoring process in the form of Collaborative Educational Supervision, 

then observation/assessment was carried out in the form of supervision of the learning process in the classroom. 

This research was carried out for approximately three months, starting from August to October 2018. The 

subjects of the research were the teachers of SD GMIM Ritey for the 2018/2019 academic year, totaling 3 PNS 

teachers. As for the indicator of the success of this school action research is the achievement of scores obtained 

by the teacher in carrying out the research process with the following conditions: Individual completeness. 

Each teacher in supervising activities is said to be successful if they get a score of 75. Group Completeness. 

Completeness in groups is obtained if the number of target teachers who get supervision results 75% as much as 

85%. The results of the coaching activities that have been carried out during the research, it can be concluded 

that the application of Collaborative educational supervision can improve teacher performance at SD GMIM 

Ritey for the 2018/2019 school year. 

Key Word: Collaborative Educational Supervision, Teacher Performance 

 

ABSTRAK 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan Sekolah (PTS). Penelitian tindakan sekolah (PTS) ini 

dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan di 

SD GMIM Ritey yang merupakan tempat tugas peneliti. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan dua 

siklus, dengan setiap siklusnya dilaksanakan proses pembimbingan berupa Supervisi Edukstif Kolaboratif 

kemudian dilaksanakan observasi/penilaian berupa supervisi proses pembelajaran di kelas. Penelitian ini 

dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu mulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 2018. Subyek 

penelitian adalah guru-guru SD GMIM Ritey tahun pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 3 guru PNS. Adapun 

yang menjadi indikator keberhasilan penelitian tindakan sekolah ini adalah pencapaian skor yang diperoleh guru 

dalam melaksanakan proses penelitian dengan ketentuan sebagai berikut: Ketuntasan Individu. Setiap guru 

dalam kegiatan supervisi dikatakan berhasil apabila memperoleh skor ≥ 75. Ketuntasan Kelompok Ketuntasan 

secara kelompok diperoleh apabila guru sasaran jumlahnya yang mendapatkan hasil supervisi ≥ 75% sebanyak ≥ 

85%. Hasil kegiatan pembinaan yang telah dilakukan selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

supervisi edukatif Kolaboratif dapat meningkatkan kinerja guru di SD GMIM Ritey  tahun pelajaran 2018/2019. 

Kata Kunci: Supervisi Edukatif Kolaboratif, Kinerja Guru 
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Pendahuluan 

Menurut Undang-Undang Guru pasal 1 ayat 1 (2006:3) guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. Undang-undang Sistem Pendidikan (2003:37) menjelaskan bahwa setiap pembaharuan 

sistem pendidikan nasional untuk memperbarui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan 

nasional. Visi pendidikan nasional di antaranya adalah (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu dan 

memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat 

dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas 

proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, (4) meningkatkan 

keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, (5) 

Memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip 

otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. 

 

Jika mencermati visi pendidikan tersebut, semuanya mengarah pada mutu pendidikan yang akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mutu pendidikan ternyata dipengaruhi oleh banyak 

komponen. Menurut Syamsuddin (2005:66) ada tiga komponen utama yang saling berkaitan dan 

memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga komponen tersebut adalah 

kurikulum, guru, dan pembelajar (siswa). Ketiga komponen itu, guru menduduki posisi sentral sebab 

peranannya sangat menentukan. Dalam pembelajaran seorang guru harus mampu menerjemahkan 

nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum secara optimal. Walaupun sistem pembelajaran sekarang 

sudah tidak theacher center lagi, namun seorang guru tetap memegang peranan yang penting dalam 

membimbing siswa. Bahkan berdasarkan seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang memadai 

baik di bidang akademik maupun pedagogik. Menurut Djazuli (1886:2) seorang guru dituntut 

memiliki wawasan yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diajarkannya dan wawasan yang 

berhubungan kependidikan untuk menyampaikan isi pengajaran kepada siswa. Kedua wawasan 

tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

 

Seorang guru harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, pengetahuan, sikap dan 

keterampilannya secara terus-menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

termasuk paradigma baru pendidikan. Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departeman 

Pendidikan Nasional (2004:2) seorang guru harus memenuhi tiga standar kompetensi, di antaranya: 

(1) Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan Kependidikan, (2) Kompetensi 

Akademik/Vokasional sesuai materi pembelajaran, (3) Pengembangan Profesi. Ketiga kompetensi 

tersebut bertujuan agar guru bermutu, menjadikan pembelajaran bermutu juga, yang akhirnya 

meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. 

 

Berdasarkan diskusi yang dilakukan guru di SD GMIM Ritey, rendahnya kinerja dan wawasan guru 

diakibatkan (1) rendahnya kesadaran guru untuk belajar, (2) kurangnya kesempatan guru mengikuti 

pelatihan, baik secara regional maupun nasional, (3) kurang efektifnya PKG, (4) supervisi pendidikan 

yang bertujuan memperbaiki proses pembelajaran cenderung menitikberatkan pada aspek 

administrasi. 

 

Menurut Rivai (2004:309), kinerja guru adalah perilaku nyata yang ditampilkan oleh guru sebagai 

prestasi kerja berdasarkan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan perannya di sekolah. Peran guru 

yang dimaksud adalah berkaitan dengan peran guru dalam proses pembelajaran. Guru merupakan 
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faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, karena guru memegang 

peranan dalam proses pembelajaran, dimana proses pembelajaran merupakan inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan. Guru merupakan perencana, pelaksana sekaligus sebagai evaluator 

pembelajaran di kelas (Gunawan dalam Ondi Saondi, 2005:3) 

 

Menurut Pidarta guru sebagai pekerja merupakan pribadi yang berkembang harus memiliki 

kemampuan yang meliputi unjuk kerja, penguasaan materi, penguasaan profesional keguruan dan 14 

pendidikan, penguasaan cara-cara menyesuaikan diri melaksanakan tugasnya. (Pidarta dalam Ondi 

Saondi 2010: 4). Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban (1) 

menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, (2) 

mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan (3) memberi 

teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang 

diberikan kepadanya. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang 

dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana kemampuan seorang guru 

dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. 

 

Supervisi merupakan salah satu tugas kepala sekolah yang bertujuan untuk membantu memperbaiki 

dan meningkatkan pengelolaan dari aspek yang disupervisi dan orang yang melakukan supervisi. 

Aspek yang disupervisi bisa berupa administrasi, dan edukatif, sedangkan orang yang melakukan 

supervisi adalah pengawas, kepala sekolah, instruktur mata pelajaran. Adapun orang yang disupervisi 

bisa kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru pembimbing, tenaga edukatif yang lain, tenaga 

administrasi, dan siswa. 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan Sekolah (PTS). Penelitian tindakan sekolah (PTS) ini 

dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Penelitian tindakan sekolah ini 

dilaksanakan di SD GMIM Ritey yang merupakan tempat tugas peneliti. Penelitian ini dilaksanakan 

dengan menggunakan dua siklus, dengan setiap siklusnya dilaksanakan proses pembimbingan berupa 

Supervisi Edukstif Kolaboratif kemudian dilaksanakan observasi/penilaian berupa supervisi proses 

pembelajaran di kelas. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu mulai bulan 

Agustus sampai dengan Oktober 2018. 

 

Subyek penelitian adalah guru-guru SD GMIM Ritey tahun pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 3 

guru PNS. Adapun yang menjadi indikator keberhasilan penelitian tindakan sekolah ini adalah 

pencapaian skor yang diperoleh guru dalam melaksanakan proses penelitian dengan ketentuan sebagai 

berikut: Ketuntasan Individu. Setiap guru dalam kegiatan supervisi dikatakan berhasil apabila 

memperoleh skor ≥ 75. Ketuntasan Kelompok Ketuntasan secara kelompok diperoleh apabila guru 

sasaran jumlahnya yang mendapatkan hasil supervisi ≥ 75% sebanyak ≥ 85%. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Ketuntasan hasil pembinaan kepada guru berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan supervisi edukatif Kepala Sekolah memiliki dampak positif dalam meningkatkan kinerja 

guru. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman guru dari pembinaan yang diberikan 

oleh kepala sekolah (rata-rata hasil kinerja guru meningkat dari siklus I, dan II) yaitu dari 66,00 

menjadi 82,50. 
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Dari analisis data di atas bahwa pembinaan dalam meningkatkan kienrja guru dengan menerapkan 

supervisi edukatif dalam pembelajaran di kelas yang berarti proses kegiatan belajar mengajar lebih 

berhasil dan dapat meningkatkan mutunya khususnya di SD GMIM Ritey. Berdasarkan manajemen 

berbasis sekolah (MBS) dikatakan tuntas apabila guru telah mencapai nilai KKM sebesar 70 mencapai 

≥ 83,33 %. Sedangkan pada penilitian ini, pencapai nilai ≥ 75 pada ( siklus II ) mencapai melebihi 

target yang ditetapkan dalam MBS yaitu mencapai 100 % . Dengan demikian maka hipotesis yang 

diajukan dapat diterima. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan pembinaan yang telah dilakukan selama penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan supervisi edukatif Kolaboratif dapat meningkatkan kinerja guru di SD GMIM Ritey  

tahun pelajaran 2018/2019. 

 

Saran 

Pelaksanaan supervise edukatif Kolaboratif seharusnya dilaksakan secara berkala oleh kepala sekolah 

untuk peningkatan kinerja guru. 
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ABSTRACT 

Classroom action research (CAR) is very often heard, but relatively rarely done by English teachers. SMP, 

CAR, which is conducted in class IX.7 SMP Negeri 1 Punggur is a beginner's work to improve teacher 

performance. The results of the CAR entitled Efforts to Improve Intensive Reading Competence for Class IX 

Students of SMP Negeri 1 Punggur Through the Application of the "Batik" Method show that varied learning 

has increased students' competence in intensive reading. Students become more and more happy to read. This 

was proven based on the results of the analysis of the instruments used, including evaluation sheets, observation 

sheets, questionnaires, and notes. The evaluation sheet shows the fact that there is a significant increase in 

learning outcomes from Cycle I to Cycle II. The KKM pass rate reaches 23%. In the first cycle the KKM 

achievement rate was 67% and in the second cycle it was 90%. The results of the method application 

questionnaire poll. Learning "batik" shows the fact that 80% like it, 10% prefer the old way, and 10% do not 

give a response. The students liked the application of the "batik" learning method because the majority thought 

that this method was interesting, varied, not monotonous, gave students the opportunity to be more active, 

practice independence, work together, etc. From the notes of the researchers and observers during the action 

process, it was found that the students' intensive reading technique progressed from cycle I to cycle II. 

Key Word: Intensive Reading Competence, Batik Method 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan Kelas (PTK) sangat sering didengar, tetapi relatif jarang dilakukan oleh para guru Bahasa 

Inggris SMP, PTK yang dilakukan di kelas IX.7 SMP Negeri 1 Punggur ini merupakanan karya pemula untuk 

meningkatkan kinerja guru. Hasil PTK berjudul Upaya Peningkatan Kompetensi Membaca Intensif Siswa Kelas 

IX SMP Negeri 1 Punggur Melalui Penerapan Metode “Membatik” memperlihatkan bahwa pembelajaran yang 

bervariatif telah meningkatkan kompetensi siswa dalam membaca intensif. Siswa menjadi semakin senang 

membaca. Hal itu terbukti berdasarkan hasil analisis dari instrumen yang digunakan, antara lain lembar evaluasi, 

lembar observasi, angket, dan catatan. Lembar evaluasi memperlihatkan fakta bahwa terdapat peningkatan hasil 

belajar yang signifikan dari Siklus I ke siklus II. Tingkat kelulusan KKMnya mencapai 23%. Pada siklus I 

tingkat pencapaian KKM 67% dan pada siklus II mencapai 90%. Hasil polling angket aplikasi metod. 

Pembelajaran “membatik” menunjukkan fakta bahwa 80% menyukainya, 10% lebih suka cara lama, dan 10% 

tidak memberikan tanggapan. Para siswa menyukai penerapan metode pembelajaran “membatik” karena 

mayoritas  berpendapat bahwan metode ini menarik, variatif, tidak monoton, memberi peluang siswa lebih aktif, 

melatih kemandirian, kerja sama, dsb. Dari catatan- catatan peneliti dan observer selama proses tindakan 

diperoleh fakta bahwa teknik membaca intensif siswa mengalami kemajuan dari siklus I ke siklus II.  

Kata Kunci: Kompetensi Membaca Intensif, Metode Membatik 
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Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia merupakan hal yang tidak bisa lagi 

ditawar-tawar. Perbaikan kualitas SDM bangsa ini adalah sebuah keniscayaan. Berdasarkan data dari 

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dam Kebudayaan PBB (UNESCO) pada tahun 2011, 

indeks pembangunan pendidikan atau education development index (EDI), berada di posisi 69 dari 

127 negara. Dari data tersebut telah tergambar letak kualitas SDM Indonesia. 

 

Tuntutan akan perbaikan mutu SDM ini seirama dengan kemajuan zaman. Zaman yang terus maju 

dan berkembang mengharuskan peningkatan kualitas SDM, jika tidak ingin kiaan tertinggal dengan 

bangsa lain yang lebih dulu maju. 

 

Sumber daya manusia dan pendidikan merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. 

Salah satu parameter kualitas sumber daya manusia sebuah bangsa adalah kualitas dunia 

pendidikannya. Semakin tinggi kualitas pendidikan sebuah bangsa, maka akan semakin tinggi pula 

kualitas sumber daya manusianya. Dengan demikian, peran dunia pendidikan dalam meningkatkan 

SDM sangat strategis. Pendidikan merupakan salah satu wadah untuk melahirkan generasi yang 

berkualitas (Aqib, dkk, 2011: 28). 

 

Untuk menciptakan manusia berkualitas, maka tentu saja diperlukan pendidikan yang berkualitas 

pula. Peningkatak kualitas pendidikan tentu harus selalu diupayakan dengaan berbagai cara. Salah 

satunya adalah dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui peningkatan mutu pembelajaran, 

maka siswa pun akan lebih termotivasi untuk belajar. Kreativitas siswa juga dapat meningkat. Dari 

ranah afektif, sikap siswa pun semakin positif. Pengetahuan dan psikomotor siswa juga kian 

bertambah serta terlatih. 

 

Namun demikian, untuk mewujudkan kualitas pembelajaran yang berkualitas itu tidak semudah 

membalikkan telapak tangan. Berbagai kelemahan dalam upaya mencapai misi tersebut masih 

terdeteksi dengan jelas. Salah satunya adalah masih rendahnya minat baca di kalangan pelajar. 

Padahal, membaca merupakan salah satu kunci kerhasilan visi dan misi pendidikan. 

 

Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu kendala bagi 

bangsa ini. Bukan saja hal ini terjadi di kalangan umum, bahkan di lingkup yang lebih kecil pun, 

misalnya pendidikan, persoalan rendahnya minat baca ini terlihat kasat mata dan seolah menjadi 

kendala klasik. Ironis. Salah satu indikatornya adalah relatif lengangnya pemustaka di perpustakaan 

sekolah. Sebagai contoh, hanya sekitar 10% saja siswa yang dengan inisiatif sendiri berkunjung ke 

Perpustakaan SMP Negeri 1 Punggur. Kondisi serupa pun disinyalir terjadi di sekolah lain. 

 

Kondisi sedemikian ini diperparah oleh metode pembelajaran membaca di kelas, terutama mata 

pelajaran Bahasa Inggris yang cenderung masih tradisonal. Pembelajaran masih dilakukan secara 

“sama” selama bertahun-tahun. Sehingga pengalaman belajar siswa pun dari tahun ke tahun relatif 

sama. Padahal, ada banyak metode pembelajaran yang lebih menarik untuk diaplikasikan. 

 

Akibat pembelajaran membaca dengan metode yang sama dan ketinggalan zaman secara turun 

temurun ini, pembelajaran membaca menjadi cenderung membosankan bagi siswa. Siswa menjadi 

cenderung malas membaca. Malas membaca berakibat kompetensi membaca siswa pun cenderung 

kurang. Padahal membaca adalah salah satu tulang punggung dunia pendidikan. Kemampuan 

membaca bukan hanya berguna dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, tetapi justru akan sangat 

bermanfaat untuk semua mata pelajaran. 
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Salah satu parameter kurangnya kompetensi membaca siswa adalah kekurangmampuan siswa 

memahami wacana, memahami pertanyaan, serta menjawab pertanyaan berdasarkan wacana yang 

diberikan. Tidak mengherankan jika Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang 

memperoleh nilai relatif rendah dalam Ujian Nasional secara umum. 

 

Fenomena kurangnya kemampuan siswa membaca intensif berakibat kurangnya minat belajar siswa, 

terutama di luar kelas. Demikian juga yang terjadi di SMP Negeri 1 Punggur. Kemampuan membaca 

intensif siswa cenderung kurang. Di antara sebelas rombongan belajar di SMP tersebut, para siswa di 

kelas IX merupakan salah satu yang secara klasikal kemampuan membacanya paling kurang. Oleh 

karena itu, siswa di kelas ini dipilih menjadi subyek penelitian tindakan kelas ini. Untuk itu perlu 

dilakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada kelas ini.  

 

Identifikasi Masalah 

Pembelajaran membaca masih berjalan monoton. Metode pembelajaran masih konvensional dan 

cenderung semrawut. Rendahnya kemampuan siswa menjawab pertanyaan berdasarkan wacana. 

Masih rendahnya kolaborasi antara guru dan siswa. Bahan bacaan masih kurang variatif. 

 

Rumusan Masalah 

Apakah penerapan metode pembelajaran cooperative integrated reading composition dapat 

meningkatkan kompetensi membaca intensif siswa IX.7 SMP Negeri 1 Punggur Tahun 2018? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian Tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

kompetensi IX.7 SMP Negeri 1 Punggur dalam membaca intensif melalui penerapan model 

pembelajaran cooperative integrated reading compositio. 

 

Hipotesis Tindakan 

Dengan penerapan model pembelajaran cooperative integrated reading composition, kompetensi 

membaca intensif siswa kelas IX.7 SMP Negeri 1 Punggur akan meningkat. 

 

Kajian Pustaka 

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dasar yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir, dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang, dan dapat diraih setiap saat. 

Gorgon (1988:109) dalam weblog. pendidikan.blogspot.com mengatakan bahwa kompetensi 

mengandung aspek atau ranah pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Ustyah 

(1982) dalam wawan-junaidi.blogspot.com berpendapat bahwa kompetensi mengandung pengertian 

pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. 

Sedangankan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (2005: 584), kompetensi berarti kemampuan 

menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batimah. Jadi secara umum, kompetensi dapat 

diartikan sebagai kemampuan. 

 

Membaca merupakan salah satu aspek kebahasaan. Menurut Snow (dalam wawan-satu.blogspot.com), 

membaca adalah suatu proses pemberian makna pada materi yang tercetak dengan menggunakan 

pengetahuan tentang huruf tertulis dan susunan suara bahasa oral untuk mendapat pengertian. 

 

Secara umum, intensif dapat diartikan mendalam. Dalam www.artikata.com, intensif adalah secara 

sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu hingga memperolah hasil maksimal. Sedangkan dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia(2005: 438) arti intensif seperti yang ada di situs www.artikata.com. 

http://www.artikata.com/
http://www.artikata.com/
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Membatik di sini adalah akronim dari membaca tidak konvensional.  Di dalam penelitian ini, istilah 

membatik mengacu kepada salah satu model pembelajaran, yaitu cooperative integrated reading 

composition (CIRS). Dalam pembelajaran model CIRS, terdapat kegiatan membaca yang tidak 

konvensional. Oleh karena itu, istilah membatik dipergunakan sebagai salah satu bentuk implementasi 

model pembelajaran CIRS yang telah mengalami modifikasi dan adaptasi sesuai lingkungan belajar 

 

Model adalah resepresntasi realitas yang disajikan dengan suaatu derajat struktur dan urutan (Ricky, 

dallam modul PTK Rayon 8 LPTK Jambi). Cooperative Integrated Reading Composition (CIRC) 

merupakan model pembelajaran membaca yang melibatkan siswa secara berkelompok. Dengan cara 

ini, siswa tidak akan merasa bosan belajar membaca dan model pembelajaran ini dapat memupun jiwa 

mandiri, kerja sama, menghargai, berani, dan sebagainya.  

 

Keterampilan pengelolaan kelas secara praktis berkaitan dengan usaha mempertahankan kondisi kelas 

dan mengembangkan iklim kelas (Fahurrohman dan Sobry Sutikno, 2007:107-108) . Untuk 

menciptakan  kondisi  kelas merupakan perbuatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan dengan 

memberi ramalan atau prediksi iklim kelas yang kemungkinan akan terjadi. Sedangkan 

mempertahankan kondisi kelas merupakan respons langsung atas peristiwa yang terjadi dalam suasana 

nyata kelas. Mengembangkan iklim kelas memiliki arti menata ulang kondisi kelas yang kurang 

akseptabel. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain dengan memodifikasi siswa serta penerapan 

model pembelajaran yang menarik, misalnya penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading Composition (CIRC) 

 

Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan secara online, ada beberapa penelitian yang relevan yang 

telah dilakukan dan dipublikasikan di internet. Namun sejauh penelusuran yang dilakukan secara 

manual, maupun online, belum ada penelitian serupa di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Oleh karena itu, penelitian ini sangat perlu dilakukan. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di kelas IX.7 SMP Negeri 1 Punggur yang 

berlokasi di Jl pendidikan no 2 tanggulangin punggur, Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, 

Lampung, dengan latar belakang ekonomi, sosial, dan etnis heterogen. Guna memperlancar 

pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini telah dipersiapkan instrumen dan penilaian, yakni 

berupa lembar evaluasi, lembar observasi, angket, dan catatan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Secara umum hasil penelitian menunjukkan hal positif mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan hasil 

yang diperoleh. Terlihat peningkatan yang  signifikan dalam hal persiapan pada siklus I ke siklus II. 

Peneliti lebih mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian pada siklus II. 

 

Selama pelaksanaan PTK pun, tampak peningkatan positif dari siklus I ke Siklus II. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan hasil observasi yang dilakukan observer terhadap proses pembelaajaran pada 

Siklus II. Kemampuan guru meningkat. Demikian pula dengan peran siswa dalam pembelajaran yang 

semakin baik. Dalam beberapa aspek yang diamati, peran serta siswa dalam pembelajaran membaik. 

 

Dengan membaiknya persiapan dan pelaksanaan pembelajaran pada Siklus II, maka implikasinya 

jelas terlihat pada hasil pembelajaran. Hasil tes memperlihatkan bahwa terdapat kemajuan yang sangat 

berarti dari Siklus I ke Siklus II. Ada peningkatan kelulusan 23% dari siklus I ke Siklus II. 
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Ketidaklulusan pun berkurang 23%. Meski pun masih ada yang belum mencapai KKM, dalah kelas 

klasikal, hal itu lumrah. Berbagai catatan peneliti dan oberver pun memperlihatkan perbaikan kinerja 

dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus II. 

 

Hasil Penelitian 

Pada siklus I, guru sebagai peneliti bersama observer telah  mempersiapkan segala keperluan dalam 

penelitian. Berdasarkan pengamatan observer, guru telah mempersiapkan perangkat pembelajaran, 

media, lembar observasi bagi observer, lembar evaluasi, bahan evaluasi dengan baik (Lampiran 7). 

Hanya saja terjadi kekurangan media pembelajaran. Handout yang diberikan guru kepada siswa hanya 

20 lembar. Padahal jumlah siswa 21 orang. Jadi guru memberikan kliping asli yang seharusnya 

menjadi pegangan guru kepada siswa yang kurang 

 

Berdasarkan data-data dari instrumen yang dipakai dalam PTK pada siklus I dan siklus II dapat 

dibahasa hal-hal sebagai berikut: 

 

Lembar Evaluasi 

Dari lembar evaluasi pembelajaran pada siklus I dan II dapat disampaikan bahwa terjadi peningkatan 

hasil secara signifikan. Dari 21 siswa, tingkat kelulusan pencaian KKM pada siklus I 67% dan pada 

siklus II 90%. Terjadi kenaikan 23%. Demikian juga tingkat ketidak lulusan juga mengalamai 

penurunan 23% dari 33% pada siklus I menjadi 10% saja pada siklus II. Setelah dua kali siklus 

dilakukan ternyata tingkat kelulusan belum mencapai kelulusan 100%. Namun hal ini dinilai masih 

wajar mengingat siswa-siswa kelas IX.7 berasal dari latar belaakang heterogen. Siswa 10% yang tidak 

lulus KKM perlu mendapat layanan lanjutan berupa remideal pada kesempatan lain 

 

Lembar Observasi 

Berdasarkan hasil lembaran observasi pada sikuls I dan siklus II oleh observer, diperoleh data bahwa 

baik guru mapun siswa sama-sama memanfaatkan refleksi pada siklus I untuk perbaikan pembelajaran 

pada siklus II. Kelemahan guru pada siklus I, yakni tidak memberikan penguatan pada akhir 

pembelajaran, telah diperbaiki dan dilakukan pada siklus II. Demikina juga peran serta siswa dalam 

proses pembelajaran meningkap pada siklus II dibandingkan dengan siklus I. Siswa sudah mau 

bertanya dan juga mampu menjawab pertanyaan guru 

 

Angket 

Fakta yang terungkap pada hasil angket pada Lampiran 9 bahwa umumnya siswa kelas IX.7 SMP 

Negeri 1 Punggur Tahun 2018 menyukai pembelajaran Bahasa Inggris. 85% menyukai dan hanya 

15% yang tidak menyukainya. Dari siswa yang menyukai pembelajaran Bahasa Inggris ternyata 80% 

menyukai penerapan model pembelajaran baru yang lebih variatif, tidak monoton, melibatkan siswa, 

menarik, melatih kerja sama, dan sebagainya. Dengan demikian, PTK ini membuktikan bahwa 

penerapan metode membatik dalam pembelajaran Bahasa inggris untuk KD 11.2 Menentukan kalimat 

kesimpulan (ide pokok) dari berbagai pola paragraf induksi, deduksi dengan membaca intensif cocok 

untuk di terapkan di kelas IX.7 SMP Negeri 1 Punggur. 

 

Catatan-catatan 

Catatan-catatan dilakukan oleh peneliti dan observer selama pelaksanaan siklus I dan siklus II. 

Catatan ini untuk mengakomodasi dan merekam berbagai peristiwa yang tidak terakomodir di lembar 

observasi, lembar evaluasi, dan angket. Catatan yang diperoleh dalam PTK ini antara lain, laporan 

pandangan mata seputar kegiatan membaca siswa. Misalnya, siswa masih membaca dengan berbisik-

bisik dan komat-kamit pada siklus I. Pada siklus II, bisik-bisik sudah tidak terdengar, tetapi komat-
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kamit masih berlangsung, meskipun pelakunya telah berkurang. Ada juga catatan perilaku siswa 

selama mengikuti pembelajaran, misalnya hanya ada seorang siswa yang permisi keluar ruangan pada 

siklus II. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa Penerapanan metode pembelajaran membatik dapat 

meningkatkan kompetensi membaca intensif siswa IX.7 SMP Negeri 1 Punggur tahun pelajaran 

2018/2019. Keberhasilan itu terbukti berdasarkan beberapa fakta yang terekam selama penelitian 

berlangsung, antara lain berdasarkan hasil lembar evaluasi, hasil lembar observasi, hasil angket, serta 

berbagai catatan peneliti dan observer. Meskipun penerapan metode pembelajaran membatik belum 

mampu peningkatan kompetensi membaca intensif siswa hingga 100%, tetapi penelitian ini dinilai 

berhasil. Hal ini dianggap lumrah karena PTK dilakukan pada kelas klasikal yang memiliki siswa 

dengan latar belakang etnis, ekonomi, agama, dan strata sosial heterogen. 

 

Saran 

Melihat keberhasilan pembelajaran di kelas IX.7 SMP Negeri 1 Punggur dengan menerapkan metode 

pembelajaran membatik pada KD 11.2 Menentukan kalimat kesimpulan (ide pokok) dari berbagai 

pola paragraf induksi, deduksi dengan membaca intensif, maka guru Bahasa Inggris SMP dapat 

mencoba menerapkan model ini pada pembeajaran Bahasa inggris di sekolah masing-masing. Budaya 

intelektual, salah satunya melakukan penelitian kecil seperti PTK ini hendaknya dapat dilakukan lagi 

pada masa mendatang oleh semua guru Bahasa Inggris SMP dimana pun berada. 
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ABSTRACT 

The purpose of early reading in lower grades is for students to be able to read simple words and sentences 

fluently and precisely. To optimize early reading learning in elementary school, one alternative that can be done 

is through language games. After the first cycle of action, the situation increased, this was evidenced by the 

results of the first cycle of writing tests with an average grade of 66.4 or in the less category, because they were 

in the range of values of 60 - 69. These results did not meet the target average value. class in the first cycle is 

70, the average score is accumulated from several aspects. Cycle II test results reached 85.64 in the sufficient 

category because they were in the range of 70 - 79. This has met the standard provisions, namely the Minimum 

Completeness Criteria (KKM) Indonesian Language SDN 1 Hajimena Ajaran 2020/2021. Thus, the results of 

the study prove that the action of implementing Completing stories can be relied upon as a learning technique to 

improve reading skills in class I a SDN 1 Hajimena students according to the Minimum Learning Competency 

Standards that have been determined by the school. 

Key Word: Language Game Techniques, Language Skills, Indonesian 

 

ABSTRAK 

Tujuan membaca permulaan di kelas rendah yaitu agar siswa dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana 

dengan lancar dan tepat. Untuk mengoptimalkan pembelajaran membaca permulaan di SD salah satu alternatif 

yang dapat dilakukan ialah melalui permainan bahasa. Setelah diadakan tindakan siklus I keadaan tersebut 

meningkat, hal ini dibuktikan dari  hasil tes siklus I menulis dengan nilai rata-rata kelas 66,4 atau dalam kategori 

kurang, karena berada pada rentang nilai 60 - 69. Hasil tersebut belum memenuhi target nilai rata-rata kelas 

pada siklus I yaitu 70, skor rata-rata tersebut diakumulasi dari beberapa aspek. Hasil tes siklus II mencapai 

85,64 dalam kategori cukup karena berada pada rentang 70 - 79. hal ini sudah memenuhi standar ketentuan yaitu 

Kriteria Ketuntasanm Minimal (KKM) Bahasa Indonesia SDN 1 Hajimena Ajaran 2020/ 2021. Dengan 

demikiam hasil penelitian membuktikan bahwa tindakan penerapan melengkapi cerita dapat diandalkan sebagai 

teknik pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas I a SDN 1 Hajimena dengan 

sesuai Standar Kompetensi Belajar Minimum yang telah ditentukan oleh sekolah. 

Kata Kunci : Teknik Permainan Bahasa, Kemampuan Bahasa, Bahasa Indonesia 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa Sekolah Dasar kelas 

awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan 

menangkap isi bacaan dengan baik. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran membaca 
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dengan baik sehingga mampu menumbuhkan kebiasan membaca sebagai suatu yang menyenangkan. 

Suasana belajar harus dapat diciptakan melalui kegiatan permainan bahasa dalam pembelajaran 

membaca. Hal itu sesuai dengan karakteristik anak yang masih senang bermain. Permainan memiliki 

peran penting dalam perkembangan kognitif dan sosial anak. Membaca merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang diajarkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar.  

 

Menurut  Muchlisoh (1992:119), empat aspek keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua kelompok 

besar, yaitu : Keterampilan yang bersifat menerima (reseptif) yang meliputi keterampilan membaca 

dan menyimak. Keterampilan yang bersifat mengungkap (produktif) yang meliputi keterampilan 

menulis dan berbicara.  Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Kemampuan berkomunikasi yang baik 

dan benar adalah sesuai degan konteks waktu, tujuan dan suasana saat komunikasi dilangsungkan. 

Standar kompetensi Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan peserta didik yang 

mengggambarkan penguasaan pengetahaun keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap 

Bahasa Indonesia. Standar kompetensi yang dimaksud yaitu, peserta didik dapat mengembangkan 

potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya serta dapat menumbuhkan 

penghargaan terhadap hasil karya kesastraan. 

 

Keterampilan membaca sebagai salah satu keterampilan berbahasa tulis yang bersifat reseptif perlu 

dimiliki siswa SD agar mampu berkomunikasi secara tertulis. Oleh karena itu, peranan pengajaran 

Bahasa Indonesia khususnya pengajaran membaca di SD menjadi sangat penting. Pengajaran Bahasa 

Indonesia di SD yang bertumpu pada kemampuan dasar membaca dan menulis juga perlu diarahkan 

pada tercapainya kemahirwacanaan. Keterampilan membaca dan menulis, khususnya keterampilan 

membaca harus segera dikuasai oleh para siswa di SD karena keterampilan ini secara langsung 

berkaitan dengan seluruh proses belajar siswa di SD. Keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar-mengajar di sekolah sangat ditentukan oleh penguasaan kemampuan membaca.  

 

Siswa yang tidak mampu membaca dengan baik akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Siswa akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan 

memahami informasi yang disajikan dalam berbagai buku pelajaran, buku-buku bahan penunjang dan 

sumber-sumber belajar tertulis yang lain. Akibatnya, kemajuan belajarnya juga lamban jika 

dibandingkan dengan teman-temannya yang tidak mengalami kesulitan dalam membaca.  

 

Menurut pandangan “whole language” membaca tidak diajarkan sebagai suatu pokok bahasan yang 

berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dalam pembelajaran bahasa bersama dengan 

keterampilan berbahasa yang lain. Kenyataan tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses pembelajaran 

bahasa, keterampilan berbahasa tertentu dapat dikaitkan dengan keterampilan berbahasa yang lain. 

Pengaitan keterampilan berbahasa yang dimaksud tidak selalu melibatkan keempat keterampilan 

berbahsa sekaligus, melainkan dapat hanya menyangakut dua keterampilan saja sepanjang aktivitas 

berbahasa yang dilakukan bermakna. 

 

Pembelajaran membaca di SD dilaksanakan sesuai dengan pembedaan atas kelas-kelas awal dan 

kelas-kelas tinggi. Pelajaran membaca dan menulis di kelas-kelas awal disebut pelajaran membaca 

dan menulis permulaan, sedangkan di kelas-kelas tinggi disebut pelajaran membaca dan menulis 

lanjut. Pelaksanaan membaca permulaan di kelas rendah Sekolah Dasar dilakukan dalam dua tahap, 

yaitu membaca periode tanpa buku dan membaca dengan menggunakan buku. Pembelajaran 

membaca tanpa buku dilakukan dengan cara mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga 
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selain buku misalnya kartu gambar, kartu huruf, kartu kata dan kartu kalimat, sedangkan membaca 

dengan buku merupakan kegiatan membaca dengan menggunakan buku sebagai bahan pelajaran. 

 

“Tujuan membaca permulaan di kelas rendah adalah agar siswa dapat membaca kata-kata dan kalimat 

sederhana dengan lancar dan tepat” (Depdikbud, 1994/1995: 4). Kelancaran dan ketepatan anak 

membaca pada tahap belajar membaca permulaan dipengaruhi oleh keaktifan dan kreativitas guru 

yang mengajar di kelas rendah. Dengan kata lain, guru memegang peranan yang strategis dalam 

meningkatkan keterampilan membaca siswa. Peranan strategis tersebut menyangkut peran guru 

sebagai fasilitator, motivator, sumber belajar, dan organisator dalam proses pembelajaran. Guru yang 

berkompetensi tinggi akan sanggup menyelenggarakan tugas untuk mencerdaskan bangsa, 

mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan membentuk ilmuwan dan tenaga ahli. 

Menurut Badudu (1993: 131) “Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD ialah guru terlalu 

banyak menyuapi, tetapi kurang menyuruh siswa aktif membaca, menyimak, menulis dan berbicara”.  

 

Kenyataan di lapangan, khususnya di kelas I a SDN 1 Hajimena masih terdapat siswa yang 

kemampuan membacanya kurang. Hal ini terbukti dari hasil belajar siswa dalam kemampuan 

membaca hanya mencapai 50, sedangkan KKM pelajaran bahasa Indonesia di kelas I a SDN 1 

Hajimena sebesar 65. Faktor penyebab dari kemampuan membaca siswa masih kurang, diantaranya 

kefasihan dalam membaca kurang lancar, pelafalan, dan intonasi dalam membaca belum tepat. Selain 

itu faktor penyebab lain diantaranya minat baca siswa kurang, bimbingan dari keluarga masih kurang, 

motivasi yang diberikan kepada siswa baik dari guru maupun keluarga masih kurang, serta teknik 

pembelajaran yang digunakan secara konvensional.    

 

Untuk mengoptimalkan pembelajaran membaca permulaan di SD salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan ialah melalui permainan bahasa. Menurut Seto Mulyadi (2006:71) yang dimaksud dengan 

“Bermain dalam konteks pembelajaran tidak sekedar bermain-main. Namun, bermain memberikan 

kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemampuan emosional, fisik, sosial dan nalar siswa”. 

Melalui interkasinya dengan permainan, seorang anak belajar meningkatkan toleransi mereka 

terhadap kondisi yang secara potensial dapat menimbulkan frustrasi. Kegagalan membuat rangkaian 

sejumlah obyek atau mengkonstruksi suatu bentuk tertentu dapat menyebabkan anak mengalamai 

frustrasi. Dengan mendampingi anak pada saat bermain, pendidik dapat melatih anak untuk belajar 

bersabar, mengendalikan diri dan tidak cepat putus asa dalam mengkonstruksi sesuatu. Bimbingan 

yang baik bagi anak mengarahkan anak untuk dapat mengendalikan dirinya kelak di kemudian hari 

untuk tidak cepat frustrasi dalam menghadapi permasalahan kelak di kemudian hari. 

 

Secara fisik, bermain memberikan peluang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan 

motoriknya. Permaian seperti dalam olahraga mengembangkan kelenturan, kekuatan serta ketahanan 

otot pada anak. Permaian dengan kata-kata (mengucapkan kata-kata) merupakan suatu kegiatan 

melatih otot organ bicara sehingga kelak pengucapan kata-kata menjadi lebih baik. Diaz, A. 

(1992:142) mengemukakan pula bahwa dalam bermain, anak juga belajar berinteraksi secara sosial, 

berlatih untuk saling berbagi dengan orang lain, menignkatkan tolerasi sosial, dan belajar berperan 

aktif untuk memberikan kontribusi sosial bagi kelompoknya. 

 

Melalui bermain, anak juga berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan nalarnya, karena 

melalui permainan serta alat-alat permainan anak-anak belajar mengerti dan memahami suatu gejala 

tertentu. Kegiatan ini sendiri merupakan suatu proses dinamis di mana seorang anak memperoleh 

informasi dan pengetahuan yang kelak dijadikan landasar dasar pengetahuannya dalam proses belajar 

berikutnya di kemudian hari. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul : 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Melalui Teknik Permainan Bahasa Melengkapi Cerita 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas I a Semester I SDN 1 Hajimena Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampug Selatan Tahun Ajaran 2020/2021. 

 

Identifikasi Masalah  

Menurut Akhadiah (1991/1992: 31), “Pembelajaran membaca permulaan diberikan di kelas I dan II”. 

Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan 

intonasi yang wajar, sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Pembelajaran membaca permulaan 

merupakan tingkatan proses pembelajaran membaca untuk menguasai sistem tulisan sebagai 

representasi visual bahasa. Tingkatan ini sering disebut dengan tingkatan belajar membaca (learning 

to read).  Dalam hal pembelajaran membaca di Sekolah Dasar, kemampuan membaca siswa Kelas I a 

SDN 1 Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan secara umum masih rendah. Hal 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu minat baca siswa, guru dan metode yang digunakan 

dalam pembelajaran, bahan bacaan, serta kondisi perpustakaan sekolah.  

 

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas I a SDN 1 Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan menyadari bahwa siswanya kurang berminat pada membaca, maka guru berupaya untuk 

meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui teknik permainan bahasa dalam melengkapi cerita 

yang menekankan pada pemberian permainan untuk meningkatkan minat siswa dalam membaca.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perumusan masalah dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

ini adalah sebagai berikut : Bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran dalam peningkatan 

kemampuan membaca siswa melalui teknik permainan bahasa melengkapi cerita di Kelas I a SDN 1 

Hajimena? Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dalam peningkatan kemampuan membaca 

siswa melalui teknik permainan bahasa melengkapi cerita di Kelas I a SDN 1 Hajimena? Bagaimana 

peningkatan kemampuan membaca siswa melalui teknik permainan bahasa melengkapi cerita di Kelas 

I a SDN 1 Hajimena? 

 

Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah tentang meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui teknik permainan 

bahasa melengkapi cerita di Kelas I a SDN 1 Hajimena, peneliti mengemas dalam suatu kegiatan 

kolaboratif  PTK, yaitu sebagai berikut: Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam 

meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui teknik permainan bahasa melengkapi cerita di 

Kelas I a SDN 1 Hajimena. Melaksanakan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan membaca 

siswa melalui teknik permainan bahasa melengkapi cerita di Kelas I a SDN 1 Hajimena. Melakukan 

pembelajaran bersiklus dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai upaya berkesinambungan 

dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui teknik permainan bahasa melengkapi cerita 

di Kelas I a SDN 1 Hajimena. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui rencana 

pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui teknik 

permainan bahasa melengkapi cerita di Kelas I a SDN 1 Hajimena. Untuk mengetahui proses 

pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui teknik 

permainan bahasa melengkapi cerita di Kelas I a SDN 1 Hajimena. Untuk mengetahui peningkatan 
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kemampuan membaca siswa melalui teknik permainan bahasa melengkapi cerita di Kelas I a SDN 1 

Hajimena. 

 

Landasan Teori 

Menurut Vacca (1991:172), “Membaca adalah proses aktif dari pikiran yang dilakukan melalui mata 

terhadap bacaan”. Dalam kegiatan membaca, pembaca memproses informasi dari teks yang dibaca 

untuk memperoleh makna. Membaca merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, 

karena membaca tidak hanya untuk memperoleh informasi, tetapi berfungsi sebagai alat untuk 

memperluas pengetahuan bahasa seseorang. Dengan demikian, anak sejak kelas awal SD perlu 

memperoleh latihan membaca dengan baik khususnya membaca permulaan. Para ahli telah 

mendefiniskan tentang membaca dan tidak ada kriteria tertentu untuk menentukan suatu definisi yang 

dianggap paling benar.  

 

Menurut Harris dan Sipay (1980:10) “Membaca sebagai suatu kegiatan yang memberikan respon 

makna secara tepat terhadap lambang verbal yang tercetak atau tertulis”. Pemahaman atau makna 

dalam membaca lahir dari interaksi antara persepsi terhadap simbol grafis dan keterampilan bahasa 

serta pengetahuan pembaca. Dalam interaksi ini, pembaca berusaha menciptakan kembali makna 

sebagaimana makna yang ingin disampikan oleh penulis dan tulisannya. Dalam proses membaca itu 

pembaca mencoba mengkreasikan apa yang dimaksud oleh penulis.  

 

Dilain pihak, Gibbon (1993:70-71) mendefinisikan : Membaca sebagai proses memperoleh makna 

dari cetakan. Kegiatan membaca bukan sekedar aktivitas yang bersifat pasif dan reseptif saja, 

melainkan menghendaki pembaca untuk aktif berpikir. Untuk memperoleh makna dari teks, pembaca 

harus menyertakan latar belakang bidang pengetahuannya, topik, dan pemahaman terhadap sistem 

bahasa itu sendiri. Tanpa hal-hal tersebut selembar teks tidak berarti apa-apa bagi pembaca. 

 

Membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang mencakup atau melibatkan 

serangkaian keterampilan-keterampilan yang lebih kecil. Menurut Tarigan (1999:10-11), 

“Keterampilan membaca mencakup tiga komponen, yaitu : (1) pengenalan terhadap aksara serta 

tanda-tanda baca, (2) korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang 

formal, dan (3) hubungan lebih lanjut dari (1) dan (2) dengan makna atau meaning.” 

 

Kerangka Berpikir  

Belajar konstruktivisme mengisyaratkan bahwa guru tidak memompakan pengetahuan ke dalam 

kepala pebelajar, melainkan pengetahuan diperoleh melalui suatu dialog yang ditandai oleh suasana 

belajar yang bercirikan pengalaman dua sisi. Menurut Semiawan (2002:5), bahwa “Penekanan bukan 

pada kuantitas materi, melainkan pada upaya agar siswa mampu menggunakan otaknya secara efektif 

dan efisien sehingga tidak ditandai oleh segi kognitif belaka, melainkan oleh keterlibatan emosi dan 

kemampuan kreatif”. Dengan demikian proses belajar membaca perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

perkembangan siswa. Dalam hal ini guru tidak hanya sekedar melaksanakan apa yang ada dalam 

kurikulum, melainkan harus dapat menginterpretasi dan mengembangakan kurikulum menjadi bentuk 

pembelajaran yang menarik. Menurut Rubin (dalam Rofi’uddin, 2003:52), “Pembelajaran dapat 

menarik apabila guru memiliki kreativitas dengan memasukkan aktivitas permainan ke dalam aktivtas 

belajar siswa”.  

 

Metode dapat berarti cara yang dianggap efisien yang digunakan guru untuk menyampaikan mata 

pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Menurut Nana Sudjana (1997:24), 

menyatakan :  Metode pembelajaran Bahasa Indonesia dengan permaianan yaitu suatu pembelajaran 
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yang dilakukan dengan mengaktifkan siswa menggunakan alat peraga atau sesuai dengan kreatifitas 

guru sehingga menghasilkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

 

Hipotesis Tindakan  

Menurut   Nazir (2005:151) “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, 

yang kebenarannya harus diuji secara empiris”. Sedangkan menurut  Nasution (2004:38) adalah 

“Pernyataan tentative yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang kita amati alam 

usaha untuk memahaminya”. 

 

Berdasarkan masalah yang diuraikan dalam latar belakang masalah dan rencana pemecahan masalah, 

maka hipotesis tindakan secara umum dirumuskan sebagai berikut “Apabila guru dapat 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif dengan menggunakan 

teknik permainan bahasa melengkapi cerita pada pembelajaran membaca mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, maka kemampuan membaca siswa dapat meningkat”. 

   

Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian tindakan kelas (PTK) model 

Kemmis dan Mc.Taggart. Pertimbangan yang mendasari penelitian metode ini, karena langkah-

langkah penelitian cukup sederhana, sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh peneliti. 

Dengan kata lain, model dan teknik PTK tidak bersifat kaku, sehingga sesuai dengan kemampuan 

peneliti dan alokasi waktu yang tersedia. 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan 

pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Diimplementasikan dengan baik dan 

benar disini berarti pihak yang terlibat (guru) mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuan 

dalam mendeteksi dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran melalui tindakan 

bermakna yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi dan kemudian 

secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk mengukur tingkat keberhasilannya.  

 

PTK model Kemmis dan Mc.Taggart pada hakikatnya terdiri dari empat tahap dalam tiap siklus, yaitu 

perencanaan tindakan dalam bentuk pembelajaran dan sekaligus observasi, analisis dan refleksi yang 

dapat diulang sebagai siklus. Refleksi dalam rangka memecahkan masalah. Pada dasarnya dalam 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh guru harus diawali dulu dengan 

suatu tahapan pra penelitian tindakan kelas yang meliputi : Identifikasi masalah, analisis masalah dan 

rumusan hipotesis tindakan. Tahapan Penelitian Tindakan Kelas ini sangat esensial untuk 

dilaksanakan sebelum suatu rencana tindakan selesai disusun.   

 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas I a SDN 1 Hajimena yang beralamat di Jalan 

Raya Hajimena Kec. Natar Kab.Lampung Selatan. Alasannya karena kepala sekolah mengizinkan 

untuk melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia. Selain itu lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis dan sekaligus sebagai tempat 

mengajar peneliti. 

 

Subjek penelitian ini aalah siswa kelas I a SDN 1 Hajimena dengan jumlah siswa sebanyak 28 orang 

terdiri dari 18 orang siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Selain siswa yang dijadikan subjek 

penelitian, termasuk guru kelas Ic, dalam hal ini guru yang dijadikan subjek penelitian dan sekaligus 

sebagai observer. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Data utama yang akan dikumpulkan serta cara pengumpulan data selama pelaksanaan PTK diuraikan 

sebagai berikut : Teknik tes dilakukan pada akhir pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui 

sejauhmana kemamapuan membaca siswa terhadap materi pembelajaran setelah dilakukan tindakan. 

Tes ini dilengkapi dengan format penilaian yang disesuaikan dengan  kompetensi yang ingin diraih 

setelah pembelajaran. Observasi dalam kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran, baik bersifat umum, maupun khusus yang berkenaan dengan aspek-aspek 

proses pendekatan yang dikembangkan. Aspek yang di observasi diantaranya ialah aktivitas siswa 

dalam belajar dan aktifitas guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

 

Teknik Analisis Data  

Analisis data hasil penelitian menggunakan teknik analisi deskriptif kualitatif. Teknik analisi 

deskriptif digunakan untuk menjelaskan seluruh rangkaian peneltian mulai dari perencanaan sampai 

tahap refleksi, juga dengan daur dan hasil penelitian. Analisis dilakukan pada setiap siklus 

pembelajaran dengan menggunakan tahapan sebagai berikut : Pengumpulan data hasil Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) tentang meningkatkan kemampuan membaca siswa di Kelas I a SDN 1 

Hajimena Kecamatan Natar tentang kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran. Pengelompkan data, kinerja siswa, kinerja guru, dan peningkatan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada materi membaca di Kelas I a SDN 1 Hajimena. 

Interpretasi dan refleksi data, berdasarkan tingkatan pencapaian, misalnya: baik, sedang atau kurang. 

Rekomendasi dan tindakan lanjut ditentukan berdasarkan hasil refleksi data, apakah perlu atau tidak 

diadakan siklus pembelajaran berikutnya. 

 

Kriteria Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan siswa pada pembelajaran membaca siswa melalui teknik permainan bahasa 

melengkapi cerita sebagai berikut : Kemampuan guru dalam membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui teknik permainan bahasa 

melengkapi cerita minimal mencapai  rata-rata 75%. Kemampuan guru dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran dalam peningkatan kemampuan membaca siswa melalui teknik permainan bahasa 

melengkapi cerita minimal mencapai  rata-rata 75 % Hasil belajar siswa dalam kemampuan membaca 

melalui teknik permainan bahasa melengkapi cerita mencapai KKM sebesar 70.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi awal merupakan keadaan sebelum melaksanakan Tindakan Siklus I, terlebih dahulu 

dilakukan tes awal (pre test) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar (KD) 

Membaca. Tes awal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa 

sebelum menerima perlakuan, hasil tes awal dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan tindakan 

(pembelajaran) selanjutnya. Setelah dilakukan tes awal, diperoleh hasil bahwa kemampuan siswa 

dalam membaca permulaan cukup. Hal ini terlihat melalui hasil tes performance siswa hampir 

sebagian besar siswa, di bawah kemampuan membaca yang dimiliki siswa, di bawah ini penjelasan 

hasil tes awal yang dilakukan pada siswa kelas I a SDN 1 Hajimena Pelajaran 2020/ 2021 dengan 

batas nilai awal sebagai berikut: 

 

Ada 8 siswa atau 28% yang mendapat nilai tidak mampu, 20 siswa atau 71% dari jumlah siswa yang 

memperoleh nilai kurang mampu, sedangkan yang memperoleh nilai baik dan amat baik tidak ada. 

Data tabel 5 berikut ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas I a 

SDN 1 Hajimena Tahun Pelajaran 2020/ 2021 dalam berbicara bahasa Indonesia cukup, dengan rata-

rata 65,00. 
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Tabel: Hasil Presentase Tes Awal Kemampuan Membaca siswa Sebelum Perlakuan Tindakan 

No. Interval Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. 80 – 90 - 0% Mampu 

2. 75 – 80 - 0% Cukup Mampu 

3. 65 – 70 20 71% Kurang Mampu 

4. 55 – 60 8 28% Tidak Mampu 

 Jumlah 28 100%  

 

Adapun rincian data di atas, dapat diketahui bahwa siswa yang memperoleh nilai antara 65 - 70 ada 

20 siswa (71%) dan termasuk kategori kurang mampu. Siswa yang memperoleh nilai 55 -60 ada 8 

sisawa (28%) termasuk kategori tidak mampu. Adapun kategori baik dengan siswa yang memperoleh 

nilai antara 75 - 80 belum dicapai seorang pun (0%) dan kategori amat baik dengan memperoleh nilai 

antara 80 - 90 juga belum dicapai seorang pun (0%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh 

belum memenuhi target yang telah ditentukan, target yang ditentukan sesuai dengan pembelajaran 

tuntas apabila siswa dapat menguasai dengan kategori baik (75%). 

 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada pra siklus, hasil Tindakan Siklus I, dan hasil 

Tindakan Siklus II. Penelitian tindakan siklus ini dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu siklus I dan 

siklus II. Pembahasan hasil penelitian tersebut meliputi hasil tes dan hasil non tes. Hasil tes penelitian 

mengacu perolehan skor yang dicapai siswa dalam kemampuan melengkapi cerita yang meliputi tiga 

aspek, yaitu: Tema,  Kerapihan tulisan, Ejaan.  

 

Pembahasan hasil non tes berpedoman pada instrumen penelitian yaitu Lembar Observasi/ 

Pengamatan. Kegiatan pra tindakan dilakukan sebelum tindakan siklus I. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui gambaran kondisi awal keterampilan siswa dalam melengkapi cerita. Setelah 

melaksanakan kegiatan menganalisis, peneliti melakukan tindakan siklus I. Proses pembelajaran 

dengan menggunakan teknik permainan bahasa dengan melengkapi cerita pada siklus I dibagi menjadi 

3 bagian yaitu, bagian awal pembelajaran, bagian inti dan penutup. Dalam penelitian ini, peneliti 

dibantu oleh teman guru untuk melakukan observasi (pengamatan). 

 

Selanjutnya guru melakukan apresiasi dengan menanyakan keadaan siswa dan dilanjutkan dengan 

tanya jawab tentang Bahasa Indonesia. Setelah siswa benar-benar siap untuk memulai kegiatan 

pembelajaran, guru mulai menjelaskan segala kegiatan yang akan dilakukan selama 2 jam 

pembelajaran. kegiatan inti dalam pembelajaran berupa kegiatan guru dan siswa dalam membaca 

dengan teknik permainan bahasa melatih kemampuan siswa dalam melengkapi cerita. 

 

Siswa dibagi beberapa kelompok, siswa disuruh mengambil lintingan yang berisi topik yang harus 

dikarang, siswa diberi tugas untuk melengkapi cerita sesuai dengan tema yang telah ditentukan pada 

masing-masing kelompok. Pada akhir pembelajaran ditutup dengan menyimpulkan dan perbaikan 

materi yang telah dipelajari. Data yang diperoleh, rata-rata skor kemampuan membaca pada siswa 

pada siklus I masih rendah, karena hanya mencapai nilai rata-rata sebesar 65,10. Hal ini disebabkan 

karena adanya hambatan-hambatan yang berasal dari siswa maupun guru. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru, hambatan atau kendala yang dialami antara lain: 

Siswa belum lancar memahami materi dan indikator yang dirumuskan oleh guru. Siswa belum 

menguasai bahan pelajaran dengan baik. Siswa belum lancar atau benar dalam melengkapi cerita. 

Siswa belum punya rasa percaya diri, sehingga masih malu dan minder. Siklus II, kemampuan 
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melengkapi cerita pada siswa diukur melalui materi dan teknik yang sama. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam siklus II mengalami peningkatan kemampuan melengkapi cerita. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata skor kemampuan membaca siswa pada siklus II sebesar 

75,60. peningkatan dalam siklus II sebesar 6,5 dengan rata-rata skor kemampuan melengkapi cerita 

siswa pada siklus II. Peningkatan sebesar itu dapat membuktikan bahwa kemampuan membaca sukup 

efektif digunakan untuk mengajarkan kemampuan melengkapi cerita deskripsi pada siswa. 

 

Perolehan nilai rata-rata sebesar 75,60 termasuk kategori baik, di samping itu nilai rata-rata 75,60 

sudah memenuhi target yang ditetapkan pada siklus II, sehingga penelitian ini tidak dilanjutkan pada 

putaran berikutnya. Setelah diadakan tes pada siklus I, dan tes pada siklus II ternyata tampak adanya 

peningkatan skor dari kedua tes tersebut. skor itu dapat dilihat pada adanya peningkatan skor dari 

kedua tes tersebut. Skor itu dapat dilihat pada rekapitulasi hasil analisis data dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Analisis Data Tentang Hasil Belajar Siswa Kelas I a SDN 1 Hajimena  

No Pencapaian Rata-rata Nilai terendah Nilai tertinggi 

1 Siklus 1 66,4 50,00 90,00 

2 Siklus II 85,64 60,00 100 

 

Berdasarkan rekapitulasi data pada tebel di atas hasil tes kemampuan membaca dari pra siklus I 

sampai siklus II sebagaimana tersaji dalam tabel di atas mengalami peningkatan. Hasil tes siklus I 

menulis dengan nilai rata-rata kelas 66,4 atau dalam kategori kurang, karena berada pada rentang nilai 

60 - 69. Hasil tersebut belum memenuhi target nilai rata-rata kelas pada siklus I yaitu 70, skor rata-

rata tersebut diakumulasi dari beberapa aspek. Hasil tes siklus II mencapai 85,64 dalam kategori 

cukup karena berada pada rentang 70 - 79. hal ini sudah memenuhi standar ketentuan yaitu Kriteria 

Ketuntasanm Minimal (KKM) Bahasa Indonesia SDN 1 Hajimena Ajaran 2020/ 2021. 

 

Rendahnya keterampilan sistem dalam menulis Bahasa Indonesia tersebut karena beberapa faktor 

yang melingkupinya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini dapat dilihat pada 

kemampuan berbicara kurang benar. Faktor eksternal berasal dari pola pembelajaran guru yang statis, 

kaku, dan masih cenderung mengutamakan hasil pembelajaran tanpa mempertimbangkan proses 

pembelajaran itu sendiri. Peningkatan pada ketiga aspek keterampilan menulis merupakan prestasi 

yang patut dibanggakan sebelum diberlakukan tindakan siklus I dan siklus II kemampuan siswa masih 

kurang. Setelah diberlakukannya tindakan siklus I maupun siklus II dengan menggunakan media 

gambar dapat mengalami peningkatan.  

 

Penutup 

Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

pada peningkatan kemampuan membaca dari kegiatan pre test, siklus I dan siklus II. Skor rata-rata 

yang diperoleh pada kegiatan pre test sebesar 63,875, dengan rincian bahwa nilai antara 60 - 69 ada 

31 siswa (77,5%) dan termasuk kategori Kurang. Siswa yang memperoleh nilai 70 - 79 ada 9 siswa 

(22,5%) termasuk kategori Cukup. Adapun kategori Baik dengan nilai antara 80 - 89 dan kategori 

Amat Baik dengan nilai 90 - 100 belum dicapai satu siswa pun. 

 

Setelah diadakan tindakan siklus I keadaan tersebut meningkat nilai rata-rata menjadi 67,875. 

berkategori kurang, dengan rincian siswa yang meraih kategori kurang 60 - 69 diperoleh 21 siswa 
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(52,5%) sedang kategori Cukup dengan skor nilai 70 - 79 dicapai 16 siswa (40%), dan ketegori baik 

dengan skor antara 80 – 89 ada 3 siswa (7,5%) dan kategori amat baik dengan skor antara 90 – 100 

tidak ada siswa yang memperolehnya. Karena nilai yang dicapai pada siklus I hampir memenuhi 

kriteria ketuntasan minimum (KKM). Maka dilanjutkan dengan siklus II dari hasil tindakan siklus II 

diperoleh peningkatan yakni nilai rata-rata siswa mencapai 75,5. dengan rincian siswa yang 

memperoleh nilai antara 60 - 69 ada 6 siswa (12,5%), dan termasuk kategori kurang. Siswa yang 

memperoleh nilai antara 70 - 79 ada 17 siswa (42,5%) termasuk kategori cukup, siswa yang 

memperoleh nilai 80 - 89 ada 11 siswa (27,5%) termasuk kategori Baik dan siswa yang memperoleh 

nilai antara 90 – 100 ada 7 siswa (17,5%) dengan kategori amat baik. dari tindakan siklus II 35 siswa 

dikatakan dalam kategori Tuntas, Kriteria Ketuntasan Minimun (KKM) pada pelajar Bahasa 

Indonesia di kelas I a SDN  1 Hajimena yaitu 70. Hasil penelitian membuktikan bahwa tindakan 

penerapan melengkapi cerita dapat diandalkan sebagai teknik pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pada siswa kelas I a SDN 1 Hajimena dengan sesuai Standar Kompetensi 

Belajar Minimum yang telah ditentukan oleh sekolah.  

 

Perilaku siswa selama pembelajaran kemampuan membaca dari tahap pre tes, siklus I hingga siklus II 

mengalami perubahan. Pada kegiatan pre tes tingkah laku siswa terlihat tidak memperhatikan serta 

terkesan malu saat disuruh membaca di depan kelas. Namun setelah digunakan teknik permainan 

bahasa dari siklus I sampai siklus II siswa merasa terlatih dan pembelajaran dirasa bervariasi dan tidak 

monotone. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengisian lembar observasi tentang respons siswa 

terhadap metode teknik bermain peran dalam kemampuan membaca yang telah diisi oleh siswa. 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: Teknik 

permainan bahasa dengan melengkapi cerita menjadi alternatif dalam pembelajaran. Untuk 

meningkatkan kemampuan membaca, guru dianjurkan menggunakan teknik permainan bahasa. Untuk 

mendorong siswa berani berbicara di depan kelas dapat dilakukan dengan suatu cara yang 

menyenangkan, salah satunya dengan teknik permainan bahasa. Dengan adanya peningkatan yang 

signifikan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain. 
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PENERAPAN PROBLEM BASED INSTRUCTION UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR FISIKA DI KELAS X   
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the improvement of learning outcomes in physics on the subject of 

straight motion kinematics through the application of Problem Based Instruction (PBI). The results of the 

study concluded that the application of Problem Based Instruction on the subject of straight motion kinematics 

can improve learning outcomes in cognitive, affective, psychomotor aspects of class X students of  SMK  

Negeri 1 Tombulu in the 2014/2015 academic year. The increase in learning outcomes can be seen from the 

increase in the mean value and completeness of classical learning from one cycle to the next. Cognitive 

learning outcomes have increased. Before implementing the Problem Based Instruction, the mean test score 

was 65.2 with classical learning completeness of 57.5%. In the first cycle, the mean test score was 69.3 and 

classical learning completeness was 70%. In cycle II, the mean test score was 76.4 with classical learning 

completeness 87.5%. Affective learning outcomes have also increased. In the first cycle, the mean value was 

75.43 with 95% completeness of classical learning. In cycle II, the mean value was 77.66 with 100% 

completeness of classical learning. Psychomotor learning outcomes have also increased. In the first cycle, the 

mean value was 72.9 with 70% classical learning completeness. In the second cycle, the mean value was 77.7 

with 77.5% completeness of classical learning. 

Key Word: Problem Based Instruction, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Fisika pokok bahasan kinematika 

gerak lurus melalui penerapan Problem Based Instruction (PBI). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

dengan penerapan Problem Based Instruction pada pokok bahasan Kinematika Gerak Lurus dapat 

meningkatkan hasil belajar aspek kognitif, afektif, psikomotorik siswa kelas X SMK Negeri 1 Tombulu tahun 

pelajaran 2014/2015. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari kenaikan nilai rerata dan ketuntasan belajar 

klasikal dari satu siklus ke siklus berikutnya. Hasil belajar kognitif mengalami peningkatan. Sebelum 

penerapan Problem Based Instruction, nilai tes rerata 65,2 dengan ketuntasan belajar klasikal 57,5%. Pada 

siklus I, nilai tes rerata 69,3 dan ketuntasan belajar klasikal 70%. Pada siklus II, nilai tes rerata 76,4 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 87,5%. Hasil belajar afektif juga mengalami peningkatan. Pada siklus I, nilai rerata 

75,43 dengan ketuntasan belajar klasikal 95%. Pada siklus II, nilai rerata 77,66 dengan ketuntasan belajar 

klasikal 100%. Hasil belajar psikomotorik juga mengalami peningkatan. Pada siklus I, nilai rerata 72,9 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 70%. Pada siklus II, nilai rerata 77,7 dengan ketuntasan belajar klasikal 77,5%. 

Kata Kunci: Problem Based Instruction, Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mempengaruhi hampir seluruh kehidupan 

manusia di berbagai bidang. Untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kualitas 
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sumber daya manusia harus ditingkatkan melalui peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. 

Pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan materi pelajaran saja tetapi lebih menekankan 

bagaimana mengajak siswa untuk menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri sehingga 

siswa dapat mengembangkan kecakapan hidup (life skill) dan siap untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi dalam kehidupan. 

 

Dari hasil observasi awal di SMK Negeri 1 Tombulu diperoleh data tentang nilai rata-rata ulangan 

harian siswa pada pokok bahasan besaran dan satuan adalah 69,62 dengan ketuntasan belajar 67,5 %. 

Dalam pembelajaran Fisika di SMK Negeri 1 Tombulu dijumpai fakta-fakta sebagai berikut: Metode 

pengajaran yang dominan adalah metode ceramah yang bersifat informatif sehingga interaksi antar 

subyek belajar kurang intensif. Guru lebih aktif dalam pembelajaran dan dianggap sebagai satu-

satunya sumber belajar bagi siswa serta kurangnya alam sekitar dan gejala alam dijadikan sumber 

belajar, walaupun sering berinteraksi dan ditemui dalam kehidupan, akibatnya siswa cenderung pasif, 

bosan sehingga kurang mengasah cara berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Banyak 

siswa beranggapan bahwa mata pelajaran Fisika sulit, rumit, banyak rumus, bersifat abstrak dan 

teoritis serta penerapan dan manfaatnya sangat sedikit dalam kehidupan manusia yang 

mengakibatkan kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran Fisika. 

 

Hasil belajar merupakan salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran dan mutu pendidikan. 

Pembelajaran Fisika seharusnya dapat mengembangkan kecakapan dalam memecahkan masalah, 

sesuai dengan misi dan visi pelajaran Fisika dalam kurikulum SMK  yaitu membentuk siswa yang 

peka, tanggap dan berperan aktif dalam menggunakan fisika untuk memecahkan problem di 

lingkungannya (Mardapi dkk, 2003:5). Pembelajaran yang kurang melibatkan siswa secara aktif 

dapat menghambat kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah sehingga perlu 

dipilih dan diterapkan suatu model pembelajaran untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

pembelajaran. Kurikulum menghendaki situasi belajar yang alamiah, yaitu siswa belajar dengan 

sungguh-sungguh dengan cara mengalami dan menemukan sendiri pengalaman belajarnya. Ketika 

siswa belajar ilmu alam, maka yang dipelajari adalah ilmu alam sekitar yang dekat dengan kehidupan 

siswa. Situasi pembelajaran sebaiknya dapat menyajikan fenomena dunia nyata, masalah yang 

autentik dan bermakna yang dapat menantang siswa untuk memecahkannya. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran berdasarkan masalah atau Problem Based 

Instruction (PBI). 

 

Menurut Nurhadi (2004:109), Problem Based Instruction merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks untuk belajar tentang cara berpikir kritis 

dan keterampilan pemecahan masalah, serta memperoleh pengetahuan dan konsep yang essensial 

dari mata pelajaran. Guru harus mendorong siswa untuk terlibat dalam tugas-tugas berorientasi 

masalah melalui penerapan konsep dan fakta, serta membantu menyelidiki masalah autentik dari 

suatu materi. 

 

Materi kinematika gerak lurus merupakan salah satu bahan kajian Fisika kelas X semester 1 siswa 

SMK atau sederajat. Kinematika gerak lurus merupakan materi dengan konsep yang sederhana dan 

fenomenanya dapat diamati dan seringkali dijumpai dalam kehidupan manusia serta besaran-besaran 

fisisnya dapat diukur. Dengan penerapan Problem Based Instruction, guru berusaha menunjukkan 

kepada siswa bahwa materi kinematika gerak lurus dekat, konkrit dan berkaitan langsung dengan 

pengalaman keseharian siswa. 

 

Selanjutnya penelitian ini masalah yang diteliti adalah apakah dengan penerapan Problem Based 
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Instruction (PBI) dapat meningkatkan hasil belajar Fisika pokok bahasan kinematika gerak lurus 

pada siswa kelas X SMK Negeri 1 Tombulu tahun pelajaran 2014/2015 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Fisika pokok bahasan 

kinematika gerak lurus melalui penerapan Problem Based Instruction (PBI). 

 

Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, objek penilaian meliputi hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Aktivitas pembelajaran pada materi tentang perpindahan, jarak, kecepatan dan kelajuan dilakukan 

dengan percobaan secara mandiri oleh kelompok siswa. Materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus 

berubah beraturan dilakukan dengan demonstrasi. Sedangkan pada materi gerak vertikal, siswa 

melakukan percobaan secara berkelompok di dalam laboratorium 

 

Landasan Teori 

Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang yang 

mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap dan berbuat (Gulo, 2002:8). 

Definisi ini menyiratkan dua makna. Pertama, bahwa belajar merupakan suatu proses dalam diri 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar. 

Sehingga pada hakikatnya belajar menyangkut dua hal yaitu proses belajar dan hasil belajar. 

 

Pandangan konstruktivisme-kognitif mendefinisikan belajar sebagai “perubahan dalam struktur 

mental yang berisi informasi dan prosedur pengoperasian pada informasi tersebut” (Koes, 2003:38). 

Pandangan konstruktivisme meyakini bahwa setiap pebelajar harus mengkonstruksi pengetahuan dan 

secara aktif mencari makna. Dalam hal ini, belajar yang terjadi adalah sesuatu yang dihubungkan 

dengan pengetahuan, pengalaman atau konseptualisasi yang telah ada pada individu. Menurut 

Darsono (2000), salah satu prinsip belajar adalah siswa yang belajar dengan melakukan sendiri dan 

diharapkan guru selalu ingat bahwa tugasnya adalah membelajarkan siswa, dengan kata lain 

membuat siswa dapat belajar untuk mencapai hasil optimal. Guru berinteraksi dengan masing-

masing siswa untuk mengamati bagaimana siswa memperoleh informasi baru, membantu siswa 

merekonstruksi pengetahuan secara benar, memotivasi serta membimbing siswa dalam memecahkan 

masalah. Jadi adanya informasi dan pengalaman baru mengakibatkan terjadinya rekonstruksi 

pengetahuan yang lama sehingga terbentuk pengetahuan baru. 

 

Membicarakan hakikat Fisika sama halnya dengan membicarakan hakikat Sains karena Fisika 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sains. Oleh sebab itu, karakteristik Fisika pada 

dasarnya sama dengan karakteristik Sains. Menurut Koes (2003:3), salah satu kata kunci untuk 

pembelajaran Fisika adalah pembelajaran Fisika harus melibatkan siswa secara aktif untuk 

berinteraksi dengan objek konkrit. Dalam pembelajaran siswa terlibat secara aktif dalam mengamati, 

mengoperasikan alat, atau berlatih menggunakan objek konkrit sebagai bagian dari pelajaran. 

Dengan demikian diharapkan pembelajaran Fisika akan lebih bermakna. 

 

Pembelajaran Sains lebih menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi, agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pendidikan Sains diarahkan untuk “mencari tahu” dan “berbuat” sehingga dapat membantu 

siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendasar tentang alam sekitar. 

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya 
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(Sudjana, 1989:22 ). Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai setelah interaksi dengan 

lingkungan, sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku. Hasil yang dicapai berupa angka atau 

nilai yang diperoleh dari tes hasil belajar. Tes hasil belajar dibuat untuk menentukan tingkat 

pengetahuan dan keterampilan dalam penguasaan materi. 

 

Hasil belajar memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar. Penilaian terhadap hasil belajar 

dapat memberikan informasi sampai sejauh mana keberhasilan seorang siswa dalam belajar. 

Selanjutnya, dari informasi tersebut guru dapat memperbaiki dan menyusun kembali kegiatan belajar 

pembelajaran lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. 

 

Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), hasil belajar siswa meliputi hasil belajar kognitif, 

psikomotorik dan afektif. Hasil belajar kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual, yang 

dinyatakan dengan nilai yang diperoleh siswa setelah menempuh tes. Hasil belajar psikomotorik 

berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan bertindak siswa yang diperoleh dari hasil 

pengamatan terhadap siswa ketika mengamati, menganalisis atau melakukan percobaan/ekperimen. 

Sedangkan untuk hasil belajar afektif, diperoleh dari hasil pengamatan sikap dan perilaku siswa 

ketika mengikuti pelajaran atau melakukan percobaan. 

 

Model pembelajaran berdasarkan masalah atau Problem Based Instruction (PBI) juga dikenal dengan 

nama lain seperti Project Based Teaching (Pembelajaran Proyek), Experience Based Education 

(Pendidikan Berdasarkan Pengalaman), Authentic Learning (Belajar Autentik), dan Anchored 

Instruction (Belajar Berakar pada Kehidupan Nyata). Nurhadi (2004:109) menyatakan bahwa 

Problem Based Instruction (PBI) merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia 

nyata sebagai suatu konteks untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan 

masalah, serta memperoleh pengetahuan dan konsep yang essensial dari mata pelajaran. Sedangkan 

Ibrahim dkk (2000:3) menyatakan bahwa Problem Based Instruction (PBI) adalah pembelajaran yang 

menyajikan kepada situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan 

kepada mereka melakukan penyelidikan dan inkuiri. 

 

Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda tanpa mempertimbangkan penyebab 

gerak tersebut. Sedangkan gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Suatu benda 

dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. 

Kedudukan adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Titik 

acuan adalah titik patokan yang dipakai sebagai permulaan untuk mengukur kedudukan suatu benda 

pada suatu saat. Jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang 

bergerak dalam selang waktu tertentu. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda 

karena adanya perubahan waktu. 

 

Metode Penelitian 

Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Tombulu tahun pelajaran 

2014/2015 dengan jumlah siswa 20 orang, terdiri dari 14 siswa putra dan 6 siswa putri. Subyek 

penelitian ditentukan dengan random sampling. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 

Tombulu  

 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa, meliputi hasil belajar kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Hasil belajar kognitif diukur dengan tes tertulis, sedangkan hasil belajar 

afektif dan psikomotorik diamati dengan lembar observasi. 
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Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang terbagi dalam 

tahapan bersiklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pengamatan, Refleksi. 

 

Indikator Keberhasilan 

Menurut Mulyasa (2002:99), keberhasilan pembelajaran untuk aspek kognitif dapat dilihat dari hasil 

tes, jika hasil belajar siswa mencapai 65% secara individual dan 85% secara klasikal. Indikator 

keberhasilan untuk aspek afektif dapat dilihat dari hasil yang dicapai siswa, jika hasil belajar siswa 

mencapai 60% secara individual (Priatiningsih dalam Umiyati, 2005:34) dan 75% secara klasikal 

(Mulyasa, 2002:102). Sedangkan untuk penilaian aspek psikomotorik, seorang siswa dikatakan 

tuntas jika hasil belajar siswa mencapai 75% secara individual (Priatiningsih dalam Umiyati, 

2005:14) dan 75% dengan ketuntasan klasikal 75% (Mulyasa, 2002:102). Indikator keberhasilan 

pada penelitian ini tercermin dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa setiap siklusnya berupa 

kenaikan jumlah siswa yang tuntas belajar baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil belajar kognitif siswa berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang ditunjukkan dengan nilai 

yang diperoleh siswa setelah menempuh tes.  

 

Pembahasan 

Indikator keberhasilan untuk aspek kognitif dapat dilihat dari hasil tes yang dicapai siswa, jika hasil 

belajar siswa mencapai 65% secara individual dan 85% secara klasikal, maka hasil belajar dikatakan 

tuntas. Pada penilaian aspek kognitif diperoleh nilai tes rerata sebelum tindakan (pretes) adalah 65,2 

dengan ketuntasan belajar klasikal 57,5%. Pada siklus I, hasil belajar kognitif (postes siklus I) 

meningkat menjadi 69,3 dengan ketuntasan belajar klasikal 70%. Pada siklus II, hasil belajar 

kognitif (postes siklus II) juga mengalami peningkatan menjadi 76,4 dengan ketuntasan belajar 

klasikal 87,5%. Ini berarti pada silus II, 87,5% siswa mendapat nilai tes minimal 65, sehingga secara 

klasikal hasil belajar kognitif telah tuntas. Peningkatan hasil belajar tersebut menunjukkan bahwa 

penguasaan dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi semakin meningkat. 

 

Peningkatan nilai tes rerata maupun ketuntasan belajar klasikal pada aspek kognitif, terjadi karena 

dalam pembelajaran berdasarkan masalah, potensi siswa lebih diberdayakan dengan dihadapkan pada 

permasalahan yang mengakibatkan rasa ingin tahu, menyelidiki masalah dan menemukan 

jawabannya melalui kerjasama serta mengkomunikasikan hasil karyanya kepada orang lain. Siswa 

tidak lagi bertindak pasif, menerima dan menghafal pelajaran yang diberikan oleh guru atau yang 

terdapat dalam buku teks saja. Ini sesuai dengan pendapat Ibrahim dkk (2000:7) yang merumuskan 

bahwa pembelajaran berdasarkan masalah atau Problem Based Instruction dikembangkan untuk 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah, belajar berbagai 

peran orang dewasa melalui perlibatan dalam pengalaman nyata dan menjadi pebelajar yang otonom 

dan mandiri. 

 

Walaupun pada siklus I terjadi peningkatan nilai tes rerata dan ketuntasan belajar klasikal, hasil 

belajar kognitif siswa belum tuntas berdasarkan indikator keberhasilan. Kurang berhasilnya 

pembelajaran pada siklus I, dikarenakan beberapa kendala, antara lain siswa kurang membaca dan 

kurang memahami materi karena jarang belajar, kebanyakan siswa belajar apabila menghadapi 

ulangan. Sebagian siswa jarang melakukan latihan soal, walaupun banyak soal yang tersedia dapat 

digunakan untuk latihan memecahkan masalah dan cenderung mengandalkan teman dalam 

mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Materi kinematika gerak lurus memerlukan berpikir 
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analisis yang baik terutama dalam penurunan dan penerapan rumus pada gerak lurus berubah 

beraturan dan gerak vertikal, sehingga beberapa siswa mengalami kesulitan karena tidak terbiasa dan 

kurang persiapan sebelum pelaksanaan pembelajaran. 

 

Indikator keberhasilan untuk aspek afektif dapat dilihat dari hasil yang dicapai siswa, jika hasil 

belajar siswa mencapai 60% secara individual dan 75% secara klasikal, maka hasil belajar dikatakan 

tuntas. Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.2, pada penilaian afektif diperoleh nilai rerata siklus I 

adalah 75,43 dengan ketuntasan belajar klasikal 95%. Pada siklus II, hasil belajar afektif mengalami 

peningkatan menjadi 77,66 dengan ketuntasan belajar klasikal 100%, sehingga secara klasikal hasil 

belajar afektif siklus I dan siklus II sudah tuntas berdasarkan indikator keberhasilan karena sekurang-

kurangnya 75%  siswa             mendapat nilai minimal 60. 

 

Meskipun hasil belajar afektif secara klasikal telah tuntas, namun berdasarkan pengamatan selama 

pembelajaran masih terlihat kekurangan, yaitu keterlibatan dan partisipasi siswa dalam kegiatan 

laboratorium dan diskusi belum optimal, terlihat hanya beberapa anak yang aktif, sebagian ada yang 

duduk diam atau mondar-mandir melihat pekerjaan kelompok lain. Masih banyak siswa yang malu 

atau takut untuk bertanya, menjawab dan mengemukakan pendapat. Belum terjalin kerjasama yang 

baik antar siswa dalam kelompok, karena kerja kelompok masih didominasi siswa tertentu. 

 

Peningkatan nilai rerata dan ketuntasan belajar klasikal aspek afektif terjadi karena dalam 

pembelajaran masalah yang disajikan atau muncul berasal dari peristiwa kehidupan sehari-hari siswa 

sehingga memberikan kesempatan kepada siswa terlibat aktif untuk memecahkan masalah tersebut. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Piaget dan Vygotsky dalam Ibrahim dkk (2000:14) yang menegaskan 

bahwa perkembangan intelektual siswa terjadi pada saat siswa berusaha menyelesaikan masalah 

yang dimunculkan oleh pengalaman baru yang ditemuinya. Siswa mempunyai rasa ingin tahu dan 

secara terus menerus berusaha memahami dunia sekitarnya. 

 

Indikator keberhasilan untuk aspek psikomotorik dapat dilihat dari hasil yang dicapai siswa, jika 

hasil belajar siswa mencapai 75% secara individual dan 75% secara klasikal, maka hasil belajar 

dikatakan tuntas. Penilaian aspek psikomotorik diperoleh nilai rerata siklus I adalah 72,9 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 70%. Pada siklus II, hasil belajar psikomotorik meningkat menjadi 77,7 

dengan ketuntasan belajar klasikal 77,5. Ini berarti pada siklus II 77,5% siswa mendapat nilai 

minimal 75, sehingga secara klasikal hasil belajar psikomotorik telah tuntas berdasarkan indikator 

keberhasilan. 

 

Pada siklus I, hasil belajar aspek psikomotorik secara klasikal belum tuntas. Belum tuntasnya hasil 

belajar yang dicapai dikarenakan siswa belum terbiasa melakukan penyelidikan melalui kegiatan 

percobaan/demonstrasi menggunakan metode pemecahan masalah meskipun sudah ada LKS sebagai 

petunjuk pelaksanaan percobaan/demonstrasi. Beberapa siswa kurang terampil menggunakan alat 

karena jarang melakukan kegiatan pembelajaran di laboratorium. Sebagian siswa kurang 

menghargai alat-alat percobaan karena menggunakannya untuk mainan. Masih banyak siswa yang 

kurang serius dalam melakukan percobaan maupun pengamatan dan pengaturan waktu juga belum 

efisien. Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus II menjadi pertimbangan untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan pada siklus II. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan antara lain 

memotivasi siswa untuk belajar dan bekerjasama dalam memecahkan masalah. Memotivasi 

siswa agar berani bertanya, menjawab atau mengeluarkan pendapat dan berperan aktif dalam 

pembelajaran. Merevisi LKS agar lebih dimengerti siswa dan memudahkan siswa dalam proses 

penyeledikan melalui percobaan atau demonstrasi. Guru memberikan balikan (feed back) dan 
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penguatan (reinforcement) dengan lebih jelas dan sederhana. Untuk mengatasi kurangnya kerjasama 

antar anggota kelompok yaitu solusi pemecahan masalah adalah hasil kerja kelompok sehingga 

anggota yang tidak berpartisipasi dalam proses penyelidikan bukan merupakan bagian dari 

kelompok, kedudukan siswa dalam suatu kelompok adalah sama, nilai kerjasama yang didapatkan 

oleh suatu kelompok adalah sama untuk setiap anggota, setiap kelompok harus mengurusi tugas 

kelompoknya sendiri dan melakukan pembagian kerja. 

 

Pada siklus II, hasil belajar pasikomotorik mengalami peningkatan, baik nilai rerata maupun 

ketuntasan belajar klasikalnya. Peningkatan hasil belajar psikomotorik dikarenakan beberapa hal 

yaitu selama pembelajaran berlangsung siswa lebih serius dan aktif, misalnya melakukan percobaan 

dan membandingkan hasil penemuannya dengan penemuan temannya melalui lembar kerja siswa 

(LKS). Melalui pengalaman tersebut siswa lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Darsono (2000) yang menyatakan bahwa salah satu prinsip belajar adalah 

mengalami sendiri, artinya siswa yang belajar dengan melakukan sendiri akan memberikan hasil 

belajar yang lebih lebih optimal. 

 

Selama pembelajaran berlangsung, penyelidikan autentik sebagai usaha memecahkan suatu masalah 

merupakan sarana melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran yang memiliki dampak 

positif untuk meningkatkan hasil belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Koes (2003:3) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran fisika harus melibatkan siswa secara aktif untuk berinteraksi 

dengan objek konkrit, agar pembelajaran lebih bermakna. Guru membimbing siswa dalam proses 

penyelidikan untuk menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Solusi dari 

masalah tersebut dikemukakan dan didiskusikan yang pada akhirnya diperoleh pengalaman. 

Pengetahuan baru yang diperoleh berupa konsep yang jelas dan benar tentang suatu materi. 

Pengalaman, pengetahuan dan konseptualisasi yang terjadi pada siswa merupakan hasil pemecahan 

masalah yang ditemukan siswa yang tentunya dengan bimbingan guru. Proses pembelajaran ini sesuai 

dengan pandangan kognitif–konstruktivisme yang menyatakan bahwa pembelajaran harus 

merekonstruksi pengetahuan lama dengan informasi dan pengalaman baru sehingga terbentuk 

pengetahuan baru (Koes, 2003:28). 

 

Kesimpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan Problem Based Instruction pada pokok 

bahasan Kinematika Gerak Lurus dapat meningkatkan hasil belajar aspek kognitif, afektif, 

psikomotorik siswa kelas X SMK Negeri 1 Tombulu tahun pelajaran 2014/2015. Peningkatan hasil 

belajar dapat dilihat dari kenaikan nilai rerata dan ketuntasan belajar klasikal dari satu siklus ke 

siklus berikutnya. Hasil belajar kognitif mengalami peningkatan. Sebelum penerapan Problem Based 

Instruction, nilai tes rerata 65,2 dengan ketuntasan belajar klasikal 57,5%. Pada siklus I, nilai tes 

rerata 69,3 dan ketuntasan belajar klasikal 70%. Pada siklus II, nilai tes rerata 76,4 dengan ketuntasan 

belajar klasikal 87,5%. Hasil belajar afektif juga mengalami peningkatan. Pada siklus I, nilai rerata 

75,43 dengan ketuntasan belajar klasikal 95%. Pada siklus II, nilai rerata 77,66 dengan ketuntasan 

belajar klasikal 100%. Hasil belajar psikomotorik juga mengalami peningkatan. Pada siklus I, nilai 

rerata 72,9 dengan ketuntasan belajar klasikal 70%. Pada siklus II, nilai rerata 77,7 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 77,5%. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah. Problem 

Based Instruction atau Pembelajaran berdasarkan masalah dapat dijadikan sebagai alternatif 

pembelajaran bagi guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Pelaksanaan Problem Based 
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Instruction, jika proses pemecahan masalah autentik untuk mencari dan mengkonstruksi pengetahuan 

dilakukan melalui percobaan, maka diperlukan kelengkapan alat-alat percobaan untuk 

mempermudah siswa melakukan percobaan dan memperlancar proses pembelajaran. 
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ABSTRACT 

The objectives to be achieved in this study are: To improve skills on the subject of archive storage with a 

number system through an explicit instruction learning model for class XI students of SMK Negeri 1 Amurang. 

To improve learning outcomes on the subject of archive storage with a number system through an explicit 

instruction learning model for class XI students of SMK Negeri 1 Amurang. The results of the study can be 

concluded as follows: there is an increase in student skills with the explicit instruction model, because it is a 

model that has just been applied in schools so that students are interested and motivated to learn archives. The 

increase in learning using the explicit instruction model is shown by the increase in student learning outcomes 

after the action is held. In the second cycle of research, there was a significant increase with classical 

completeness of 90%. Learning using the explicit instruction model can improve the learning outcomes of the 

archive storage system training subject for class XI AP students at SMK Negeri 1 Amurang 

Key Word: Skills, Learning Outcomes, Explicit Instruction 

 

ABSTRAK 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk meningkatkan keterampilan pada pokok 

bahasan penyimpanan arsip dengan sistem nomor melalui model pembelajaran explicit instruction siswa kelas 

XI SMK Negeri 1 Amurang. Untuk meningkatkan hasil belajar pada pokok bahasan penyimpanan arsip dengan 

sistem nomor melalui model pembelajaran explicit instruction siswa kelas XI SMK Negeri 1 Amurang. hasil 

penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : terdapat peningkatan keterampilan siswa dengan model 

explicit instruction, karena merupakan sebuah model yang baru diterapkan di sekolah sehingga siswa tertarik 

dan termotivasi untuk belajar kearsipan. Peningkatan pembelajaran menggunakan model explicit instruction 

ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar siswa setelah diadakannya tindakan. Pada penelitian siklus II 

mengalami peningkatan yang signifikan dengan ketuntasan klasikal sebesar 90%. Pembelajaran dengan 

menggunakan model explicit instruction dapat meningkatkan hasil belajar mata diklat sistem penyimpanan arsip 

pada siswa kelas XI AP SMK Negeri 1 Amurang 

Kata Kunci: Keterampilan, Hasil Belajar, Explicit Instruction 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia bagi kehidupan 

di masa yang akan datang. Pendidikan menjadi salah satu indikator dalam menentukan indeks 

pembangunan manusia di suatu negara. Di Indonesia pendidikan telah mengalami perkembangan dari 

waktu ke waktu dalam segala aspek pembelajaran mulai dari sarana, fasilitas, media pembelajaran, 

teknologi pendidikan dan tenaga pengajar. Demikian pula di dalam menghadapi kehidupan global 

yang kompetitif dan inovatif, pembelajaran dituntut untuk mengembangkan sikap inovatif dan selalu 

ingin meningkatkan kualitas. 
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Tingginya kualitas pengajaran dan pembelajaran tergantung pada komponen-komponen pembelajaran 

yang bekerja didalamnya. “Komponen dalam pembelajaran dapat berupa tujuan, bahan pelajaran, 

kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber pelajaran, dan evaluasi (Djamarah, 2010:41)”. 

Komponen- komponen pembelajaran tersebut apabila saling bekerjasama akan dapat mendukung 

proses pembelajaran dengan baik, maka dapat membuat pembelajaran berkualitas dan hasil belajar 

yang diperoleh pun akan optimal. Selain komponen- komponen tersebut, yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa adalah model pembelajaran. 

 

 “Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan 

lain-lain”, (Joyce dalam Trianto, 2011 :5) . Model pembelajaran yang tepat sangat berpengaruh 

dengan hasil atau output dari siswa. Model pembelajaran yang digunakan dapat disesuaikan dengan 

karakteristik materi yang diajarkan. Setiap mata diklat memiliki sifat maupun ciri khusus yang 

berbeda dengan mata diklat yang lainnya, sehingga perlu pemikiran yang matang untuk menerapkan 

model yang tepat untuk suatu kompetensi yang diajarkan, salah satunya materi penyimpanan arsip. 

Materi tersebut sangat menuntut siswa untuk cekatan dan terampil dalam menyimpan atau mengolah 

arsip. Model Explicit Instruction merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pada 

pendekatan guru dan siswa secara personal sehingga siswa dapat lebih mengerti tentang materi yang 

diajarkan dengan adanya bimbingan dari guru. Model Explicit Instruction atau model pembelajaran 

langsung khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan proseduran dan 

pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. Hal ini dapat 

lebih mendekatkan siswa dengan guru secara intern sehingga siswa tidak malu lagi dalam bertanya 

tentang hal yang belum mereka pahami. 

 

 “Keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang memerlukan manipulasi dan koordinasi 

informasi yang dipelajari (Sudjana, 2010a:17)”. Dalam hal ini keterampilan dirancang sebagai proses 

komunikasi belajar untuk mengubah perilaku siswa menjadi cekat, cepat dan tepat. Perilaku terampil 

ini dibutuhkan dalam keterampilan hidup manusia di masyarakat. Keterampilan siswa dalam belajar 

atau mempraktekan bahan yang diajarkan juga akan mempengaruhi hasil belajar mereka. 

 

Kearsipan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting, sehingga siswa dituntut dapat 

menguasai materi tersebut khususnya dalam materi sistem penyimpanan arsip. Siswa memerlukan 

tata cara yang urut dan benar sehingga saat arsip tersebut diperlukan, dapat ditemukan dengan mudah 

dan cepat. Terdapat beberapa cara untuk menyimpan arsip yang dipelajari oleh siswa kelas XI 

Manajemen Perkantoran SMK Negeri 1 Amurang, salah satunya adalah penyimpanan arsip 

menggunakan sistem nomor. Banyaknya pedoman dan langkah- langkah dalam melakukan 

penyimpanan arsip membuat siswa sering bingung dalam melakukan prosedur arsip. Cara 

pembelajaran konvensional yang digunakan guru dalam mengajar dirasa belum mampu untuk 

memecahkan permasalahan yang terjadi, sehingga sangat diperlukan cara baru untuk memecahkan 

permasalahan siswa di pokok bahasan tersebut. Berdasarkan studi pendahuluan di SMK Negeri 1 

Amurang nilai siswa untuk pokok bahasan sistem penyimpanan arsip belum memuaskan karena 

masih terdapat nilai ulangan siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal untuk mata 

diklat produktif AP yaitu 7,5. Menurut data yang diperoleh dari SMK Negeri 1 Amurangnilai harian 

untuk materi sistem kearsipan dari 30 siswa adalah sebagai berikut : 
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Tabel Data Nilai Ulangan Siswa Pokok Bahasan Sistem Penyimpanan Arsip 

Kelas Tuntas Tidak Tuntas 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

XI MP 18 60 % 12 40 % 

 

Sumber : Daftar nilai materi kearsipan kelas XI AP SMK Negeri 1 Amurang tahun ajaran 2015/2016. 

 

Tabel di atas menjelaskan hasil belajar siswa bahwa kelas XI MP terdapat 12 (40 %) siswa yang 

belum mendapatkan hasil yang memuaskan dan berada dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal). Hal ini disebabkan siswa kelas XI Manajemen Perkantoran kurang aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dan kurang memperhatikan guru saat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. 

Guru menyampaikan materi secara teoritis, sementara siswa hanya mendengarkan, mencatat dan 

mengerjakan soal yang diberikan guru tanpa adanya aplikasi dari materi yang telah disampaikan agar 

materi tersebut mudah dipahami oleh siswa. Peralatan untuk menyimpan arsip yang kurang lengkap 

yaitu kurangnya jumlah laci sehingga menyebabkan guru tidak memberikan praktek secara nyata 

sesuai dengan kondisi ruang arsip sebenarnya dan mengakibatkan siswa kurang paham atau keliru. 

 

Berdasarkan pengamatan, proses belajar mengajar menyimpan arsip dengan sistem terminal digit 

masih terfokus pada guru dan kurang terfokus pada siswa. Akibatnya siswa mudah bosan tidak 

memperhatikan guru saat proses belajar mengajar berlangsung. Dalam kegiatan belajar mengajar, 

keaktifan siswa sangat diperlukan karena suasana kelas yang aktif dan kondusif dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berpikir secara sistematis, dan memperluas wawasan siswa. Pokok bahasan 

sistem penyimpanan arsip selain menuntut keterampilan dari siswa, keaktifan siswa juga sangat 

mempengaruhi belajar mengajar, karena keaktifan siswa menumbuhkan suasana menyenangkan dan 

semangat belajar khususnya belajar dalam menyimpan arsip. Latihan yang dilakukan guru saat 

observasi berlangsung, banyak siswa yang keliru membuat kode atau membaca kode penyimpanan 

arsip sistem terminal digit, sehingga berakibat pada hasil belajar siswa menjadi kurang optimal. 

 

Mengacu latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul Meningkatkan Keterampilan dan Hasil Belajar dengan Model Explicit Instruction Pada 

Pokok Bahasan Penyimpanan Arsip Sistem Nomor Kelas XI Manajemen Perkantoran SMK Negeri 1 

Amurang. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah: Apakah model pembelajaran explicit instruction dapat 

meningkatkan keterampilan pada pokok bahasan penyimpanan arsip dengan sistem nomor siswa kelas 

XI SMK Negeri 1 Amurang? Apakah model pembelajaran explicit instruction dapat meningkatkan 

hasil belajar pada pokok bahasan penyimpanan arsip dengan sistem nomor siswa kelas XI SMK 

Negeri 1 Amurang? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah: Untuk meningkatkan keterampilan pada pokok bahasan penyimpanan arsip 

dengan sistem nomor melalui model pembelajaran explicit instruction siswa kelas XI SMK Negeri 1 

Amurang. Untuk meningkatkan hasil belajar pada pokok bahasan penyimpanan arsip        dengan sistem 

nomor melalui model pembelajaran explicit instruction siswa kelas XI SMK Negeri 1 Amurang. 
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Kerangka Teoritis 

 “Keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang memerlukan manipulasi dan koordinasi 

informasi yang dipelajari. Keterampilan bergerak dari yang teramat sederhana ke yang sangat 

kompleks (Sudjana, 2010a:17). Arti keterampilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 1180) 

adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan (skill) berarti 

kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan 

kemampuan dasar yang memerlukan koordinasi dan informasi yang dipelajari. 

 

Pada pokok bahasan sistem penyimpanan arsip sangat memerlukan keterampilan dalam menyimpan 

arsip. Siswa yang mempelajari pokok bahasan ini harus terampil dalam memeriksa berkas, 

mengindeks, mengode, menyortir, dan menempatkan arsip. 

 

Menurut Sudjana (2010a:17) keterampilan dapat dibedakan ke dalam dua macam, yakni psikomotor 

dan intelektual. Keterampilan psikomotor adalah menggergaji, mengecat tembok, menari, mengetik, 

dan sebagainya. Keterampilan intelektual adalah memecahkan soal hitungan, melakukan penelitian, 

membuat kesimpulan”. 

 

Pengembangan suatu keterampilan yang terlatih dalam hampir setiap bidang pun merupakan proses 

yang panjang. Masalah yang dihadapi dalam mempelajari keterampilan ialah sulitnya 

mempertahankan perhatian dan minat siswa secara terus menerus untuk mempelajari keterampilan 

tersebut. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat siswa 

merasa pasti bahwa mereka melihat adanya kemajuan yang dicapainya. 

  

Dimyati (2010: 3) “hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar”. Menurut Rifa’i (2012: 69) “hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar”. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. 

 

Hasil belajar secara menyeluruh harus mencerminkan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang 

hendak dicapai dapat digolongkan menjadi tiga bidang atau ranah, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik”. Ketiga bidang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Sudjana, 2010b: 49-54): 

 

Kerangka Berfikir 

Pembelajaran kearsipan khususnya materi sistem penyimpanan selama ini kurang dapat menarik 

perhatian siswa, kurang memotivasi dan terjadi penyimpangan materi. Kondisi tersebut dikarenakan 

siswa belum dapat memahami materi yang disampaikan guru, sehingga berdampak pada nilai atau 

hasil belajar siswa. Selain itu keaktifan siswa yang kurang juga mempengaruhi hasil belajar mereka di 

sekolah dan tingkat keterampilan dalam melakukan prosedur sistem penyimpanan arsip. 

 

Guru sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan menggunakan berbagai 

model pembelajaran, tetapi masih banyak siswa yang nilainya belum optimal. Gejala ini 

dimungkinkan dalam pemilihan model mengajar masih belum tepat dan kurang memanfaatkan 

fasilitas yang ada di sekolah. 

 

Salah satu upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan keterampilan dan hasil belajar siswa 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Model pembelajaran yang sesuai 
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dengan tujuan pembelajaran pokok bahasan sistem penyimpanan arsip adalah menggunakan model 

explicit instruction. Model Explicit Instruction adalah suatu model yang merujuk pada berbagai 

teknik pembelajaran ekspositori atau dengan pemindahan pengetahuan daru guru kepada murid secara 

langsung (Roy Killen dalam Iru, 2012:155). Model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan hasil belajar siswa karena model 

ini lebih mengarahkan dari setiap proses penyimpanan arsip. 

 

Hipotesis Penelitian 

 “Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2010: 110)”. “Menurut Sugiyono (2008: 64) 

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan permasalahan 

yang diangkat dengan dilandasi teori maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: Ada peningkatan 

keterampilan dan hasil belajar siswa kelas XI Manajemen Perkantoran pokok bahasan sistem 

penyimpanan arsip menggunakan model pembelajaran explicit instruction. 

 

Berdasarkan  penelitian yang menggunakan model Explicit Instruction terjadi peningkatan hasil 

belajar. Pada penelitian terdahulu yang pertama, penerapan model Explicit Instruction dapat 

meningkatkan rata- rata kelas dan keaktifan siswa. Pada penelitian terdahulu yang kedua, hasil dari 

penerapan model Explicit Instruction dapat meningkatkan jumlah siswa yang hasil belajarnya 

memenuhi KKM, selain itu model ini mendapat respon yang positif dari siswa karena model tersebut 

dapat membantu siswa dalam mempermudah materi pelajaran. Pada penelitian terdahulu yang 

ketiga, model Explicit Instruction dapat meningkatkan nilai rata- rata kelas. Peneliti tertarik 

menggunakan model Explicit Instruction dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar dan 

keterampilan siswa kelas XI Manajemen Perkantoran SMK Negeri 1 Amurang. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Amurang. Penelitian ini menggunakan 

dua siklus. Karakteristik siswa di SMK Negeri 1 Amurang memiliki pengetahuan, pemahaman dan 

motivasi berbeda-beda. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MP SMK Negeri 1 

Amurang dengan jumlah 30 siswa. 

 

Faktor yang Diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran yang mencakup: Faktor guru 

yaitu cara guru dalam merencanakan pembelajaran dan pelaksanaan model pembelajaran explicit 

instruction. Faktor siswa yaitu untuk mengamati keterampilan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan 

belajar mengajar 

 

Rancangan Penelitian 

 “Penelitian tindakan kelas berasal dari istilah Bahasa Inggris classroom action research, yang berati 

penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada 

suatu subyek penelitian dikelas tersebut” (Trianto, 2012: 13) 

 

Sebagai paradigma sebuah penelitian tersendiri, jenis penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik 

yang relatif berbeda jika dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain. PTK ini apabila dikaitkan 

dengan penelitian yang lain, PTK dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif dan 

eksperimen. PTK dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena pada saat data dianalisis 
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digunakan pendekatan kualitatif, tanpa ada penghitungan statistik. Dikatakan sebagai penelitian 

eksperimen, karena penelitian ini diawali dengan perencanaan, adanya perlakuan terhadap subjek 

penelitian, dan adanya evaluasi terhadap hasil yang dicapai sesudah adanya perlakuan.  

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode Dokumentasi 

“Dokumentasi merupakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan 

fokus permasalahan penelitian ( Iskandar, 2011: 73)”.  “Menurut Elliot, 1991 dalam Iskandar (2011, 

73) terdapat beberapa dokumen yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data PTK, yaitu 

silabus, RPP, laporan diskusi tentang kurikulum, berbagai macam ujian dan tes, laporan rapat, laporan 

tugas peserta didik, bagian buku teks digunakan dalam pembelajaran, essay ditulis peserta didik”. 

 

Metode Observasi 

 “Sutrisno dalam Sugiyono (2008: 145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis “. Metode ini digunakan untuk 

mengetahui keterampilan siswa dan kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran explicit instruction. 

 

Metode Tes 

 “Tes merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk menguji subjek untuk mendapatkan data 

tentang hasil belajar peserta didik dengan menggunakan butir-butir soal atau instrumen soal yang 

mengukur hasil belajar sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diteliti (Iskandar, 2011: 73). Tes ini 

diberikan oleh guru setiap akhir siklus untuk mengukur hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model pembelajaran explicit instruction. Adapun bentuk tes yang diberikan berupa tes kinerja dan tes 

uraian. Tes kinerja ini diberikan untuk mengukur keterampilan (psikomotor) siswa dan tes uraian 

digunakan untuk mengukur pemahaman (kognitif) siswa. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen tes dan nontes. Instrumen tes adalah 

untuk mengetahui kemampuan kognitif dan psikomotor siswa. Tes ini diberikan kepada siswa yang 

diteliti dan hasil pengolahan datanya digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

 

Instrumen nontes digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan perilaku dan sikap dalam 

pembelajaran kearsipan menggunakan model explicit instruction. Data nontes diperoleh melalui 

kegiatan observasi yang dilakukan untuk mengetahui keterampilan siswa dan hasil belajar siswa 

terhadap pembelajaran kearsipan dengan penerapan model. Observasi dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi. 

 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan membandingkan hasil belajar siswa 

sebelum tindakan dengan hasil belajar sesudah tindakan. Data yang dapat dihitung sebagai berikut: 

Merekapitulasi nilai ulangan sebelum dilakukan tindakan dan nilai tes diakhir siklus I dan siklus II. 

Menghitung nilai rerata atau persentase hasil belajar pada siklus I dan siklus II yang berfungsi untuk 

menghitung adanya peningkatan hasil belajar.  

 

Indikator Keberhasilan 

Mulyasa (2009:105) menyatakan bahwa kualitas pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta 

didik dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dan pembentukan 
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kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar 

(75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, 

disamping menunjukkan gairah belajar yang tinggi, nafsu belajar yang besar, dan tumbuhnya rasa 

percaya diri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan 

berhasil apabila terjadi perubahan kompetensi dan perilaku yang positif pada diri peserta didik 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%). 

 

Berdasarkan hal di atas, indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Keterampilan siswa dalam proses pembelajaran Prosedur penyimpanan arsip sistem nomor terminal 

digit dengan menggunakan metode pembelajaran explicit instruction adalah ≥ 75% dalam tiap 

indikator. Sekurang-kurangnya 75% siswa kelas XI AP 1 SMK Negeri 1 Amurang  mengalami 

ketuntasan individual sebesar ≥75 dalam pembelajaran langkah penyimpanan dan penemuan kembali 

arsip dengan menggunakan model pembelajaran explicit instruction. 

 

Setting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Amurang Penelitian tindakan ini 

dilakukan pada kelas XI MP yang berjumlah 30 siswa untuk meningkatkan keterampilan dan hasil 

belajar mata diklat kearsipan dengan menggunakan model Explicit Instruction. Penelitian tindakan ini 

dilakukan secara kolaborasi antara guru mata diklat kearsipan dan peneliti. 

 

Penentuan objek penelitian diawali dengan melihat kondisi awal subjek penelitian melalui observasi 

dan wawancara dengan guru pada jurusan Manajemen Perkantoran. Berdasarkan observasi dan 

wawancara dengan salah satu guru di jurusan Manajemen Perkantoran dari beberapa mata diklat yang 

diajarkan, hasil belajar siswa masih rendah yaitu pada mata diklat kearsipan dan keterampilan siswa 

dalam menyimpan arsip yang masih kurang. Kurang optimalnya kegiatan dan latihan merupakan 

penyebab masih rendahnya tingkat keterampilan dan hasil belajar siswa. 

 

Penelitian ini menggunakan dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Pada setiap siklus terdiri dari dua 

kali pertemuan. Masing- masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Siklus I pertemuan pertama dilaksanakan minggu pertama  Mei 2015 dan 

pertemuan kedua dilaksanakan minggu kedua Mei 2015, siklus II pertemuan pertama  Pada kedua 

siklus guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar berdasarkan perencanaan telah dibuat. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian Pratindakan 

Penelitian pratindakan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Penelitian pratindakan ini 

dilaksanakan pada minggu pertama Mei 2015. Hasil penelitian pratindakan adalah hasil pengumpulan 

data untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas XI MP sebelum dilakukannya sebuah tindakan yang 

dalam hal ini adalah penggunaan model explicit instruction. Hasil penelitian pratindakan ini befungsi 

untuk mengetahui keadaan awal siswa.  

 

Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas, dimana hasil yang diperoleh berasal dari 

pengamatan keterampilan siswadan hasil belajar. Bentuk pembelajaran yang dilakukan dengan 

menerapkan model explicit instruction pada mata diklat kearsipan kelas XI AP SMK Negeri 1 

AmurangSelanjutnya, untuk mengkaji, mempertimbangkan dan menganalisis atas hasil penerapan 

model explicit instruction yang dilakukan, perlu diadakan refleksi. Tahapan ini penting untuk 
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dilakukan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan perbaikan dan perencanaan pada kegiatan 

selanjutnya. 

 

Hasil pengamatan dan refleksi dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model explicit instruction belum dapat berlangsung secara optimal. Hal ini dapat 

diketahui dari pengamatan per indikator yang masih terdapat beberapa kekurangan. Guru sudah 

semaksimal mungkin menjelaskan materi pelajaran, namun kenyataannya masih banyak siswa yang 

tidak memperhatikan guru sehingga siswa kurang memahami isi pelajaran yang disampaikan. Waktu 

yang sangat terbatas menuntut guru untuk pandai dalam mengolah waktu agar semua tujuan 

pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

 

Pada penelitian pratindakan guru belum menggunakan model explicit instruction pada proses 

pembelajarannya dan masih terdapat siswa yang belum mampu untuk menyimpan surat atau 

menemukan arsip dengan cepat dan tepat. Penyebab dari kesalahan tersebut adalah siswa belum 

mampu membaca kode dengan benar karena siswa masih sering keliru dengan sistem penyimpanan 

nomor desimal. Hal ini ditunjukan hasil belajar siswa yang belum sesuai dengan KKM yaitu 75. 

 

Tidak tersedianya peralatan untuk menyimpan arsip secara lengkap, menuntut guru untuk membuat 

peralatan secara sederhana agar dapat mengilustrasikan keadaan praktek yang sebenarnya dan siswa 

dapat melakukan praktek secara sistematis sesuai dengan keadaan yang hampir sama dengan keadaan 

ruang arsip yang sebenarnya. Guru membuat laci dengan kardus yang telah dirancang sedemikian 

rupa dan dilengkapi dengan guide, folder didalamnya. 

 

Pada saat proses belajar mengajar, guru mendemonstrasikan cara menyimpan arsip sistem nomor 

terminal digit secara sistematis di depan seluruh siswa. Guru memerintah siswa untuk mencoba 

praktek dari materi yang telah didemonstrasikan oleh guru. Siswa merasa tertantang dan banyak yang 

ingin mencoba praktek cara menyimpan surat atau menemukan arsip dengan sistem nomor terminal 

digit, meskipun masih terdapat siswa yang merasa kebingungan. Guru mereview hal-hal yang telah 

dilakukan siswa, memberikan umpan balik terhadap respon siswa dan mengulangi demonstrasi karena 

masih terdapat siswa yang belum paham dengan materi tersebut. 

 

Terjadi peningkatan keterampilan siswa setelah guru menggunakan model pembelajaran explicit 

instruction pada proses pembelajaran. Peralatan sederhana yang telah dirancang sedemikian rupa 

dapat membantu siswa untuk menyimpan surat atau menemukan arsip secara sistematis sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

 

Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa keterampilan siswa meningkat dibandingkan dengan 

sebelum menggunakan peralatan- peralatan tersebut. Siswa merasa penasaran dan ingin mengetahui 

cara menyimpan surat atau menemukan arsip secara benar dan sistematis. Hasil telah menunjukkan 

peningkatan pada keterampilan siswa, meskipun masih terdapat siswa yang keterampilannya masih 

kurang. Hal tersebut senada dengan meningkatnya hasil belajar siswa yang ditandai dengan 

meningkatnya jumlah siswa yang telah memenuhi KKM. Hasil belajar siswa yang telah memenuhi 

KKM mengisyaratkan bahwa siswa mampu membaca kode dengan benar sehingga dapat mengurangi 

kesalahan dalam menyimpan surat sesuai dengan kode dan siswa dapat dengan cepat menemukan 

kembali arsip yang telah disimpan. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ada peningkatan keterampilan dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran kearsipan menggunakan model explicit instruction. Hal ini disebabkan 
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pembelajaran kearsipan yang diajarkan sebelumnya disampaikan dengan pembelajaran tanpa 

menggunakan model yang dapat menarik perhatian siswa dan model yang mudah dipahami oleh 

siswa. Sebab lain adalah karena model explicit instruction adalah model baru sehingga siswa tertarik 

dan menjadi lebih bersemangat dalam menerima pelajaran, meskipun ada beberapa siswa yang belum 

mampu untuk mencapai kriteria penilaian. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa ingin tahu 

dari siswa dan kemampuan siswa yang kurang dari rata – rata. 

 

Nilai rata- rata dari pratindakan, siklus I dan siklus II, terdapat perbedaan yang mengarah pada 

peningkatan. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dengan menerapkan model explicit instruction 

pada mata diklat kearsipan lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa tanpa menggunakan 

model. Penggunaan model explicit instruction melibatkan siswa untuk aktif dalam proses 

pembelajaran, dalam hal ini siswa harus diberi kesempatan untuk melatih kemampuannya. Banyak 

cara untuk melatih kemampuan siswa, misalnya dengan memberikan latihan menyimpan surat atau 

menemukan arsip. Latihan yang dilakukan akan membuat siswa terbiasa dan terlatih untuk terus 

berpikir, melatih siswa untuk terampil, rapi, sistematis dan menambah rasa ingin tahu siswa. Hal ini 

disebabkan karena model pembelajaran explicit instruction dilakukan selangkah demi selangkah. 

Proses belajar mengajar di kelas terlihat lebih kondusif dan siswa terlihat aktif dalam proses belajar. 

Kekurangan dari model explicit instruction adalah siswa akan lebih bergantung kepada guru, banyak 

siswa yang kurang memperhatikan pada saat guru berdemonstrasi, dan kesuksesan pembelajaran ini 

tergantung pada image guru yang jika guru tampak tidak siap, tidak percaya diri dan tidak 

terstruktur dalam mengajar maka siswa akan merasa bosan dan teralihkan perhatiannya, dan 

pembelajaran akan terhambat. Model ini mampu meningkatkan hasil belajar dan membuat siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. 

 

Penerapan model pengajaran langsung melalui pendekatan explicit instruction sangat sederhana dan 

mudah untuk diterapkan oleh guru dan tidak membutuhkan guru tambahan ataupun tim guru. Guru 

hanya perlu menyediakan latihan- latihan terbimbing, dan latihan- latihan mandiri. 

 

Berdasarkan penelitian tindakan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa model explicit 

instruction merupakan model yang dapat meningkatkan keterampilan dan hasil belajar mata diklat 

sistem penyimpanan arsip siswa kelas XI AP SMK Negeri 1 AmurangModel explicit instruction dapat 

digunakan oleh para guru sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil belajar, namun dalam 

penerapannya harus memperhatikan keterbatasan dari model ini agar dapat berfungsi secara 

maksimal. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa model pembelajaran explicit instruction 

dapat meningkatkan keterampilan dan hasil belajar siswa kelas XI AP SMK Negeri 1 Amurang 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : terdapat peningkatan 

keterampilan siswa dengan model explicit instruction, karena merupakan sebuah model yang baru 

diterapkan di sekolah sehingga siswa tertarik dan termotivasi untuk belajar kearsipan. Peningkatan 

pembelajaran menggunakan model explicit instruction ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar 

siswa setelah diadakannya tindakan. Pada penelitian siklus II mengalami peningkatan yang signifikan 

dengan ketuntasan klasikal sebesar 90%. Pembelajaran dengan menggunakan model explicit 

instruction dapat meningkatkan hasil belajar mata diklat sistem penyimpanan arsip siswa kelas XI AP 

SMK Negeri 1 Amurang 
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Saran 

Model explicit instruction dapat dijadikan sebagai referensi model pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan hasil belajar siswa pada mata diklat penyimpanan 

arsip sistem nomor terminal digit dengan saran sebagai berikut: Bagi guru, strategi pengelolaan kelas 

perlu ditingkatkan yaitu dengan menunjukkan sikap tanggap dan membagi perhatian dengan siswa 

supaya siswa aktif dalam pembelajaran. Guru perlu melakukan pemberian variasi model belajar 

pada siswa, salah satunya yaitu dengan menerapkan model explicit instruction pada mata diklat 

sistem penyimpanan arsip. Bagi siswa, perlu adanya keaktifan dalam kelas, salah satunya adalah aktif 

dalam bertanya. latihan menyimpan surat atau menemukan arsip secara rutin dan berulang untuk 

mengasah keterampilan siswa dalam menyimpan arsip dengan sistem penyimpanan nomor terminal 

digit. Siswa perlu lebih memperhatikan guru dalam proses belajar mengajar. 
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7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 
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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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