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ABSTRACT 

The purpose of this study is to improve student learning outcomes in science subjects Basic competencies of 

Light and Vision. Specific Objectives: Describe the use of a group investigation learning model to improve 

student learning outcomes. Describe the use of group investigative learning modes to increase student activity, 

participation, and learning outcomes. Determine the impact of improved learning by using a group investigative 

learning model. Based on the results of the data analysis and discussion of the results of the study it can be 

concluded that the learning outcomes of Grade VI students of Uluindano Elementary School in social studies 

can be improved by using a project-based learning model. An increase also occurred in student learning 

activities, namely in the first cycle was still quite increased in the second cycle to be good. 

Key Word: Learning Outcomes, Natural Sciences, Group Investigation Learning Model 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kompetensi Dasar 

Cahaya dan Penglihatan. Tujuan Khusus: Mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran investigasi 

kelompok untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Mendeskripsikan pemanfaatan mode pembelajaran 

investigasi kelompok untuk meningkatkan aktivitas, partisipasi, dan hasil belajar siswa. Mengetahui dampak 

perbaikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran investigasi kelompok. Berdasarkan hasil 

analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas VI SD Inpres 

Uluindano pada mata pelajaran IPS, dapat meningkat dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

proyek. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas belajar siswa yaitu pada siklus I masih cukup meningkat pada 

siklus II menjadi baik. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, IPA, Model Pembelajaran Investigasi Kelompok 

 

 

Model pembelajaran mempunyai perananan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. 

Pemilihan model pembelajaran dalam pembelajaran dapat menciptakan situasi pembelajaran yang 

berkualitas dan diharapkan sikap yang positif dari peserta didik untuk menyelami penyusunan teks 

eksplanasi. Oleh sebab itu, perlu upaya perubahan pengajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran tertentu. 

 

Mengacu dari pendapat tersebut, maka pembelajaran yang aktif ditandai adanya rangkaian kegiatan 

terencana yang melibatkan siswa secara langsung, komprehensif baik fisik, mental maupun emosi. 

Hal semacam ini sering diabaikan oleh guru, karena guru lebih mementingkan pada pencapaian tujuan 

dan target kurikulum. Salah satu upaya guru dalam menciptakan suasana kelas aktif, efektif dan 
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menyenangkan dalam pembelajaran yakni dengan menggunakan alat peraga. Hal ini dapat membantu 

guru dalam menggerakkan, menjelaskan gambara ide dari suatu materi. 

 

Tugas utama guru adalah mengelola proses belajar dan mengajar, sehingga terjadi interaksi aktif 

antara guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Interaksi tersebut sudah barang tentu akan 

mengoptimalkan pencapaian tujuan yang dirumuskan. Usman (2000:4) menyataan bahwa proses 

belajar dan mengajar adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa 

atas dasar hubungan timbale balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Senada dengan Usman, Suryosubroto (1997:19) mengatakan bahwa proses belajar dan 

mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan 

sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu yakni pengajaran. 

 

Tujuan utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah agar siswa memahami konsep-

konsep IPA secara sederhana dan mampu menggunakan metode ilmiah, bersikap ilmiah untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan 

pencipta alam (Depdikbud, 1997:2). Pembelajaran IPA memiliki fungsi yang fundamental dalam 

menimbulkan serta mengembangkan kemampuan berfikir kritis, kreatif dan inovatif. Agar tujuan 

tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu diajarkan dengan cara yang tepat dan dapat melibatkan siswa 

secara aktif yaitu melalui proses dan sikap ilmiah. 

 

Menurut padangan kontruktivis dalam proses pembelajaran IPA seyogyanya disediakna serangkaian 

pengalaman berupa kegiatan nyata yang rasional atau dapat dimengerti siswa dan memungkinkan 

terjadinya interaksi social. Saat proses pembelajaran berlangsung siswa harus terlibat secara langsung 

dalam kegiatan nyata. Siswa diberi kesempatan memperoleh pengalaman lanngsung dengan objek dan 

interaksi social dalam kelompoknya saat mencocokkan konsepsi awalnya dengan konsep yang 

disepakati ilmuwan. 

 

Pada pelaksanaannya guru sering terkendala untuk menerapkan hal tersebut yan tentu saja berdampak 

pada rendahnya hasil belajar IPA. Hal ini juga terjadi di SD Inpres Uluindano tempat peneliti 

mengajar khususnyya pada kompetensi dasar Cahaya dan Penglihatan. Dari hasl tes formatif pada 

nilai rata-rata masih rendah. Dari 17 siswa yang memperoleh nilai di atas 70 dan 5 anak atau 29,41% 

dan memperoleh nilai dibawah 70 ada 12 anak atau 70,58% dengan nilai rata-rata kelas 60,29. Belum 

mencapai kriteria ketuntasan klasikal sebesar 80%. 

 

Melihat hasil belajar yang kurang memuaskan, guru dibantu oleh teman sejawat mencoba mengalaisis 

masalah untuk mengetahui penyebab kegagalan pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil analisis 

masalah sebagai berikut: Guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Guru terlalu 

cepat pada saat menjelaskan materi pelajaran dan penjelasannya terlalu abstrak. Guru tidak 

memanfaatkan alat peraga yang sesuai. Guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang tepat. 

Guru kurang memberi motivasi belajar pada siswa. Siswa kurang perhatian dalam proses 

pembelajaran. Siswa menerima konsep tidak secara kongkrit. Sebagian siswa tidak aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan uraian tersebut,peneliti selaku guru keas V di SD Inpres Uluindano berupaya 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan mengadakan perbaikan pembelajaran. Perbaikan 

pembelajaran dilakukan melalui penelitian tindakan kelas, guru melakukan penelitian di kelasnya 
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yang dibantu oleh teman sejawat yang bertindak sebagai observer dalam peningkatan kinerja guru dan 

hasil belajar siswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba melakukan upaya 

perbaikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran investigasi kelompok.  

 

Berdasarkan analisa masalah dan solusi pemecahannya, maka kami merencanakan perbaikan 

pembelajaran dengan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah penggunaan model pembelajaran 

investigasi kelompok dalam pembelajaran IPA Materi Cahaya dan Penglihatan dapat Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Inpres Uluindano?” 

 

Tujuan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kompetensi Dasar 

Cahaya dan Penglihatan. Tujuan Khusus: Mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran 

investigasi kelompok untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Mendeskripsikan pemanfaatan mode 

pembelajaran investigasi kelompok untuk meningkatkan aktivitas, partisipasi, dan hasil belajar siswa. 

Mengetahui dampak perbaikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran investigasi 

kelompok. 

 

Istilah Ilmu Pegetahuan Sosial (IPS) dan keberadaannya dalam kurikulum persekolah di Indoensia 

tidak lepas dari pekembangan dan keberadaan Social Studies (Studi Sosial) di Amerika Serikat. Oleh 

karenanya gerakan dan paham social studies di Amerika banyak mempengaruhi pemikiran mengenai 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia. 

 

IPS dapat diartikan dengan “penelaahan dan kajian tentang masyarakat”. Dalam mengkaji 

masyarakat, guru dapat melakukan kajian dari berbagai perspektif social, seperti kajian melalui 

pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik pemerintahan, dan aspek 

psikologi social yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Pembelajaran berbasis proyek atau tugas adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagia 

langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan 

pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. 

 

Pembelajaran berbasis proyek/ tugas (project-based/ task learning) membutuhkan suatu pendekatan 

pengajaran komprehensif dimana lingkungan belajar siswa didesain agar siswa dapat melakukan 

penyelidikan terhadap masalah-masalah autentik termasuk pendalaman materi dari suatu topic mata 

pelajaran, dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. Pendekatan ini memperkenankan siswa untuk 

bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksikannya dalam produk nyata. 

 

Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa diberikan tugas atau proyek yang kompleks, cukup sulit, 

lengkap, tetapi realistic dan kemudian diberikan bantuan secukupnya agar mereka dapat 

menyelesaikan tugas. Disamping itu, penerapan strategi pembelajaran berbasis proyek/ tugas ini 

mendorong tumbuhnya kompetensi nurturant seperti kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, 

kepercayaan diri, dan berpikir kritis dan analitis. 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VI  SD Inpres Uluindano yang berjumlah 15 orang 

yang terdiri dari 6 laki-laki dan 9 perempuan. Tempat Penelitian adalah tempat yang digunakna dalam 

melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SD Inpres 

Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. Penelitian perbaikan pembelajaran ini 

dilaksanakna dalam tahun pelajaran 2017/ 2018, bulan September sampai dengan Desember 2017. 
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Pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus I terdiri dari 1 (satu) kali pertamuan, yang 

menggunakan waktu 70 menit. Setelah pelaksanaan siklus I peneliti melaksanakan evaluasi untuk 

mengukur hasil belajar siswa.  Pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus II terdiri dari 1 (satu) 

kali pertemuan, yang menggunakan waktu 70 menit. Setelah pelaksanaan siklus II peneliti 

melaksanakan evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa.  

 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus I dapat diuraikan sebagai berikut: 

 1) Kegiatan Awal (10 menit) 

  - Guru mengadakan presensi kelas pada setiap pertemuan dalam siklus I. 

  - Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

  - Guru menjelaskan model pembelajaran yang digunakan 

  - Guru memberikan motivasi kepada siswa dalam mengikuti kegiatan belajar pada 

setiap pertemuan. 

 2) Kegiatan Inti (40 menit) 

  - Guru memberikan informasi singkat tentang materi 

  - Guru menugaskan siswa melakukan tugas proyek berkaitan dengan materi 

keanekaragaman suku bangsa. 

  - Setiap kelompok mempresentasikan hasil tugas proyek 

 3) Kegiatan Akhir (10 menit) 

  - Bersama-sama dengan siswa, guru membuat kesimpulan dari kegiatan yang telah 

dilakukan 

 4) Evaluasi (10 menit) 

  - Guru mengadakan evaluasi mengetahui kemajuan belajar siswa pada akhir siklus I. 

Berdasarkan hasil refleksi dan diskusi dengan teman sejawat, maka dapat dilihat 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus I 

 - Pada pertemuan pertama, pada saat guru menyampaikan tentang penggunaan model 

pembelajaran berbasis proyek dan ketentuannya, siswa masih terlihat tegang. 

 - Pada saat pelaksanaan tugas proyek oleh masing-masing kelompok tentang 

keanekaragaman suku bangsa, sebagian besar siswa belum terlibat aktif. 

 - Pada saat pengambilan kesimpulan masih didominasi oleh guru. 

 - Secara keseluruhan aktivitas belajar siswa sudah cukup baik namun masih perlu 

ditingkatkan. 

  

Berdasarkan analisis data dari hasil belajar siswa pada siklus I, bahwa siswa yang sudah tuntas belajar 

sebesar 8 siswa (53,33%), dan yang belum tuntas belajar sebesar 7 siswa (46,67%). Sedangkan rata-

rata kelas 64,66. Dibandingkan dengan hasil belajar pada pra tindakan, maka dapat dilihat bahwa 

terjadi peningkatan walaupun sebagaimana yang diharapkan. 

 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus II terdiri dari 1 (satu) kali pertemuan, dengan waktu 

70 menit. Pelaksanaan tindakan dalam siklus II dapat diuraikan sebagai berikut: 

 1) Kegiatan Awal (10 menit) 

  - Guru mengadakan prosensi kelas pada setiap pertemuan dalam siklus II. 

  - Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

  - Guru menjelaskan model pembelajaran yang digunakan 

  - Guru memberikan motviasi kepada siswa dalam mengikuti kegiatan belajar pada 

setiap pertemuan. 
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 2) Kegiatan Inti (40 menit) 

  - Guru memberikan informasi singkat tentang materi 

  - Guru menugaskan siswa melaksanakan tugas berbasis proyek tentang 

keanekaragaman suku bangsa. 

  - Setiap kelompok melaksanakan tugas proyek 

  - Bertanya jawab tentang materi pelajaran 

 3) Kegiatan Akhir (20 menit) 

  - Bersama-sama dengan siswa, guru membuat kesimpulan dari kegiatan yang telah 

dilakukan. 

  - Guru mengadakan evaluasi untuk mengetahui kemajuan belajar siswa pada akhir 

siklus II. 

  Dari hari refleksi dan diskusi dengan teman sejawat dapat dilihat bahwa: 

  - Kegiatan pembelajaran semakin kondusif 

  - Siswa merasa senang dengan model pembelajaran yang digunakan. 

  - Guru sering melontarkan pertanyaan yang bersifat menggali. 

  - Kondisi siswa sudah dapat menyesuaikan dengan model pembelajaran yang 

digunakan. 

  - Guru dapat melakukan kegiatan lebih baik. 

  - Pengambilan kesimpulan sudah didominasi oleh siswa. 

  - Secara keseluruhan aktivitas belajar siswa sudah baik. 

 

Berdasarkan analisis dari hasil evaluasi siswa pada siklus II dapat dilihat bahwa siswa yang sudah 

tuntas belajar adalah 12 siswa (80,00%), dan yang belum tuntas belajar sebanyak 3 siswa (20%) 

dengan nilai rata-rata 80,66. Melihat hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 

perbaikan pembelajaran dihentikan sampai siklus II karena peningkatan hasil belajar terjadi secara 

signifikan. 

 

Untuk jelasnya perbandingan hasil belajar siswa pada pra siklus, siklus I dan siklus II dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

 

No. Kegiatan 
Tuntas Belum Tuntas 

Jml. % Jml. % 

1. Pra Tindakan 5 33,33% 10 66,66% 

2. Siklus I 8 53,33% 7 46,66% 

3. Siklus II 12 80,00% 3 20,00% 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa kelas VI SD Inpres Uluindano pada mata pelajaran IPS, dapat meningkat dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas belajar 

siswa yaitu pada siklus I masih cukup meningkat pada siklus II menjadi baik. 

 

Hasil evaluasi menunjukkan terdapat kenaikan yang tuntas belajar dari 5 siswa (33,33%) pada pra 

tindakan, menjadi 8 siswa (53,33%) pada siklus I, dan menjadi 12 siswa (80,00%) pada siklus II. 

Sedangkan yang belum tuntas belajar mengalami penurunan dari 10 siswa (66,66%) pada pra tindakan 

menjadi 7 siswa (46,66%) pada siklus I, dan menjadi 3 siswa (20,00%) pada siklus II. 
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Hasil kesimpulan di atas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: penggunaan model 

pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kepada para guru diharapkan 

memiliki kemauan dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajar agar dapat menumbuhkan 

motivasi belajar siswa dan pada akhirnya hasil belajar juga akan meningkat. Kepala sekolah 

hendaknya dapat mengambil kebijakan tentang perlunya melaksanakan Penelitian Perbaikan 

Pembelajaran melalui PTK bagi setiap guru, agar prestasi belajar siswa semakin meningkat. Selain itu 

kepala sekolah hendaknya dapat mengusahakan agar ketersediaan sarana bagi para guru dalam 

melaksanakan PTK terus meningkat; Melaksankan Penelitian Perbaikan Pembelajaran (PTK), dapat 

mendorong siswa dalam kegiatan belajar. Sehingga hasil yang diperoleh juga semakin meningkat. 

Kepada peserta didik hendaknya selalu mempersiapkan diri dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar agar prestasi belajarnya semakin meningkat. 
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ABSTRACT 

This research is a classroom action research with the aim of increasing student achievement. The research 

implementation was based on the low activity of students in involving themselves in the teaching and learning 

process. In addition, it was reinforced by the results of the initial observation test in the Civics class IV SDN I 

Adirejo subject, which showed that 16 students out of 21 completed, while 5 students (23.80 % ) is not complete. 

This research took place in two cycles with three meetings consisting of planning, implementing, observing, and 

reflecting. The application of the group discussion method is the focus of action, and takes place in two cycles. 

The results showed that the application of the group discussion method with simulation in this study reached the 

very good category. Marked by an increase in activity and student learning achievement, at the beginning of the 

study student achievement only reached 30.3% which achieved completeness, then in cycle I it became 69.7% 

and increased to 87.9% in cycle II, with an increase of 57.6%. Learning by applying the group discussion 

method can be used as an alternative to solving learning problems in the classroom and the subjects taught by 

the teacher, as an effort to increase student activity and achievement. 

Key Word: Group Discussion, Activity and Learning Achievement 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Pelaksanaan penelitian didasarkan pada rendahnya aktifitas siswa dalam melibatkan diri dalam proses belajar 

mengajar selain itu diperkuat pada hasil tes observasi awal pada mata pelajaran PKn kelas IV SDN I Adirejo 

menunjukkan bahwa 16 orang siswa dari 21 orang yang tuntas, sedangkan yang 5 siswa (23,80 % ) belum  

tuntas. Penelitian ini berlangsung dua siklus dengan tiga kali pertemuan yang terdiri atas tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan Refleksi. Penerapan metode diskusi kelompok adalah fokus tindakan, dan 

berlangsung dalam dua siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode diskusi kelompok 

dengan simulasi dalam penelitian ini mencapai kategori sangat baik. Dengan ditandai dengan peningkatan  

aktivitas, dan prestasi belajar siiswa, pada awal penelitian prestasi belajar siswa hanya mencapai 30,3 %  yang 

mencapai ketuntasan, kemudian pada siklus I menjadi 69,7 % dan meningkat menjadi 87,9 % pada siklus II, 

dengan peningkatan sebesar 57,6%. Pembelajaran dengan menerapkan metode diskusi kelompok dapat 

dijadikan salah atu alternatif mengatasi masalah pembelajaran di kelas dan mata pelajaran yang diampu guru, 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. 

Kata Kunci: Diskusi Kelompok, Aktivitas dan Prestasi Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh  sekolah  adalah rendahnya mutu pendidikan, khususnya 

mata pelajaran Pendidikan Keewarganegaraan ( PKn ) . Berbagai usaha telah dilakukan untuk 
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menigkatkan prestasi hasil  belajar, antara lain melalui  berbagai penerapan metode dan peningkatan 

pengelolaan pembelajaran di kelas , pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana serta media 

pembelajaran, namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan 

yang memadai. 

 

Mengajar bukan semata persoalan menceritakan. Belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari 

perenungan informasi ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa 

sendiri. Penjelasan dan pemeragaan semata tidak akan membuahkan hasil belajar yang langgeng. 

Yang bisa membuahkan hasil belajar yang langgeng hanyalah kegiatan pengajaran berbasis inkuiri. 

 

Apa yang menjadikan pengajaran menjadi aktif? Agar belajar menjadi aktif siswa harus mengerjakan 

banyak sekali tugas. Mereka harus menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan 

menerapkan apa yang mereka pelajari. Pengajaran metode diskusi kelompok harus gesit, 

menyenangkan, bersemangat dan penuh gairah. Siswa bahkan sering meninggalkan tempat duduk 

mereka, bergerak leluasa dan berfikir keras (moving about dan thinking aloud). Untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan, proses Pendidikan dapat dilaksanakan dalam bentuk proses belajar mengajar 

yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sekolah. Pembelajaran di kelas tidak terlepas dari 

aktivitas belajar siswa. Melalui aktivitas belajar tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengalaman 

belajar sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi siswa sehingga 

pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran yang relevan dan dianggap 

efektif. Melalui proses pembelajaran diharapkan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, aktif 

berdiskusi, berani menyampaikan pendapat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 

 

Agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan maka diperlukan adanya suatu 

perencanaan pembelajaran dan interaksi yang edukatif dalam kegiatan pembelajaran. Interaksi 

edukatif merupakan hubungan timbal balik antara guru (pendidik) dan peserta didik (siswa) dalam 

suatu sistem pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan usaha memperoleh kecakapan dan 

pengetahuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif dan 

bertanggung jawab melalui aktifitas pembelajaran yang aktif dengan berpusat pada siswa dan 

menciptakan kondisi yang menyenangkan sehingga siswa termotifasi untuk mengembangkan 

kemampuannya. Untuk mengembangkan keterampilan berpikir logis, kreatif dan inovatif, maka 

seorang guru berusaha menggunakan berbagai cara atau metode-metode tertentu yang dipandang lebih 

efektif daripada metode-metode lainya sehingga kecakapan dan pengetahuan yang diberikan oleh guru 

benar-benar menjadi milik siswa. Dalam kegiatan pembelajaran seharusnya guru tidak terpaku pada 

satu metode dan strategi pembelajaran akan tetapi perlu menerapkan beragam metode yang 

menyediakan beragam pengalaman belajar melalui contoh dan bukti yang kontekstual. 

 

Namun selama ini dalam kegiatan pembelajaran guru masih banyak menggunakan metode 

pembelajaran konvensional yang bersifat tradisional yang hanya didominasi oleh guru saja. Guru 

hanya menggunakan satu metode mengajar, misalnya hanya menggunakan metode ceramah saja. 

Akibat dari itu siswa hanya menjadi objek penerima materi pelajaran tanpa pernah tahu bagaimana 

suatu proses itu terjadi. Penggunaan satu metode dalam pembelajaran menjadikan suasana kelas 

menjadi kaku dengan kekuasaan penuh guru. Motivasi belajar siswa menjadi rendah, siswa menjadi 

pasif dan berakibat prestasi belajarnya tidak sesuai dengan harapan. 
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Berdasarkan observasi telah dilakukan, masalah ini terjadi pada siswa kelas IV semester 2 SDN I  

Adirejo  Kecamatan Pekalongan pada tahun pelajaran 2018/2019 , setelah dilakukan  tes awal  yang 

diikuti 21 orang siswa  hasilnya dapat dilihat  pada tabel berikut : 

 

Tabel   : 01 Rekapitulasi  Hasil Tes Awal 

Jumlah Nilai 1410 

Nilai Rata-rata 67,20 

Daya Serap 67,2 % 

Jumlah Siswa Tuntas 16 

Prosentase Ketuntasan  76,20 % 

 

Adanya permasalahan-pennasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran seperti di atas 

mendorong seorang guru untuk mencari solusi yang tepat dengan menerapkan berbagai metode dan 

strategi yang relevan dalam memecahkan masalah sehingga dapat meningkatkan mutu proses dan 

hasil pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang berhasil diindikasikan telah dikuasainya materi 

pelajaran secara tuntas oleh siswa yang diformulasikan dalam bentuk nilai. 

 

Dalam penyampaian mata pelajaran khususnya ditingkat SD secara umum mengalami beberapa 

masalah seperti penguasaan materi siswa masih belum sesuai dengan harapan, penggunaan metode 

dan strategi pembelajaran yang kurang tepat, guru mendominasi kegiatan pembelajaran sehingga 

siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran serta kurang adanya motivasi belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang memuaskan dan 

tidak sesuai dengan harapan sehingga prestasi belajar siswa menjadi merosot. Oleh karena itu agar 

proses pembelajaran lebih menarik dan tidak hanya didominasi oleh guru saja serta lebih bermakna, 

maka diperlukan suatu cara atau metode yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran 

sehingga kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Salah satu metode yang lebih banyak menuntut 

peran aktif siswa adalah metode diskusi kelompok. 

 

Metode pembelajaran diskusi kelompok mempunyai peranan penting di dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah, karena metode pembelajaran diskusi kelompok tidak hanya mengembangkan 

kemampuan intelektual tetapi seluruh potensi siswa yang ada, termasuk pengembangan emosional dan 

pengembangan keterampilan. Dengan metode diskusi kelompok diharapkan siswa dapat berperan 

aktif, kreatif, dan dapat berpikir secara sistematis dalam proses pembelajaran. Dengan demikian siswa 

akan dapat menemukan dan menyelidiki sendiri dari apa yang ditelitinya sehingga hasil yang 

diperoleh akan tetap setia dan tahan lama dalam ingatan serta tidak mudah dilupakan oleh anak. 

 

Metode pembelajaran diskusi akan melatih siswa berani mengemukakan pendapat dan menemukan 

serta mengkonstruksi pengetahuannya sendiri yang berguna untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya. Penggunaan metode pembelajaran inkuiri secara efisien dan efektif akan mengurangi 

dominasi guru dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran akan lebih menarik serta mengurangi 

rasa bosan yang timbul dari penggunaan metode yang hanya menggunakan metode ceramah saja. 

Penggunaan metode diskusi kelompok yang menuntut keaktifan dari siswa dapat diterapkan dalam 

pembelajaran PKn sehingga pembelajaran berpusat pada siswa yang berdampak pada peningkatan 

prestasi belajar siswa. 
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Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas  maka  dapat  diidentifikasi  masalah pembelajaran PKn di 

kelas  IV  semester 2 SDN I  Adirejo  sebagai berikut: Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh 

berbagai faktor seperti : Profesionalitas guru dalam mengelola pembelajaran, kesesuaian metode 

pembelajaran dengan meteri yang disajikan, fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, aktivitas 

siswa dalam mengikuti serta lingkungan di sekitar siswa. Aktivitas belajar siswa meliputi : beberapa 

aspek yaitu kognitif, afektif, motorik / keterampilan. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : Apakah dengan penerapan metode diskusi kelompok dapat meningkatkan 

Aktifitas belajar siswa kelas IV semester 2 pada mata pelajaran PKn  di  SDN I  Adirejo? Apakah 

pengaruhnya dengan penerapkan metode diskusi kelompok terhadap meningkatkan Prestasi belajar 

siswa kelas IV semester 2 pada mata pelajaran PKn  di SDN I  Adirejo? 

 

Pemecahan Masalah yang Ditawarkan 

Adapun rancangan pemecahan masalah yang dapat peneliti uraikan adalah sebagai berikut: Materi 

pelajaran dijelaskan secara singkat. Guru membentuk kelompok. Belajar serta menjelaskan tugas-

tugas yang harus dikerjakan siswa. Proses kerja kelompok dimulai dengan diawasi oleh guru 

dilanjutkan dengan pelaporan dan penyimpulan materi pelajaran. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di  atas,  maka adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:  Untuk 

mengetahui apakah dengan penerapan metode diskusi kelompok dapat meningkatkanAktifitas belajar 

siswa kelas IV semester 2 pada mata pelajaran PKn  di SDN I  Adirejo. Untuk mengetahui Apakah 

pengaruhnya dengan penerapkan metode diskusi kelompok terhadap meningkatkan Prestasi belajar 

siswa kelas IV semester 2 pada mata pelajaran PKn  di SDN I  Adirejo  . 

 

Kajian Teori 

Diskusi merupakan suatu kegiatan dialogis yang timbul dari terjadinya proses tukar pikiran dan 

argumentasi secara langsung untuk mencari atau memperoleh suatu tujuan dimana guru dalam hal ini 

sebagai penerus, pengatur pembicaraan dan kadang-kadang penambah jawaban peserta didik. Kata 

diskusi berasal dari bahasa latin discussio, discussi, atau discussum yang berarti memeriksa, 

memperbincangkan dan membahas. Menurut Sukardi (1994) diskusi kelompok adalah : "Suatu bentuk 

pendekatan yang kegiatannya bercirikan suatu keterikatan pada suatu pokok masalah atau pertanyaan, 

dimana anggota-anggota atau peserta diskusi secara jujur berusaha untuk memperoleh kesimpulan 

setelah mendengarkan dan mempelajarai serta mempertimbangkan pendapat-pendapat yang 

dikemukakan dalam diskusi". 

 

Selanjutnya, menurut Roestiyah (2001) dijelaskan bahwa metode diskusi adalah salah satu metode 

belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Di dalam diskusi ini proses interaksi 

antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, pemecahan 

masalah sehingga semua siswa akan terlibat secara aktif tidak hanya sebagai pendengar saja. 

 

Pendapat lain juga mengatakan, diskusi merupakan suatu pengalaman belajar yang melibatkan dua 

atau lebih individu yang saling berhadapan muka serta berinteraksi secara verbal mengenai tujuan 
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atau sasaran tertentu melalui tukar menukar informasi, mempertahankan pendapat atau memecahkan 

masalah.( J.J Hasibuan dan Moedjiono, 1999 : 20 ). 

 

Aktifitas belajar adalah bentuk-bentuk kegiatan yang muncul dalam bentuk proses pembelajaran, baik 

kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik meliputi 

membaca, mendengar, menulis, meragakan, mengukur. Sedangkan kegiatan psikis seperti mengingat 

kembali isi pelajaran, menyimpulkan hasil eksperimen, membandingkan suatu konsep yang lain dan 

sebagainya (Moedjiono dan Moh. Dimyati, 1994 : 106). 

 

Prestasi belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan aktual yang berbentuk 

nilai atau skor siswa. Nilai atau skor siswa merupakan respon verbal yang diperoleh melalui tes hasil 

belajar yang dilaksanakan setelah proses perlakuan dilaksnakan. Menurut pendapat Raka Joni (Dalam 

Darmayanti 2007:9) dinyatakan bahwa prestasi belajar adalah kegiatan belajar siswa bertujuan unutuk 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, sikap serta nilai-nilai. Disamping itu prestasi belajar dapat 

dicapai seseorang setelah yang bersangkutan mengalami suatu proses belajarataudiajarkansuatu 

pengetahuan (Nurkancana dan Sunartana, 1992:3). 

           

Metode diskusi merupakan teknik bimbingan kelompok untuk membahas topik - topik yang pasti 

untuk dipahami lebih dalam. Dalam diskusi akan terlihat emosi dan sikap serta prilaku anggota 

kelompoknya sehingga akan terjadi saling bertukar pendapat dan pikiran, dan mendapatkan suatu 

kesempatan dalam pemecahan masalah. 

 

Setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengajukan pendapat dan mengembangkan 

sebuah pikiran untuk menemukan jalan keluar dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. 

Dalam diskusi kelompok akan tertanam rasa tanggung jawab, dan anggota kelompok akan belajar 

menghadapi masalah dengan penuh tanggung jawab sehingga mereka taat keluar dari masalah yang 

dihadapi dikusi kelompok dapat membantu anggotanya memecahkan masalah baik masalah belajar, 

sosial dan lain sebagainya. Dari uraian para ahli di atas, bahwa diskusi kelompok juga memiliki 

peranan yang sangat penting. Disamping sebagai teknik layanan bimbingan diskusi kelompok juga 

merupakan cara belajar yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

Hipotesis Tindakan 

Jika penerapan metode diskusi kelompok dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan prosedur, maka 

prestasi belajar siswa kelas IV semester  2 di SDN I  Adirejo dapat meningkat.  

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan melibatkan partisipan siswa kelas IV semester 2 jumlah siswa 21 

orang. Dari 21 orang siswa ini dibagi menjadi 4 kelompok dengan anggota 5 sampai 6 orang 

perkelompok. Obyek penelitian ini adalah metode diskusi kelompok, aktivitas siswa, dan prestasi 

belajar dalam melakukan pembelajaran di kelas. 

       

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) maka prosedur penelitian ini 

sesuai dengan prosedur penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam suatu proses berdaur / 

bersiklus, di mana setiap siklus terdiri dari: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kemmis S. dan M.C. Tanggrat (1998), yang menyatakan bahwa PTK adalah 

siklus refleksi diri yang berbentuk spiral dalam rangka melakukan proses perbaikan terhadap kondidi 

yang ada mencarikan solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan dalam rangka 
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menemukan cara-cara baru yang lebih baik dan lebih efektif untuk mencapai hasil yang lebih optimal. 

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang ada, penelitian tindakan kelas ini direncanakan 

terdiri dari 2 (dua) siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 4 (empat) fase, yaitu: perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi tindakan dan refleksi terhadap tindakan yang telah dilakukan pada 

setiap siklus. Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penelitian pada 

akhir siklus tertentu, sepenuhnya tergantung pada hasil yang dicapai pada siklus terakhir. Bila hasil 

yang dicapai telah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, maka penelitian dihentikan 

dan apabila belum mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan maka penelitian dilanjutkan ke 

siklus berikutnya.  

 

Kriteria Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan penelitian tindakan adalah sebagai berikut : Terjadi perubahan aktivitas belajar 

dalam kategori baik dan memuaskan. Terjadi peningkatan prestasi belajar sesuai dengan kriteria 

ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah.  

 

Hasil Penelitian 

Deskripsi Kondisi Awal 

Untuk mendapat data yang akurat tentang kondisi awal siswa, peneliti mengadakan tes awal. Sebelum 

pelaksanaan tes awal, dilaksanakan proses pembelajaran mengenai cara berkerjasama antara 

kelompok secara konvensional yaitu dengan menggunakan metode ceramah terhadap subjek 

penelitian yaitu siswa kelas IV semester 2 SDN I Adirejo yang jumlahnya 21 orang siswa  

Pembelajaran dengan metode itu dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Januari 2019 . Pada pertemuan 

tersebut dari 21 orang siswa yang tercatat, semuanya hadir. 

Setelah siswa memperoleh penjelasan deskripsi tentang Organisasi Pemerintahan Pusat. Selanjutnya 

mereka ditugasi untuk mengingat-ingat kembali peristiwa sebelumnya yang dilaksanakan di sekolah, 

kemudian diminta menyampaikan laporannya sebagai tes awal pada pertemuan berikutnya. Dengan 

proses pembelajaran seperti itu, tampak siswa kurang antusias dan kurang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

Siklus I 

Ketuntasan Hasil Belajar 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses belajar mengajar dengan menggunakan 

metode diskusi kelompok  untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PKn 

tentang Organisasi Pemerintahan Pusat . Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata prestasi belajar siswa 

yaitu  64,7  dengan ketuntasan belajar 76,20 % yang masih lebih kecil dari standar yang diinginkan  

yaitu  dengan ketuntasan belajar 85 %., dengan demikian pelaksanaan siklus I belum mencapai 

kriteria ang diharapkan dan penelitian dilanjutkan pada siklus II 

 

Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas guru dalam proses belajar mengajar dengan 

menggunakan metode diskusi kelompok sangat baik didalam kelas sehingga siswa lebih aktif 

dibandingkan pada pembelajaran sebelumnya.. Hal ini berdampak  positif terhadap prestasi belajar 

siswa. 
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Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran PKn   tentang  

organisasi pemerintahan pusat dengan menerapkan metode diskusi kelompok setiap siklusnya 

mengalami peningkatan,  

 

Siklus II 

Ketuntasan Hasil Belajar 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses belajar mengajar dengan menggunakan 

metode diskusi kelompok  memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai rata-rata prestasi belajar siswa yaitu 67,9  dengan ketuntasan belajar  

95,23%.  Pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah  tercapai. 

 

Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas guru dalam proses belajar mengajar dengan 

menggunakan metode diskusi kelompok  sudah  dilaksanakan sesuai prosedur dan langkah-langkah 

pembelajaran .  

 

Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran PKn   tentang  

organisasi pemerintahan pusat  dengan metode diskusi kelompok siswa sama-sama aktif. Jadi pada 

siklus II sudah ada perubahan sikap siswa sebagaimana yang dikehendaki. 

 

Hasil peningkatan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut : 

Tabel Rekapitulasi hasil peningkatan siklus I dan siklus II 

No  

 

Identifikasi  Hasil Siklus Keterangan 

I II 

1 Pengelolaan Pembelajaran Baik Baik  

2 Aktivitas belajar siswa Cukup Baik  

3 Ketuntasan Hasil belajar  76,19 % 95,23% Naik 19,04 % 

  

Berdasarkan  uraian dalam pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

mengefektifkan penerapan  metode diskusi kelompok dalam pembelajaran PKn Kelas IV   semester 

genap SDN I  Adirejo , maka aktivitas dan prestasi belajar  dapat meningkat, dan terjadi perubahan 

sikap siswa yang tadinya kurang aktif bahkan pasif dalam mengikuti pembelajaran berubah menjadi 

aktif dan prestasi belajar meningkat. 

 

Kesimpulan 

Simpulan data 

Berdasarkan hasil  penelitian dan analisa  pembahasan yang penulis sampaikan dalam 2 siklus 

penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan  sebagai berikut: Penerapan metode diskusi kelompok dapat 

meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas IV semester 2  pada mata pelajaran PKn  di SDN I  Adirejo    

Kecamatan  Pekalongan, terlihat dari hasil yang  ditunjukan oleh siswa yang sebelum penelitian ini 

kurang aktif dan  bersifat pasif, setelah  penelitian ini menjadi sangat aktif. Setelah penerapkan 

metode diskusi kelompok prestasi belajar siswa kelas IV semester 2  mata pelajaran PKn  di SDN I  

Adirejo  Kecamatan Pekalongan terlihat dari data yang dihasilkan  dari data awal jumlah siswa yang 

banyak tidak tuntas namun setelah  penelitian siswa yang tidak tuntas menurun dan ketuntasan siswa 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 6   │   No. 1   │   Januari  2023   │      ISSN :  2620-973X  │    14 

  
 

meningkat. Ketuntasan  belajar siswa pada awal penelitian ( 30,3 % ), meningat menjadi ( 69,7% ) 

pada siklus I, dan menjadi  ( 87,9 % ) pada siklus II, dengan peningkatan sebesar 57,6 %. 

 

Saran 

Berdasarkan temuan dan hasil karya tulis maka penulis dapat temukan beberapa saran dari penelitian 

ini, adapun saran-saran ini yaitu  : Meningkatkan kemamapuan pemahaman metode diskusi kelompok 

dan memberikan pengalaman-pengalaman baru yang diharapkan memberikan kontrisbusi terhadap 

peningkatan belajarnya. Siswa memiliki kesadaran  bahwa proses pembelajaran adalah dalam rangka 

pengembangan potensi dirinya, melalui penelitian ini siswa kelas IV semester 2 SDN I  Adirejo   

Kecamatan Pekalongan terlatih untuk dapat  menyelesaikan masalah dengan pendekatan ilmiah agar 

siswa terdorong aktif  secara fisik, mental, dan emosi dalam pembelajarannya. Bagi guru khususnya di 

SDN I  Adirejo Kecamatan Pekalongan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

professional, dan pembelajaran interaktif menjadi alternative pembelajaran PKn untuk meningkatkan 

prestasi kelas IV  semester 2 SDN I  Adirejo  Kecamatan Pekalongan . Memberikan kesadaran guru 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan, materi, 

karakteristik siswa, dan kondisi pembelajaran. Guru mempunyai kemampuan dalam merancang model 

pembelajaran interaktif yang merupakan contoh baru bagi guru, dan menerapkannya dalam 

pembelajaran PKn. Dengan penelitian ini, kemampuan guru mengaktifkan siswa dan memusatkan 

pembelajaran pada pengembangan potensi diri siswa juga meningkat, sehingga pembelajaran lebih 

menarik, bermakna, menyenangkan, dan mempunyai daya tarik. Disamping itu penelitian ini dapat 

memperkaya pengalaman guru dalam melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan refleksi diri atas kinerjanya melalui PTK.  
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STUDENT TEAMMS ACHIEVEMENT DIVISIONS LEARNING MODEL 

IN IPS COURSES IN CLASS V SD NEGERI 1 MOLINOW 
 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISIONS PADA MATA PELAJARAN IPS  
DI KELAS V SD NEGERI 1 MOLINOW 

 
Aklusia Ansik, S.Pd 

SD Negeri 1 Molinow  Provinsi Sulawesi Utara  

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to find out whether learning social studies on Hindu-Buddhist history in 

Indonesia using the STAD type Student Teams-Achievement Divisions learning model can improve learning 

outcomes for fifth grade students at SD Negeri 1 Molinow. The formulation of the problem in this study is 

whether social studies learning using the Student Teams-Achievement Divisions learning model can improve the 

learning outcomes of fifth grade students at SD Negeri 1 Molinow? The research data shows the results of the 

formative test (after using STAD type cooperative learning has increased). After doing cooperative learning 

STAD type Cycle I, namely: 72.75. Then the research showed that the average value of the second cycle of daily 

repetition was 79.64. no student got a score of 50. Referring to the research data and discussion it can be 

concluded that learning using the STAD type cooperative learning model is effective in class V semester 2 SD 

Negeri 1 Molinow 2017/2018 academic year. 

Key Word: Learning Outcomes and Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 

 

ABSTRAK  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran IPS materi Sejarah Hindu-Budha di 

Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Student Teams-Achievement Divisions tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Molinow . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran tipe Student Teams-Achievement Divisions 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Molinow? Data penelitian menunjukkan  hasil tes 

formatif (setelah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD mengalami peningkatan). Setelah dilakukan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD Siklus I yaitu:  72,75. Kemudian penelitian menunjukkan data nilai rata-rata 

ulangan harian siklus II adalah 79,64. tidak ada siswa yang mendapat nilai 50. Merujuk pada data hasil 

penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD efektif pada kelas V semester 2 SD Negeri 1 Molinow  tahun ajaran 2017/ 2018. 

Kata Kunci: Hasil Belajar dan Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 

 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD. 

IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Pada jenjang SD salah satu muatan pada mata pelajaran IPS adalah Sejarah. 

 

Mengingat pada masa modern sekarang ini pelajaran sejarah mulai dilupakan. Untuk mengatasi 

masalah ini penulis sebagai guru telah mencoba berbagai metode agar siswa memiliki gairah untuk 

belajar, akan tetapi itu tidak cukup. Dalam proses pembelajaran penulis/ guru menerapkan model 

pembelajaran yaitu cooperative learning tipe STAD. 
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Menurut Suherman dkk (2003:260) inti dari STAD adalah guru menyampaikan suatu materi, 

kemudian para siswa bergabung dalam kelompoknya yang terdiri atas empat atau lima orang untuk 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. Setelah selesai mereka menyerahkan pekerjaannya 

secara tunggal untuk setiap kelompok kepada guru. 

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Student Teams-Achievement Divisions Pada Mata Pelajaran IPS 

di kelas V SD Negeri 1 Molinow. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe Student Teams-Achievement Divisions dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

Kelas V SD Negeri 1 Molinow ? 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran IPS materi Sejarah Hindu-

Budha di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Student Teams-Achievement Divisions 

tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Molinow . 

 

Cooperative  learning  mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk 

menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk 

mencapai tujuan bersama lainnya. Bukanlah cooperative learning jika siswa duduk bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil dan mempersilahkan salah seorang diantaranya untuk menyelesaikan 

pekerjaan seluruh kelompok. Menurut Suherman dkk (2003:260) cooperative learning menekankan 

pada kehadiran teman sebaya yang berinteraksi antar sesamanya sebagai sebuah tim dalam 

menyelesaikan atau membahas suatu masalah atau tugas. 

 

Menurut Suherman dkk (2003:260) ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam cooperative learning 

agar lebih menjamin para siswa bekerja secara kooperatif, hal tersebut meliputi: pertama para siswa 

yang tergabugn dalam suatu kelompok harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim dan 

mempunyai tujuan bersama yang harus dicapai. Kedua para siswa yang tergabung dalam sebuah 

kelompok harus menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok dan bahwa 

berhasil atau tidaknya kelompok itu akan menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh anggota 

kelompok itu. Ketiga untuk mencapai hasil yang maksimum, para siswa yang tergabung dalam 

kelompok itu harus berbicara satu sama lain dalam mendiskusikan masalah yang dihadapinya. 

 

Objek Penelitian Tindakan Kelas adalah SD Negeri 1 Molinow, Kotamobagu Barat, Kota 

Kotamobagu. Subjek penelitian adalah kelas V SD Negeri 1 Molinow  Kota Kotamobagu Propinsi 

Sulawesi Utara dengan jumlah siswa 24 orang. Kelas ini perlu mendapat perhatian guna pemecahan 

masalah mereka dalam kesulitan belajar khususnya mata pelajaran IPS. 

 

Penelitian Tindakan Kelas ini tahun ajaran 2017/2018.  Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu hasil belajar siswa dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD semester 2 tahun ajaran 2017/ 2018.  Metode analisa data yang digunakan 

adalah teknik analisa data deskripsi untuk menjelaskan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD  dengan peningkatan hasil belajar pada kelas V semester 2 Tahun Ajaran 2017/ 2018. 
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Langkah-langkah tindakan pembelajaran yang dilakukan siklus I, yaitu: Guru memberikan motivasi 

kepada kelompok siswa agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. Lebih intensif 

membimbing kelompok siswa yang mengalami kesulitan. Memberikan penghargaan atau reward. 

 

Pada siklus I terlihat adanya suasana pembelajaran yang sudah mengarah kepada pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Siswa dalam satu kelompok menunjukkan saling membantu untuk memahami 

materi yang telah diberikan melalui diskusi, tanya jawab, pokoknya sudah terjadi interaksi. Siswa 

mulai tidak merasa canggung lagi saling bertukar pendapat, berbagai ide dengan teman. Guru secara 

aktif memantau kerja kelompok, jika ada hal-hal yang kurang jelas, diberi kejelasan oleh guru. 

Terlihat semangat kebersamaan dalam proses pembelajaran. Dari 6 kelompok yang ada, terlihat ada 2 

kelompok yang paling menonjol, 3 kelompok dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, 1 kelompok terlihat masih lamban. Kelompok yang paling lamban menyelesaikan tugas 

terlihat kurang berinteraksi dengan satu sama lain, tampak mereka lebih banyak berdiam diri, sesekali 

saja berbicara.  Tanggapan siswa dikelas cukup baik, wakil kelompok yang tampil cukup baik dalam 

menerima masukan dari temannya. Meningkatnya aktivitas siswa dalam PBM didukung oleh 

meningkatnya aktivitas guru meningkatkan suasana pembelajaran kooperatif STAD, guru intensif 

membimbing siswa saat siswa mengalami kesulitan dalam PBM, dapat dilihat dari hasil observasi 

aktivitas guru dalam PBM meningkat dari 61,36% pada siklus pertama menjadi 80% pada siklus 

kedua.  

 

Hasil observasi dan refleksi pada siklus I, yang perlu diperhatikan sebagai rencana tindakan pada 

siklus berikutnya adalah: Masih ada siswa yang belum optimal terlibat dalam proses interaksi dengan 

kelompoknya. Masih ada siswa yang belum menguasai materi sistem hukum nasional. Siswa yang 

kemampuan akademik lebih tinggi agak lebih mendominasi aktivitas dalam kelompok. Hasil tes 

formatif (setelah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD mengalami peningkatan). Setelah 

dilakukan pembelajaran kooperatif tipe STAD Siklus I yaitu:  72,75. 

 

Tindakan dan hasil Siklus II,  rencana pembelajaran yang disusun berdasarkan hasil dari refleksi pada 

siklus I. Pembelajaran yang dilakukan adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut: Guru memberi 

motivasi, serta apersepsi. Dengan mengingatkan kembali materi yang diajarkan. Guru membagi siswa 

dalam kelompok yang baru, tetapi masih heterogen, malahan lebih variatif. Guru membagikan kartu-

kartu soal pada materi ini, soal yang diberikan hanya 5 soal. Siswa diminta untuk memahami terlebih 

dahulu secara mandiri, kemudian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Guru minta beberapa 

wakil kelompok untuk menampilkan pekerjaannya di depan kelas. Guru memberi penegasan.  

 

Pada siklus II terlihat adanya peningkatan minat siswa secara mandiri tampak lebih tinggi dan 

dikategorikan baik. Keseriusan kelompok baik sekali karena guru dan peneliti terlihat lebih fokus 

dalam memperhatikan aktivitas mereka. Interaksi dengan teman sudah baik, terlihat mereka dari awal 

sudah menunjukkan kesungguhan/ serius untuk berinteraksi. Siswa yang akademiknya tinggi, 

berusaha untuk berbagi ide dengan anggota masing-masing, mereka lebih berekpresif dan 

bekerjasama yang lebih baik. Dari semua kelompok yang ada, dapat menyelesaikan tugas, dengan 

baik dan hasilnya betul semua serta dengan waktu yang tepat. Nilai rata-rata ulangan harian siklus II 

adalah 79,64. tidak ada siswa yang mendapat nilai 50. 

 

Pembahasan hasil penelitian, setelah diamati dan didiskusikan serta dilakukan refleksi selama 

pelaksanaan penelitian tindakan dilapangan, maka dapatlah dipaparkan bahwa kemampuan siswa 

yang masih relatif rendah dapat diupayakan dengan melakukan pembelajaran kooperatif melalui 
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pendekatan tipe STAD. Siswa pada mulanya terlihat masih binggung dan canggung untuk berinteraksi 

dengan temannya sehingga pada siklus I guru tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan 

seluruh skenario tindakan. Sehingga siswa dikelompokkan dalam kelompok yang lebih heterogen.  

 

Pada siklus ke II terlihat kecanggungan untuk berinteraksi dan berbagi ide mulai terlihat lebih baik. 

Disamping itu guru lebih aktif untuk mengontrol aktivitas kelompok. Sehingga mereka lebih serius 

dalam memikirkan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Mereka lebih santai, rileks, riang dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. 

  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif pada kelas V semester 2 SD Negeri 1 

Molinow  tahun ajaran 2017/ 2018. 

 

Saran dalam penelitian ini yaitu hendaknya guru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD untuk meningkatkan hasil belajar. Hendaknya penerapan pembelajaran kooperatif secara 

bertahap karena model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan suatu model yang baru di SD 

Negeri 1 Molinow . Hendaknya guru membuat perencanaan yang matang dalam memilih materi dan 

mengalokasikan waktu dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe STAD sehingga materi 

lebih mudah diterima siswa dan waktu yang terbuang dapat diminimalkan. 
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ABSTRACT 

Students' mathematical-logical intelligence is still low due to the learning model that has been used by 

educators, especially in learning mathematics in the classroom, tends to conventional learning models. The 

researcher tries to provide a solution as an effort to overcome the low logical-mathematical intelligence of 

students by applying the Quantum Teaching learning model, namely a learning model that emphasizes the 

activities of students to make ideas and ideas based on logical thinking. The research method used is 

Experiment. The population in this study were all students in class VII SMP Negeri 1 Seputih banyak for the 

2021-2022 academic year with random sampling of class VII F as the experimental class and class VII E as the 

control class. Students' logical-mathematical intelligence is measured using an essay test instrument test. Based 

on the results of the normality test using the Liliefors test and homogeneity using the largest variance versus the 

smallest variance, it was found that the test results for the two classes were normal and homogeneous. So for 

testing the hypothesis can be used t test. Based on the results of the t test, it is concluded that the application of 

the Quantum Teaching learning model has an effect on students' logical-mathematical intelligence on the 

subject of integers in class VII SMP Negeri 1 Seputih banyak in the 2021-2022 academic year. 

Key Word: Logical-mathematical intelligence, Quantum Teaching Learning Model. 

 

ABSTRAK 

Kecerdasan matematis-logis peserta didik yang masih rendah dikarenakan model pembelajaran yang selama ini 

digunakan pendidik khususnya dalam pembelajaran matematika di kelas cenderung kepada model pembelajaran 

konvensional. Peneliti mencoba memberikan solusi sebagai upaya untuk mengatasi rendahnya kecerdasan 

matematis-logis peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching yaitu model 

pembelajaran yang menekankan aktifitas peserta didik untuk membuat gagasan dan ide berdasarkan atas 

pemikiran yang logis. Metode penelitian yang digunakan adalah Eksperimen. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Seputih Banyak Tahun Pelajaran 2021-2022 dengan 

pengambilan sampel secara acak kelas VII F sebagai  kelas eksperimen dan kelas VII E sebagai kelas kontrol. 

Kecerdasan matematis-logis peserta didik diukur dengan menggunakan uji instrumen tes essay. Berdasarkan 

hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Liliefors dan homogenitas dengan menggunakan variansi terbesar 

berbanding variansi terkecil, diperoleh bahwa hasil tes dari kedua kelas tersebut normal dan homogen. Sehingga 

untuk pengujian hipotesis dapat digunakan uji t. Berdasarkan hasil uji t diperoleh kesimpulah bahwa penerapan 

model pembelajaran Quantum Teaching berpengaruh terhadap kecerdasan matemetis-logis peserta didik pada 

pokok bahasan bilangan bulat di kelas VII SMP Negeri 1 Seputih Banyak tahun pelajaran 2021-2022. 

Kata Kunci : Kecerdasan matematis-logis, Model Pembelajaran Quantum Teaching. 

 

 

Pendidikan sebagaimana pengertiannya yang disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas adalah "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara". 
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Pendidikan yang dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas di atas adalah pendidikan 

yang mengarah pada pembentukan manusia yang berkualitas atau manusia seutuhnya yang lebih 

dikenal dengan istilah insan kamil, untuk menuju terciptanya insan kamil di atas, maka pendidikan 

yang dikembangkan menurut Mendiknas (2006: XIX) adalah pendidikan yang memiliki empat segi 

yaitu olah kalbu, olah pikir, olah rasa dan olah raga. 

 

Peningkatan mutu pendidikan menjadi faktor utama untuk menunjang tercapainya apa yang 

disebutkan Mendiknas, dimana keberhasilan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh keberhasilan 

pemerintahnya dalam memperbaiki aspek-aspek dalam bidang pendidikan bangsa tersebut. Berbagai 

upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kurikulum 

pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, peserta didik , pendidik serta model pembelajaran yang 

digunakan. Pendidikan juga dapat diperoleh baik dalam keluarga, lingkungan dan sekolah.  

 

Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Seputih Banyak 

tahun pelajaran 2021-2022, “(1) Dimana peserta didik masih menganggap bahwa pelajaran 

matematika itu pelajaran yang sulit. Hal ini disebabkan oleh pelajaran matematika yang menuntut 

peserta didik untuk selalu bermain dengan angka-angka serta pelajaran matematika yang begitu 

banyak rumus yang harus dipecahkan, akibatnya kebanyakan peserta didik malas untuk mengerjakan 

PR yang diberikan pendidik. (2) Minat belajar pelajaran matematika peserta didik yang masih rendah. 

Hal ini disebabkan oleh pendidik yang jarang memamfaatkan permainan yang menarik ditengah-

tengan kegiatan belajar mengajar untuk mengatasi jika terjadi kebosanan belajar, akibatnya 

kebanyakan peserta didik asyik mengobrol dengan teman sebangkunya ketimbang harus belajar.” 

 

Berdasarkan prasurvei ini juga, penulis melakukan tes kemampuan awal sebagai tolak ukur  

kecerdasan matematis terhadap kelas VII E dan VII F diketahui data sebagai berikut : 

 

Tabel. Nilai Tes Kemampuan Awal Kecerdasan Matematis-Logis Materi Bilangan Bulat 

Semester Ganjil Matematika Peserta Didik Kelas VII E dan VII F SMP Negeri 1 

Seputih Banyak Tahun Ajaran 2021-2022 

No. KELAS 

NILAI MATEMATIKA 

PESERTA DIDIK JUMLAH 

< 50 50 ≤ x < 71 ≥ 71 

1. VII E 17 19 6 42 

2. VII F 15 20 7 42 

JUMLAH 32 39 13 84 

 

 

Berdasarkan hasil tes kemampuan awal yang dilakukan penulis, diketahui bahwa hasil belajar 

matematika peserta didik kelas VII E dan VII F SMP Negeri 1 Seputih Banyak belum seperti yang 

diharapkan, seperti yang terlihat pada tabel 1 hanya 15,85% yang mendapat nilai ≥ 71. Sedangkan 

KKM yang ditetapkan pihak sekolah untuk mata pelajaran matematika adalah 71. Komponen yang 

menonjol yang menjadi penyebab rendahnya pencapaian hasil belajar matematika kelas VII semester 

ganjil SMP Negeri 1 Seputih Banyak adalah kesulitan peserta didik dalam memecahkan masalah yaitu 

masih rendahnya kemampuan peserta didik dalam menangani bilangan dan perhitungan, pola dan 

pemikiran logis dan ilmiah atau yang disebut dengan kecerdasan matematis-logis. Selain itu 
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keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pendidik dalam menerapkan model pembelajaran yang 

efektif dan inovatif menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar. 

 

Pertama kalinya hukum logika dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani yaitu Aristoteles. Ia 

menjelaskan bagaimana argument disusun, bukti dan syarat dinyatakan, dan kesimpulan dibuat. Dari 

logika inilah lahir apa yang disebut dengan pemikiran ilmiah yang mensyaratkan timbulnya hipotesis 

berdasarkan pengamatan dan seperti itulah terciptanya matematika. Didalam pelajaran matematika, 

kemampuan peserta didik dalam menangani setiap bilangan dan perhitungan, pola dan pemikiran logis 

dan ilmiah sangatlah penting. Dimana kecerdasan matematis-logislah yang menjadi dasar pemecahan 

masalah dalam matematika. Adapun ciri-ciri kecerdasan matematis-logis anatara lain menghitung 

problem aritmatika dengan cepat diluar kepala, suka menanyakan pertanyaan logis, dapat. 

menjelaskan setiap masalah secara logis, merancang eksperimen untuk menguji hal – hal yang tidak 

dimengerti hingga mudah dalam memahami sebab akibat dan menikmati pelajaran matematika , IPA 

dan berprestasi tinggi. 

 

Mencermati permasalah di atas, maka perlu adanya solusi agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat 

memberikan hasil yang optimal serta meningkat prestasi belajar peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Secara garis besar, seorang pendidik harus mampu mengembangkan kreatifitas 

pembelajaran melalui dua unsur yaitu konteks dan konten. Konteks disini berarti pendidik berupaya 

menciptakan lingkungan yang mendukung, menciptakan suasana yang harmonis, membangun sebuah 

keseimbangan sebagai landasan yang kuat dan menginterpretasi rancangan belajar yang dinamis. 

Sedangkan Konten meliputi penyajian dari persiapan pembelajaran, menciptakan fasilitas yang prima 

serta mengajarkan dan memanfaatkan ketrampilan yang ada. 

 

Quantum Teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Menurut Bobbi 

De porter (2000), Quantum Teaching hampir sama dengan sebuah simfoni yang di dalamnya banyak 

unsur atau faktor yang berpadu dan mewarnai hasil akhir yang indah. Adapun tujuan Quantum 

Teaching adalah untuk meraih ilmu pengetahuan yang luas dengan berdasarkan prinsip belajar yang 

menyenangkan dan menggairahkan dengan kerangka perencanaan pembelajaran yang dikenal dengan 

‘TANDUR’ yaitu Tumbuhkn, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi dan Rayakan.  Pertama, 

Tumbuhkan secara umum konsep tumbuhkan adalah sertakan diri mereka, pikat mereka, puaskan 

keingintahuan, buatlah peserta didik tertarik atau penasaraan tentang materi yang akan diajarkan. 

Kedua, Alami konsep alami mengandung pengertian bahwa dalam pembelajaran pendidik harus 

memberi pengalaman dan manfaat terhadap pengetahuan yang dibangun peserta didik sehingga 

menimbulkan hasrat alami otak untuk menjelajah. Ketiga, Namai mengandung maksud bahwa 

penamaan memuaskan hasrat alami otak membuat peserta didik penasaran, penuh pertanyaan 

mengenai pengalaman untuk memberikan identitas, menguatkan dan mendefinisikan (kecerdasan 

matematis-logis digunakan). Keempat, Demonstrasikan inti pada tahap ini adalah memberi 

kesempatan peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik tahu. Hal ini sekaligus memberi 

kesempatan peserta didik untuk menunjukkan tingkat pemahaman terhadap materi yang dipelajari. 

Kelima, Ulangi tahap ini dilaksanakan untuk memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa ‘aku 

tahu bahwa aku tahu ini’. Kegiatan ini dilakukan secara multimodalitas dan multikecerdasan. Keenam, 

Rayakan tahap ini dituangkan pada penutup pembelajaran. Dengan maksud memberikan rasa 

rampung, untuk menghormati usaha, ketekunan dan kesuksesan yang akhirnya memberikan rasa 

kepuasan dan kegembiraan. Dengan kondisi akhir peserta didik yang senang maka akan menimbulkan 

kegairahan peserta didik dalam belajar lebih lanjut. 
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Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, ada beberapa masalah yang dapat 

penulis identifikasikan yaitu sebagai berikut: Hasil belajar matematika peserta didik yang masih 

rendah. Kecerdasan Matematis-Logis Peserta didik yang masih rendah. Model pembelajaran yang 

digunakan pendidik belum bervariasi. Peserta didik masih menganggap bahwa pelajaran matematika 

adalah pelajaran yang sulit. Minat belajar peserta didik pembelajaran matematika yang masih kurang. 

 

Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis, baik kemampuan, waktu dan dana yang menunjang 

dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada “Pengaruh Model 

Pembelajaran Quantum Teaching Terhadap Kecerdasan Matematis-Logis Peserta Didik Kelas VII 

Semester Ganjil SMP Negeri 1 Seputih Banyak Tahun Pelajaran 2021-2022.” 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan model pembelajaran Quantum Teaching dan penggunaan model pembelajaran 

konvensional terhadap kecerdasan matematis-logis peserta didik kelas VII  semester ganjil SMP 

Negeri 1 Seputih Banyak tahun pelajaran 2021-2022?” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan model pembelajaran Quantum Teaching dan penggunaan model pembelajaran 

konvensional  terhadap kecerdasan matematis-logis peserta didik kelas VII semester ganjil SMP 

Negeri 1 Seputih Banyak tahun pelajaran 2021-2022.” 

 

Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini, maka peneliti memberikan penjelasan istilah-istilah sebagai berikut : Quantum Teaching adalah 

penggubahan belajar yang meriah, dengan segala nuansanya. Quantum Teaching juga menyertakan 

segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum Teaching 

berfokus pada hubungan dinamis pada lingkungan kelas, interaksi yang mendirikan landasan dan 

kerangka untuk belajar. Kecerdasan matematis-logis adalah kemampuan untuk menangani bilangan 

dan perhitungan, pola dan pemikiran logis dan alamiah. Kecerdasan ini juga mencakup kemampuan 

untuk mengolah angka, matematika, dan juga hal – hal lain yang berhubungan dengan angka. 

Pembelajaran konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi yang satu arah 

sehingga kedudukan peserta didik menjadi pasif. Dalam hal ini, peserta didik hanya melihat, 

mendengar dan mencatat pelajaran yang disampaikan oleh pendidik, sehingga pemahaman peserta 

didik hanya sebatas ingatan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Eksperimen. Pada 

kelas eksperimen dengan melakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching kemudian dianalisis keefektifan peserta didik terhadap kecerdasan matematis-logis peserta 

didik, Sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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Penulis bemaksud memberikan perlakuan terhadap dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yang bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat yang terjadi melalui 

pemanipulasian variabel bebas serta melihat perubahan yang terjadi pada variabl terikatnya.  

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. (Sugiyono. 2011) 

 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  Variabel bebas adalah variabel yang 

cenderung mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari 2 sub 

variabel bebas, yaitu : Model pembelajaran Quantum Teaching. Model pembelajaranl konvensional. 

Variabel terikat adalah variabel yang cenderung dapat dipengaruhi oleh variabel   bebas. Dalam hal 

ini yang menjadi variabel terikat adalah kecerdasan matematis-logis. 

 

Populasi, Teknik Sampel dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakterisitik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya. (Sugiyono. 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII 

semester ganjil di SMP Negeri 1 Seputih Banyak tahun pelajaran 2021-2022  yang berjumlah 

sebanyak 310 peserta didik yang terbagi dalam delapan kelas yaitu terdiri dari VII A – VII H.  

 

Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang akan digunakan dalam pengambilan kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 

Probability sampling dengan cluster  random sampling. Teknik pengambilan sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pengundian dilakukan 

dengan memberikan nomor urut pada setiap kelas kemudian diambil secara acak. (Usman, Husaini 

dan R. Purnomo Setiady Akbar. 2004). Pada pengambilan nomor urut pertama untuk kelas 

eksperimen dan pengambilan nomor urut kedua untuk kelas kontrol. Saat peneliti melakukan 

penelitian dari pengundian pertama muncul kelas VII F dan pengundian kedua muncul kelas VII E, 

maka kelas VII F sebagai kelas eksperimen dan kelas VII E sebagai kelas kontrol. 

 

Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono. 

2011). Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII E dan VII F SMP Negeri 1 Seputih 

Banyak yang masing-masing kelas berjumlah 42 dan 42 peserta didik. Dengan demikian, sampel yang 

peneliti pilih adalah berjumlah 84 peserta didik, dimana kelas VII F sebagai kelas eksperimen yaitu 

kelas yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching, dan kelas VII E 

sebagai kelas kontrol yaitu kelas yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

 

Teknik  Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan 

dapat diolah menjadi suatu data yang dapat disajikan sesuai masalah yang dihadapi. Dalam penelitian 

ini teknik pengumpulan data meliputi : 

 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 6   │   No. 1   │   Januari  2023   │      ISSN :  2620-973X  │    24 

  
 

Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik  pengumpulan data yang ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara  dilakukan  pada pendidik mata 

pelajaran matematika dan beberapa peserta didik. 

 

Observasi  

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. (Sugiyono. 2011). Dengan demikian hasil 

observasi dari penelitian ini adalah suatu proses pengamatan untuk mengetahui kegiatan belajar 

mengajar peserta didik. Berdasarkan observasi peneliti mengamati proses pembelajaran di kelas, 

pendidik masih menggunakan metode pembelajaran konvensional yang hanya menjelaskan definisi, 

teorema atau rumus-rumus dilanjutkan dengan pemberian contoh soal dan latihan yang ada di Lembar 

Kerja peserta didik dan buku-buku yang tersedia. 

 

Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang mampu memberikan informasi kuantitatif, 

seperti jumlah pendidik, peserta didik, tenaga administrasi dalam suatu sekolah. Peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan profil sekolah, daftar hasil belajar peserta 

didik, dan hal lain yang diperlukan dalam penelitian ini. (Walgito, Bimo . 2004). 

 

Tes 

Tes adalah suatu metode atau alat untuk melakukan penyelidikan yang menggunakan soal-soal, 

pertanyaan-pertanyaan, atau tugas-tugas yang telah dipilih secara seksama dan telah distandarisasikan. 

(Walgito, Bimo . 2004). 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tes sebagai metode pokok. Tes yang digunakan telah 

diketahui tingkat validitasnya dan reliabilitasnya. Dalam hal ini metode tes adalah metode yang 

digunakan untuk mengukur peningkatan kecerdasan  

 

Teknik penilaian sebagai berikut (Arikunto, Suharmini. 2009): 

 
 

Tes disusun berdasarkan indikator kecerdasan matematis-logis. Hasil tes kecerdasan matematis-logis 

peserta didik diberi skor sesuai kriteria penskoran seperti berikut (Arikunto, Suharmini. 2009): 

 

Tabel.  Rubrik Penskoran Kecerdasan Matematis-Logis 

Skor Kriteria 

5 Mampu mengkategorikan dan mengklasifikasi informasi yang diperoleh dari soal 

secara logis dan ilmiah dengan baik  dan benar, serta perhitungan dan hasilnya 

benar. 

4 Kurang mampu mengkategorikan dan mengklasifikasi informasi yang diperoleh 

dari soal secara logis dengan baik  dan benar, serta perhitungan perhitungan dan 

hasilnya benar. 

3 Kurang mampu mengkategorikan dan mengklasifikasi informasi yang diperoleh 

dari soal secara logis dengan baik  dan benar, serta perhitungan dan  hasilnya salah. 
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2 Tidak mampu mengkategorikan dan mengklasifikasi informasi yang diperoleh dari 

soal dengan baik dan benar, serta perhitungan salah dan hasilnya benar. 

1 Tidak mampu mengkategorikan dan mengklasifikasi informasi yang diperoleh dari 

soal dengan baik dan benar, serta perhitungan dan hasilnya salah. 

0 Tidak menjawab sama sekali. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan  oleh peneliti untuk mempermudah 

pengumpulan data sehingga data lebih mudah diolah.  

 

Pengujian Instrumen Penelitian 

Sebelum tes kecerdasan matematis-logis diberikan kepada peserta didik, terlebih dahulu dilakukan uji 

coba instrumen kepada peserta didik diluar sampel yang telah mempelajari materi tersebut. Uji coba 

instrumen dilakukan untuk mengetahui kualitas instrument meliputi validitas, tingkat kesukaran, daya 

beda dan , reliabilitas. Seperti diuraikan sebagai berikut : 

 

Uji Validitas 

Setiap penyusunan instrumen dalam penelitian selalu memperhitungkan beberapa pertimbangan 

seperti apa yang hendak diukurnya, apakah data yang terkumpul relevan dengan sifat atau 

karakteristik yang dikehendaki dan sejauh mana perbedaan skor yang diperoleh menggambarkan 

karakteristik yang akan diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan instrumen 

yang digunakan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

dan dapat mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti secara tepat. Untuk menghitung 

kevaliditasan suatu soal dihitung dengan koefisien validitas (rxy) dengan menggunakan rumus 

(Siregar, Syofian. 2011) : 

rxy =  

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi yang menyatakan validitas. 

n : banyaknya responden. 

X : skor item yang diperoleh peserta didik. 

Y : skor total yang diperoleh peserta didik. 

XY : hasil perkalian skor item dan skor total. 

X2 : hasil kuadrat dari skor item. 

Y2 : hasil kuadrat dari skor total. 

( )2 : hasil kuadrat dari jumlah skor item. 

( )2 : hasil kuadrat dari jumlah skor total. 

Kesimpulan Jika rxy    , maka instrumen dinyatakan valid. Harga rtabel dapat diukur terlebih 

dahulu menetapkan derajat kebebasannya menggunakan df = n -2 pada taraf signifikansi 5 %, 

Sehingga korelasi rtabel = r(α, n – 2). 

 

Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan butir soal dalam membedakan peserta didik yang berkemampuan 

tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Daya pembeda digunakan untuk menentukan soal 
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sungguh dapat membedakan siswa yang termasuk kelompok pandai (upper group) dan peserta didik 

yang termasuk kelompok kurang (lower group). 

 

Untuk mengetahui daya pembeda tiap butir soal digunakan rumus sebagai berikut: 

 
Keterangan : 

DP : Daya pembeda. 

SA : Jumlah Skor kelompok atas pada butir soal yang diolah. 

SA : Jumlah Skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah. 

n : Jumlah peserta didik kelompok atas dan kelompok bawah. 

SMax : Jumlah skor maksimal. 

 

 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis daya pembeda butir tes adalah sebagai berikut : 

a. Mengurutkan jawaban peserta didik dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah 

b. Jumlah peserta didik kurang dari 50 maka peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 

jumlah kelompok atas diambil 27% dari nilai tertinggi dan jumlah kelompok bawah 

diambil 27% dari nilai terendah. 

c. Menentukan banyaknya responden kelompok atas dan kelompok bawah dapat 

menggunakan : 

          dan            

d. Menghitung daya beda dengan rumus yang telah ditentukan. 

 

Tingkat Kesukaran 

Uji tingkat kesukaran suatu soal bertujuan mengetahui tingkat kesulitan soal yang digunakan untuk 

mengukur hasil pembelajaran. Instrumen yang baik adalah instrumen yang tidak terlalu mudah dan 

juga tidak terlalu sukar. 

 

Untuk menentukan tingkat kesukaran pada item instrument penelitian, peneliti menggunakan rumus  

(Surapranata, Sumarna. 2004): 

 
Keterangan : 

P : tingkat kesukaran untuk setiap butir soal 

 : Banyaknya peserta didik yang menjawab benar  

SMax : Skor maksimal. 

N : Banyaknya responden. 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit soal tersebut. 

Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh makin mudah soal tersebut.  

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau 

dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali 

pada waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan 
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terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atau konsisten 

jika hasil dari pengujian instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. 

 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan internal consistency reliability yang 

menggunakan Alpha Cronbach untuk mengidentifikasikan seberapa baik item-item dalam kuisioner 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Rumusnya sebagai berikut : 

r11 =   

Keterangan : 

r11 : Koefisien reliabilitas tes. 

k  : Banyaknya butir soal yang digunakan. 

 : Varian skor total. 

 : Varians butir ke-i. 

`Rumus untuk varians total dan varians item : 

 =  

   =  

Keterangan :   

n  : Jumlah peserta tes 

JKi : Jumlah kuadrat seluruh skor item 

JKs  : Jumlah kuadrat subyek 

Nilai koefisien alfa (r) akan dibandingkan dengan koefisien korelasi rtabel = r (α, n-2). Jika 

rhitung > rtabel  , maka instrumen dinyatakan reliabel. 

 

Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan hipotesis yaitu terdapat pengaruh yang signifikan model Pembelajaran Quantum 

Teaching terhadap kecerdasan-matematis peserta didik  kelas VII semester ganjil SMPS Nusantara 

tahun pelajaran 2021-2022. Maka hipotesis itu akan diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis 

akan menggunakan uji-t berdasarkan variabel X1 (kelas eksperimen) dan X2 (kelas kontrol) yang akan 

diukur. Sebelum dilakukan uji-t maka harus memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut : 

 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas data dilakukan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji 

kenormalan yang digunakan peneliti adalah uji Liliefors karena data tidak bergolong. Rumus uji 

Liliefors sebagai berikut: 

 

 = ,  =  

Hipotesis H0 : Data mengikuti sebaran normal. 

   H1 : Data tidak mengikuti sebaran normal. 

Kesimpulan : Jika   ≤   , maka H0 diterima. 

Langkah-langkah uji Liliefors : 

a. Mengurutkan data dan menentukan frekuensi masing-masing data 

b. Menentukan frekuensi kumulatif 
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c. Menentukan nilai Z dimana  , dengan  

d. Menentukan nilai peluang  dengan melihat tabel z 

e. Menentukan nilai  dengan ketentuan jika z (+)  maka 

 = 0.5 +  dan jika z ( ) maka  = 0.5  . 

f. Menentukan  =  , dan    

 

g. Menentukan nilai =  

h. Nilai  =  

 

 

Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah 

distribusi atau lebih. Pengujian homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian memiliki kondisi yang sama atau homogen.Untuk menguji homogenitas variansi ini 

digunakan rumus sebagai berikut : 

TerkecilVariansi

TerbesarVariansi
Fhit 

 
Hipotesis  H0 : tidak terdapat perbedaan antara varians 1 dengan varians 2 

      H1 : terdapat perbedaan antara varians 1 dan dengan varians 2. 

Kesimpulan  Tidak tolak H0 (homogen) jika Fhitung ≤ Ftabel 

Tolak H1 (tidak homogen) jika Fhitung  > Ftabel 

Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Mencari 
TerkecilVariansi

TerbesarVariansi
Fhit   

b. Menentukan taraf signifikansi (  

c. Menghitung Ftabel = F1/2α (dk varians tersbesar -1, dk varians terkecil -1). 

 

Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan prosedur yang berisi kesimpulan aturan yang menuju kepada suatu keputusan 

apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan 

normalitas dan homogenitas, maka selanjutnya yji hipotesis dengan menggunakan uji t pada taraf 

signifikan α = 0,05 dengan rumus sebagai berikut (E Walpole, Ronal. 2005):  

 
Keterangan : 

 : rata-rata sampel eksperimen 

 : rata-rata sampel kontrol  

 : banyak sampel eksperimen 

 : banyak sampel kontrol  
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 : simpangan baku sampel eksperimen 

 : simpangan baku sampel control 

Hipotesis Uji : 

H0  :  µ1  =  µ2 (rata-rata kecerdasan matematis-logis peserta didik dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching sama dengan rata-rata rata-rata 

kecerdasan matematis-logis peserta didik dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional). 

H1  :  µ1  ≠  µ2 (rata-rata kecerdasan matematis-logis peserta didik dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching tidak sama dengan rata-rata rata-

rata kecerdasan matematis-logis peserta didik dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional). 

Kesimpulan Uji jika thitung  ≤ ttabel maka H0 diterima. 

 

Pembahasan 

Pada hari pertama, sebelum peniliti melakukan penelitian di sekolah, peneliti terlebih dahulu 

melakukan wawancara sebagai teknik  pengumpulan data yang bertujuan sebagai pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara  ditujukan kepada pendidik mata pelajaran 

matematika dan beberapa peserta didik. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan 

permasalahan-permasalah yang selama ini terjadi selama proses pembelajaran di kelas berlangsung. 

Selanjutnya peneliti mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan menerapkan model 

pembelajaran Quantum Teaching yang dianggap tepat untuk meningkatkan kecerdasan matematis-

logis peserta didik yang menjadi permasalahan inti yaitu peneliti dengan terlebih dahulu menyusun 

lembar pedoman observasi model pembelajaran Quantum Teaching sebagai proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Berdasarkan lembar pedoman observasi pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching, akan digunakan peneliti untuk  

mendeskripsikan hasil pengamatan selama proses pembelajaran di kelas. 

 

Pada hari kedua, dokumentasi digunakan peneliti sebagai suatu cara pengumpulan data yang mampu 

memberikan informasi kuantitatif, seperti jumlah pendidik, nilai peserta didik sampai dokumentasi 

berupa foto saat proses pelaksanaan pembelajaran di kelas berlangsung. Pada hari ketiga dan 

seterusnya, penelitian dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran yang telah dipersiapkan 

sebelumnya oleh peneliti yaitu model pembelajaran Quantum Teaching dan model pembelajaran 

konvensional terhadap kecerdasan matematis-logis. Kecerdasan matematis-logis menunjukkan 

kemampuan peserta didik untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola dan pemikiran logis dan 

ilmiah. Peserta didik dengan kecerdasan matematis-logis yang berkembang adalah peserta didik yang 

mampu memecahkan masalah, mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan urutan yang logis, 

dapat mengerti pola dan hubungan serta mampu melakukan proses berpikir deduktif dan induktif. 

 

Peserta didik pada kelas eksperimen yang diterapkan model pembelajaran Quantum Teaching, 

memiliki keunggulan dibandingkan kelas kontrol yang diterapkan model pembelajaran konvensional. 

Keunggulan kelas eksperimen antara lain untuk memberikan gagasan yang beragam dari meteri 

operasi bilangan bulat dalam hal menyatakan anggota bilangan bulat, sifat-sifat yang berlaku pada 

operasi bilangan bulat sampai menyelesaikan operasi bilangan bulat yang berhubungan dengan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik pada kelas eksperimen juga dapat membangun 

ide-ide mereka melalui pemikiran yang logis, peserta didik juga dapat membangun keterampilan 

sosial yang dimiliki peserta didik melalui interaksi yang terjalin antara peserta didik dengan peserta 

didik dan pendidik dengan peserta didik. Hal ini didukung oleh model pembelajaran Quantum 
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Teaching karena daam proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching menekankan aktifitas peserta didik untuk membuat gagasan dan ide berdasarkan atas 

pemikiran yang logis,  Pada proses ini, peneliti medengarkan dan melihat penuh perhatian ide-ide 

yang dinyatakan setiap peserta didik serta menyelidiki pertanyaan yang timbul dari setiap peserta 

didik akibat dari rasa ketertarikan peserta didik yang ingin tahu. 

 

Sedangkan peserta didik pada kelas kontrol yang diterapkan dengan model pembelajaran 

konvensional, peserta didik kurang mampu menggunakan pemikiran ilmiah dan logisnya terkait 

materi operasi bilangan bulat dalam hal menyatakan anggota bilangan bulat, sifat-sifat yang berlaku 

pada operasi bilangan bulat sampai menyelesaikan operasi bilangan bulat yang berhubungan dengan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah 

matematika, sulitnya peserta didik dalam membuat gagasan dan ide berdasarkan atas pemikiran yang 

logis dan peserta didik juga kurang dalam membangun keterampilan sosial karena interaksi yang 

terjalin di dalam kelas hanyalah interaksi satu arah. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran di 

kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional, pendidik hanya sekedar 

menjelaskan materi. Sehingga menyebabkan peserta didik cenderung pasif dan tidak memiliki 

kesempatan untuk mengkomunikasikan gagasan ataupun ide mereka. Pada akhirnya peserta didik 

hanya menghafal materi yang diberikan sehingga peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan soal 

yang diberikan ataupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang  berkaitan dengan konsep 

materi yang disampaikan pendidik. 

 

Kemudian tahap akhir yang dugunakan peneliti untuk membenarkan hipotesis yang sebelumnya sudah 

ditentukan, peneliti melakukan uji tes untuk menentukan hasil dari pada proses penelitian yang sudah 

berlangsung. Tes adalah suatu metode atau alat untuk melakukan penyelidikan yang menggunakan 

soal-soal, pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang telah dipilih secara seksama dan telah 

distandarisasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes berupa essay sebagai metode pokok 

yang terdiri dari 10 soal dengan point setiap soal yang telah ditentukan serta soal tes yang akan 

diujikan tersebut sebelumbya telah diujikan kepada peserta didik diluar sampel untuk diketahui 

tingkat validitas sampai reliabilitas setiap butir soal. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Liliefors dan homogenitas dengan 

menggunakan variansi terbesar berbanding variansi terkecil dari kedua kelas tersebut, diperoleh 

bahwa hasil tes dari kedua kelas normal dan homogen. Sehingga untuk pengujian hipotesis dapat 

digunakan uji t. Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan uji-t, diperoleh nilai thitung lebih besar 

dibandingkan ttabel. Hal ini berarti menjawab hipotesis yang telah ditentukan, yaitu dengan menolah H0 

dan menerima H1. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata kecerdasan matematis-logis 

peserta didik pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching 

lebih tinggi dibandingkan rata-rata hasil belajar peserta didik pada kelas kontrol yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Quantum Teaching lebih berpengaruh signifikan terhadap kecerdasan matematis-logis 

peserta didik dibandingkan dengan penerapan model pembelajaran konvensional. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa diterapkannya model pembelajaran Quntum Teaching pada kelas eksperimen memiliki 

pengaruh terhadap kecerdasan matermatis-logis peserta didik. Kecerdasan matematis-logis peserta 
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didik kelas eksperimen lebih baik dari pada kecerdasan matematis-logis peserta didik kelas kontrol. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji t dua sampel tidak berkorelasi 

diperoleh  nilai thitung sebesar 3,53  dan  nilai ttabel = 0,989. Nilai │ thitung│≤ ttabel,  sehingga H0 ditolak 

artinya penerapan model pembelajaran Quantum Teaching memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kecerdasan matematis-logis  pada pokok pembahasan bilangan bulat di kelas VII SMP 

Negeri 1 Seputih Banyak. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, ada bebarapa hal yang perlu penulis sarankan, yaitu : 

Materi pelajaran matematika tidak semuanya efektif diajarkan dengan pembelajaran konvensional. 

Oleh karena itu, perlu adanya pemilihan model pembelajaran yang efektif dengan materi yang akan 

diajarkan. Peserta didik sebaiknya tidak perlu ragu dan takut menuangkan ide-ide kreatifnya untuk 

menyelesaikan berbagai soal-soal matematika. Mata pelajaran matematika hendaknya ditempatkan 

diwaktu yang tepat, misalnya di pagi hari. Karena penempatan jam pelajaran matematika pada jam 

akhir atau siang hari akan membuat peserta didik menjadi jenuh. Semoga apa yang diteliti dapat 

dilanjutkan oleh penulis lain dengan penelitian yang lebih luas. Harapan penulis yang lain adalah apa 

yang diteliti dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pendidik pada umumnya dan 

penulis pada khususnya. 
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ABSTRACT 

This study aims to increase the activity and results of students' mathematics learning through cooperative 

learning of the Think-Pair-Share Type. The place used for research was at SMP Negeri 1 Seputih Banyak with 

32 students in class IX B as the research subjects. The type of research used was descriptive qualitative with 

Classroom Action Research method, which was carried out in two cycles, where each cycle consisted of 3 

meetings. The process of implementing the research includes: planning stages, implementation of actions, 

monitoring and reflection. The results obtained in this study indicate that: 1) The average activity in cycle I was 

63.1%, increasing by 9.1% in cycle II by 74.2%, 2) Student responses increased by 4.6 from cycle I (60%) to 

cycle II (64.6%), 3) Student learning outcomes increased by 3.5 from cycle I (63.5) to cycle II (67) and 4) 

Learning completeness in cycle 1 was 53, 1% increased to 71.9% in cycle II in mathematics. Based on the 

results of this study, suggestions that can be submitted are: To improve the quality of learning mathematics, 

teachers should use Think-Pair-Share Type cooperative learning in their learning. For researchers, so that 

further research can be carried out regarding the effectiveness of Think-Pair-Share Type cooperative learning 

which is related to learning outcomes and the learning process, and is expected to contribute to the development 

of science and technology, especially learning mathematics 

Key Word: TPS Learning Model, Activities and Learning Outcomes, Mathematics 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa melalui pembelajaran 

kooperatif  Tipe Think-Pair-Share. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di SMP Negeri 1 Seputih 

Banyak dengan subyek penelitiannya adalah siswa kelas IX B  yang berjumlah 32 siswa. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode Penelitian Tindakan Kelas, yang dilaksanakan dalam dua 

siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Proses pelaksanaan penelitian meliputi: tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, monitoring dan refleksi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

:1) Rata-rata aktivitas pada pada siklus I sebesar 63,1% meningkat sebesar 9,1% pada siklus II sebesar 74,2%, 2) 

Respon siswa  meningkat sebesar 4,6 dari siklus I (60%) ke siklus II (64,6%), 3) Hasil belajar siswa meningkat 

sebesar 3,5 dari siklus I (63,5) ke siklus II (67) dan 4) Ketuntasan belajar pada siklus 1 sebesar 53,1% 

meningkat menjadi  71,9 % pada siklus II pada pelajaran matematika. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka 

saran yang dapat disampaikan adalah: Untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika para guru 

hendaknya di dalam pembelajarannya menggunakan pembelajaran kooperatif Tipe Think-Pair-Share.  Bagi para 

peneliti, agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pembelajaran kooperatif Tipe Think-

Pair-Share yang berkaitan dangan hasil belajar mapun proses pembelajaran, dan  diharapkan  dapat memberikan 

kontribusi bagi terbangunnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pembelajaran matematika  

Kata Kunci  : Model Pembelajaran TPS, Aktivitas dan Hasil Belajar, Matematika  
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Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Namun demikian dalam 

pembelajaran matematika masih banyak ditemui masalah. Menurut Jaworski (1994) penyelenggaraan 

pembelajaran matematika tidaklah mudah karena fakta menunjukkan bahwa  para siswa mengalami 

kesulitan dalam mempelajari matematika. Pada tingkat nasional, prestasi belajar matematika 

umumnya lebih rendah dari pelajaran lain, pada tingkat internasional prestasi siswa-siswa Indonesia 

sangat jauh di bawah (Marpaung 2003, dalam Soedjadi 2004).  

 

SMP Negeri 1 Seputih Banyak merupakan salah satu Sekolah Menengah yang menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 

1 Seputih Banyak,  ketika proses pembelajaran berlangsung guru telah  menggunakan beberapa 

metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain adalah metode ceramah/ 

ekspositori, tanya jawab dan pemberian tugas. Namun penggunaan metode tersebut masih bersifat 

monoton, yaitu guru menyampaikan materi, siswa mencatat dan mendengarkan, guru mengadakan 

tanya jawab selanjutnya guru memberikan tugas atau latihan, di mana tugas lebih banyak diberikan 

secara individu. 

 

Ketika proses pembelajaran berlangsung tidak semua siswa terlihat aktif belajar. Siswa yang sering 

bertanya hanya beberapa orang  dan ketika diminta untuk menjawab soal hanya siswa-siswa tertentu, 

sedangkan yang lain lebih banyak diam atau mendengarkan. Demikian juga ketika siswa diminta 

mengerjakan soal di depan kelas ada beberapa yang dapat mengerjakan tetapi sebagian yang lain 

meminjam pekerjaan temannya. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap materi pelajaran 

dan pengelolaan  pembelajaran yang cenderung  monoton. Akibatnya hasil belajar yang diperolehpun 

belum memuaskan. 

 

Hasil belajar yang belum memuaskan terlihat dari rendahnya nilai hasil belajar siswa, yaitu 

banyaknya siswa yang memperoleh nilai di bawah Kriteria  Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata 

pelajaran matematika. KKM  yang ditetapkan di sekolah sebesar 75. Dari 32 siswa kelas IX.B  pada 

semester ganjil TP 2021-2022 ternyata ada  20 orang atau sekitar  62% siswa mendapat nilai di bawah 

KKM untuk materi pokok Lingkaran  sebagaimana pada tabel berikut: 

 

Tabel Nilai Hasil Tes Sub Sumatif  

 

N

o 

Nilai Jumlah Siswa Persentase 

1

.  

2

. 

 75 

 75 

12 

20 

38 % 

62 % 

3

. 

Jumlah                  32 100 % 

Sumber : Daftar nilai hasil tes sub sumatif mata pelajaran matematika  

 

Kondisi hasil  pembelajaran  yang rendah tersebut memerlukan perhatian yang besar untuk 

mengatasinya, karena akan dapat menghambat proses pembelajaran matematika. Banyak faktor yang 

turut mempengaruhi proses pembelajaran matematika, di antaranya adalah: faktor dari siswa 
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(kemampuan, kesiapan, sikap dan minat), faktor guru (kemampuan, motivasi guru, cara penyampaian 

/metode dan model pembelajaran), sarana dan prasarana (fasilitas belajar, ruang kelas, sumber belajar) 

dan penilaian (Hudoyo, 1988). 

 

Karena sifat matematika yang berkenaan dengan ide-ide / konsep abstrak dan tersusun secara hirarkis 

serta penalarannya deduktif maka guru harus memilih penerapan pembelajaran yang dapat membuat 

materi tersebut bermakna bagi siswa. Materi akan bermakna bagi siswa jika metode  pembelajaran 

yang diterapkan menjadikan matematika sebagai aktivitas siswa dalam pemecahan masalah. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Soedjadi (2004) bahwa matematika sebagai kegiatan manusia tanpa 

meninggalkan pandangan filsafat pertama matematika sebagai alat yang dianut selama ini.  

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran kooperatif. Dengan 

pembelajaran  kooperatif siswa dapat saling bekerjasama, sebagaimana dikemukakan oleh Joice & 

Weill 1986  (dalam Sukamto & Udin 1997) bahwa dengan pembelajaran kooperatif siswa dapat 

menggunakan tenaga atau “energy” untuk bekerjasama yang disebut “synergy”. Menurut Slavin 

(1995) bahwa dalam pembelajaran kooperatif semua siswa (anggota kelompok)  terlibat aktif karena 

memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. 

 

Pembelajaran yang menggunakan model kooperatif, siswa saling bekerjasama sehingga terbentuk 

sinergi dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemampuan siswa yang beragam jika dibuat kelompok 

dalam bentuk pembelajaran kooperatif akan terjadi transfer pengetahuan dan sesama siswa akan 

saling membantu. Bantuan sesama teman ini akan menjadikan suasana belajar lebih hidup dan 

aktivitas siswa dalam belajar lebih meningkat.  

 

Keeratan hubungan dan dinamika kelompok lebih terlihat karena siswa memiliki peran dan 

tanggungjawab masing-masing. Pembelajaran  Kooperatif  tipe Struktural Think-Pair-Share sebagai 

salah satu dari model pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan yang menfokuskan pada kegiatan 

berpikir (thinking) dalam menemukan jawaban, saling bertukar pikiran atas hasil individu (pairing) 

dan diskusi bersama siswa antar kelompok (sharing) untuk menyampaikan isi materi (Arend 2000). 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan definisi Operasional  maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut: Apakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa? Apakah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa? 

 

Berdasarkan hasil observasi, siswa lebih banyak mendengarkan dan mencatat materi pembelajaran. 

Jika diberi latihan, sebagian siswa mengerjakan, tetapi ada yang tidak mengerjakan atau mencontoh 

temannya. Beberapa siswa dapat menyelesaikan soal, tetapi sebagian yang lain tidak menyelesaikan 

soal dan tidak mau bertanya kepada guru. Kondisi seperti ini mengakibatkan proses pembelajaran 

tidak selalu terlihat aktif. Selain itu hasil belajar siswa tidak selalu memuaskan. 

 

Untuk menjawab permasalahan di atas, dapat digunakan desain  pada proses pembelajaran 

matematika adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share. Dengan 

pembelajara kooperatif diharapkan siswa dapat saling bekerjasama dalam bentuk kelompok-

kelompok. Siswa lebih mudah memahami dan menemukan konsep-konsep jika mereka saling 

mendiskusikan  masalah tersebut dengan temannya. Hakekat pembelajaran adalah proses dan hasil 
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dengan mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa. Aktivitas dan kreativitas dapat tercapai 

melalui interaksi dan pengalaman belajar dengan sesama teman, guru dan lingkungannya. 

 

Model pembelajaan kooperatif tipe Think-Pair-Share adalah salah satu dari model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif lain yang telah dikembangkan antara lain adalah Student-

Teams-Achievement-Division (STAD) Teams-games-Tournaments (TGT), Team Asisted 

Individualization (TAI, Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC), Jigsaw dan lain-lain 

(Sidharta 2004). 

 

Berdasarkan uraian di atas dan melihat kondisi pembelajaran di SMP Negeri 1 Seputih Banyak, maka 

akan dilaksanakan disain pembelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share. 

Dalam kegiatan pembelajaran siswa dibagi dalam kelompok-kelompok, terdiri atas 2 orang  

berpasangan yang heterogen. Pertama masing-masing siswa harus belajar sendiri (thinking) dalam 

menemukan jawaban, kemudian mereka saling bertukar pikiran atas hasil individu (pairing), yang 

akhirnya guru akan memimpin diskusi bersama siswa antar kelompok (sharing) untuk menyimpulkan 

isi materi. 

 

Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka hipotesis penelitiannya adalah Apakah pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan aktivitas 

belajar matematika siswa? Apakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: Apakah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika 

siswa? Apakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa 

 

Metode Penelitian 

Variabel Penelitian  

Variabel bebas yaitu pembelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think-Pair-Share. Variabel terikat yaitu aktivitas belajar matematika. Hasil belajar matematika 

siswa. 

 

Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IX.B SMP Negeri 1 Seputih Banyak  pada semester ganjil 

Tahun Pelajaran 2021-2022 

 

Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model penelitian Tindakan Kelas, yaitu penelitian yang terbagi dalam 

siklus-siklus dan untuk mengetahui peningkatan pada kegiatan pembelajaran   

 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Seputih Banyak  pada semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021-

2022.  Waktu penelitian direncanakan dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian 

selama 3 bulan, yaitu Juli sampai dengan September 2021. Untuk pelaksanaan tindakan selama 3 

minggu tercakup dalam 2 siklus. Alokasi jam pelajaran adalah 4 jam pelajaran (2 kali tatap muka), 
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maka untuk pelaksanaan siklus I (3 kali tatap muka) dan II (3 kali tatap muka), sehingga  keseluruhan 

siklus adalah 6 kali tatap muka. 

 

Rencana Analisis Data 

Omtuk menganalisis data tentang aktivitas belajar, maka hasil observasi didiskripsikan dan dihitung 

jumlah aktivitas siswa dengan rumus persentasi aktivitas = jumlah aktivitas siswa/ jumlah siswa x 

100%. Sedangkan untuk menganalisis data  tentang hasil belajar dihitung rata-ratanya dan dihitung 

jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pembelajaran pada siklus I antara lain: Peningkatan aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu memperhatikan pembelajaran, bertanya, mengeluarkan pendapat, 

mencatat pelajaran, memecahkan dan menganalisa soal dan menaruh minat dalam belajar matematika. 

Hasil belajar matematika minimal rata-ratanya adalah 75 di akhir siklus dan 70 % siswa telah tuntas 

belajar (nilai ≥ 75) Apabila target belum berhasil dicapai pada siklus I maka akan dilakukan perbaikan 

pembelajaran yang akan dikembangkan pada siklus II. Diharapkan pada siklus II indikator 

keberhasilan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat tercapai. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Seputih Banyak, terhadap siswa kelas IX.B  Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2021-2022. Variabel yang diteliti meliputi variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel Bebas yaitu pembelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think-Pair-Share dan Variabel terikat yaitu Aktivitas dan Hasil belajar matematika dengan 

materi pokok Kesebangunan dan Kekongruenan 

 

Kondisi Guru, guru  yang  mengajar pelajaran matematika sebanyak 7 orang, sedangkan yang 

mengajar kelas VII ada dua orang guru matematika, dua orang mengajar di kelas VIII  dan tiga orang 

guru matematika mengajar di kelas IX 

 

Kondisi Siswa/Subyek Penelitian, jumlah siswa pada tahun pelajaran 2021-2022 untuk kelas IX terdiri 

dari 8 kelas, dan yang menjadi subyek  dalam penelitian ini  sebanyak 1 kelas yaitu kelas IX.B dengan 

jumlah siswa sebanyak 32 siswa.. 

 

Diskripsi data                       

Langkah-langkah penelitian menggunakan prosedur Penelitian Tindakan Kelas, yang meliputi: 1) 

Perencanaan Tindakan, 2) Pelaksanaan Tindakan, 3) Observasi dan 4) Refleksi. 

 

Perencanaan TindakanPerencanaan tindakan yang akan dilakukan adalah 1) Memetakan profil siswa 

dan membentuk kelompok siswa, dengan jumlah siswa perkelompok 2 orang. Dalam 1 kelompok 

dipilih satu orang berkemampuan akademik tinggi dan satu orang berkemampuan rendah sehingga  

kelompok-kelompoknya homogen. 2)   Menyusun skenario pembelajaran koopertif tipe Think-Pair-

Share dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri 

dari 3 pertemuan sehingga jumlah RPP sebanyak 6 buah. 3)  Menyusun tes awal dan tes akhir 

tindakan siklus I dengan sub materi pokok Mengenal Kesebangunan Dua Bangun Datar, Mengenal 

Dua Segitiga Yang Sebangun dan Mengenal Dua Bangun datar yang Kongruen 4) Menyusun lembar 

observasi aktivitas siswa, dan menyusun angket respon/ tanggapan siswa terhadap penerapan 

pembelajaran kooperatif  tipe Think-Pair Share 
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Rencana tindakan yang dilakukan adalah pada tindakan I guru memberi penjelasan tentang Mengenal 

Kesebangunan Dua Bangun Datar dalam bentuk contoh-contoh dan penjelasannya. Siswa 

memperhatikan, memahami dan mencatat pelajaran. Selanjutnya guru memberi contoh soal dan 

penyelesaiannya, sedangkan siswa mengikuti pelajaran dan menanyakan atau menjawab pertanyaan 

guru. . Selanjutnya guru melaksanakan kegiatan pembelajaran kooperatit tipe Think-Pair-Share. 

Tahap Think yaitu guru meminta siswa mempelajari dan memahami materi pada LKS dan 

memberikan soal untuk difikirkan. Tahap Pairing yaitu siswa berdiskusi dalam kelompok 

pasangannya mengerjakan soal dan dilatih mendengarkan dan mengutarakan pendapatnya.Tahap 

Sharing Satu  orang wakil dari kelompok berbagi dengan kelompok lain dengan cara  menyajikan 

hasilnya di depan kelas. Guru mengklarifikasi hasil kelompok dan mengulas jawaban yang salah. 

 

Pada tindakan II guru memberi penjelasan tentang Aturan Mngenal dua segitiga yang sebangun 

dengan menunjukkan kerangka segitiga. Siswa memperhatikan dan mencatat pelajaran. Selanjutnya 

guru  memberi contoh soal dan penyelesaiannya, sedangkan siswa mengikuti pelajaran dan    bertanya 

atau menjawab pertanyaan guru. Selanjutnya guru melaksanakan kegiatan  pembelajaran kooperatit 

tipe Think-Pair-Share.. Tahap Think yaitu guru meminta siswa memahami materi pada LKS dan 

memberikan soal untuk difikirkan. Tahap Pairing yaitu siswa berdiskusi dalam kelompok 

pasangannya mengerjakan soal dan dilatih mendengarkan dan mengutarakan pendapatnya.Tahap 

Sharing Satu  orang wakil dari masing-masing kelompok berbagi dengan kelompok lain dengan cara  

menyajikan hasilnya di depan kelas. Guru mengklarifikasi hasil kelompok dan mengulas jawaban 

yang salah. 

 

Pada tindakan III  guru memberi penjelasan tentang Mengenal dua bangun datar yang kongruen 

dengan media bangun datar. Siswa memperhatikan dan mencatat pelajaran. Selanjutnya guru memberi 

contoh soal dan penyelesaiannya, sedangkan siswa mengikuti pelajaran dan menanyakan atau 

menjawab pertanyaan guru. Selanjutnya guru melaksanakan kegiatan pembelajaran kooperatit tipe 

Think-Pair-Share. Tahap Think yaitu guru meminta siswa mempelajari dan memahami materi pada 

LKS dan memberikan soal untuk difikirkan. Tahap Pairing yaitu siswa berdiskusi dalam kelompok 

pasangannya mengerjakan soal dan dilatih mendengarkan dan mengutarakan pendapatnya.Tahap 

Sharing Satu orang wakil dari kelompok berbagi dengan kelompok lain dengan cara menyajikan 

hasilnya di depan kelas. Guru mengklarifikasi hasil kelompok dan mengulas jawaban yang salah.Guru 

menanyakan kesulitan yang dialami siswa kemudian menjelaskan kembali, selanjutnya guru 

memberikan tes bsiklus I untuk dikerjakan oleh siswa 

 

Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Berdasarkan perencanaan tindakan dilakukan proses pembelajarannya oleh guru di sekolah.Proses 

pembelajaran yang dilakukan disesuaikan dengan skenario pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share. Langkah-langkah pembelajarannya adalah: 1) persiapan materi dan pengelompokan siswa 

(guru mempersiapkan bahan ajar/ Lembar Kerja Siswa, lembar observasi, evalusi akhir masing-

masing individu dan siswa dikelompokkan secara heterogen 2 orang perkelompok), 2) pendahuluan 

dalam pengajaran (guru memotivasi siswa untuk mempelajarai materi dan menjelaskan beberapa 

bagian materi pelajaran), 3) tahap thinking (masing-masing siswa diminta membaca dan memahami 

materi sendiri-sendiri), 4) Pairing (siswa berdiskusi dalam kelompok pasangannya dan dilatih 

mendengarkan dan mengutarakan pendapat temannya), 5 Sharing (seluruh pasangan dipandu oleh 

guru berbagi pendapat antar kelompok), dan 6) tahap penghargaan (siswa dinilai secara individu 
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perkelompok). Pada tahap pelaksanaan tindakan ini dilakukan oleh peneliti dibantu anggota sebagai 

observer dan dirinci dalam bentuk pertemuan-pertemuan  

 

Pembahasan 

Peningkatan aktivitas belajar siswa 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas materi pokok Kesebangunan dan Kekongruenan secara 

grafik dapat terlihat pada gambar di bawah ini: 

 
Gb. Grafik Aktivitas Siswa selama Pembeelajaran 

 

Memperhatikan grafik di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut : 

Rata-rata aktivitas pada siklus I sebesar 63,1% meningkat sebesar 9,1% pada siklus II sebesar 74,2%, 

sedangkan untuk aspek aspek aktivitas untuk masing-masing  siklus adalah: Aktivitas siswa dalam 

memperhatikan pelajaran selama penelitian meningkat sebesar  25%,  dimana pada siklus I Pertemuan 

1 didapatkan angka sebesar 56% yang kemudian meningkat menjadi 81% pada siklus II pertemuan 3  

Aktivitas  bertanya dan mengeluarkan pendapat dalam diskusi selama penelitian meningkat sebesar 

18% dimana pada siklus I pertemuan 1 diperoleh angka sebesar 66% meningkat menjadi 84% pada 

siklus II Pertemuan ke-3. Aktivitas mencatat pelajaran selama penelitian meningkat sebesar 18% 

dimana pada siklus I pertemuan 1 diperoleh angka sebesar 53% meningkat menjadi 75% pada siklus 

II Pertemuan ke-3. Aktivitas memecahkan dan menganalisa soal selama penelitian meningkat sebesar 

19% dimana pada siklus I pertemuan 1 diperoleh angka sebesar 69% meningkat menjadi 78% pada 

siklus II Pertemuan ke-3..  

 

Aktivitas menaruh minat dalam belajar matematika selama penelitian meningkat sebesar 19% dimana 

pada siklus I pertemuan 1 diperoleh angka sebesar 59% meningkat menjadi 78% pada siklus II 

Pertemuan ke-3.  

 

Peningkatan aktivitas yang tertinggi adalah pada aktivitas memperhatikan pelajaran yaitu sebesar 

25%, walaupun besarnya persentase pada tiap siklus relatif kecil yaitu 13% pada siklus I dan 12% 

pada siklus II.  Hal ini karena siswa memperhatikan pelajaran dan mencatat tersendiri, ketika guru 

menerangkan di awal siklus siswa lebih banyak mencatat tetapi di akhir siklus mereka memperhatikan 

terlebih dahulu baru mencatat pelajaran. 
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Selanjutnya peningkatan aktivitas yang tinggi pada aktivitas bertanya, mengeluarkan pendapat dalam 

diskusi pada siklus I (66%) meningkat sebesar 18% ke siklus II (84%), hal ini  menunjukkan bahwa 

dengan pembelajaran kooperatif ternyata dapat meningkatkan aktivitas bertanya dan berdiskusi karena 

inti dari pembelajaran kooperatif  adalah bekerjasama dengan sesama teman dalam kelompok. 

Sedangkan peningkatan aktivitas yang terkecil adalah pada aktivitas memecahkan dan menganalisa 

soal pada siklus I (69%) meningkat sebesar 19% ke pertemuan II (84%), namun persentase pada tiap 

siklus relatif besar. Hal ini dikarenakan pada pelajaran matematika siswa diberikan soal untuk 

dikerjakan sehingga mereka sudah terbiasa mngerjakan soal-soal pada buku paket maupun Lembar 

Kerja Siswa. 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa hasil yang dicapai pada pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair Share  pada aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan pada tiap siklus. Aktivitas ini 

tidak dibandingkan dengan kondisi awal dan tidak ditargetkan persentasinya namun yang 

dipentingkan adalah adanya peningkatan pada masing-masing siklus. Data awal yang berkaitan 

dengan kondisi siswa hanya  untuk menentukan proses pembelajaran yang akan diberikan.  

 

Hasil ini memberikan indikasi bahwa aktivitas  belajar siswa dalam pembelajaran dapat ditingkatkan 

melalui pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair Share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

belajar yang dikelola menggunakan pembelajaran kooperatif (pengelompokan siswa) akan dapat 

meningkatkan aktivitasnya. Menurut Susilo (2001) di dalam masyarakat belajar setiap orang harus  

bersedia untuk berbicara dan berbagi pendapat, mendengarkan pendapat orang lain dan berkolaborasi 

membangun pengetahuan dalam kelompoknya. Situasi belajar seperti ini sejalan dengan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yang berorientasi pada kecakapan hidup (social, vokasional dan 

akademik) 

 

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa pembelajaran matematika yang didisain dengan 

pembelajaran kooperatif  tipe Think-Pair Share dapat memberikan suasana akrab antar sesama siswa 

dan mereka saling mentransfer pengetahuannya. Mereka lebih dapat menyelesaikan tugas dalam 

kelompoknya secara bersama-sama namun tidak mengandalkan kepada teman yang berkemampuan 

tinggi, karena dalam pembelajaran ini siswa juga harus bekerja sendiri untuk mengerjakan tugasnya. 

Selain itu mereka diberi tugas rumah (PR) yang harus dikerjakan di rumah. 

 Respon siswa dalam pelajaran matematika. 

 

Hasil penelitian menggunakan pembelajaran kooperatif  tipe Think-Pair Share  pada pelajaran 

matematika dengan materi pokok kesebangunan  dan kekongruenan  menunjukkan bahwa respon 

siswa meningkat sebesar 4,6 dari siklus I (60%) ke siklus II (64,6%). 

 

Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan respon siswa pada mata pelajaran matematika pada 

masing-masing siklus. Respon siswa ini tidak membandingkan dengan kondisi awal karena yang 

dilihat adalah adanya peningkatan respon dari tiap siklus. Oleh karena itu respon siswa ini tidak 

ditargetkan dengan nilai. 

 

Dalam penelitian ini dapat diamati bahwa dengan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair Share 

siswa lebih tertarik untuk belajar matematika karena mereka diajarkan dengan cara yang lebih rileks 

tidak tegang atau monoton. Mereka diberi kesempatan berdiskusi namun masih dalam batasan belajar 

dan dibimbing oleh guru, karena prosesnya harus dapat  menyelesaikan tugas yang diberikan dan 

mempresentasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Arend, 2000, bahwa model pembelajaran 
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Think-Pair-Share dikembangkan oleh Frank Lyman. Kelompok siswa terdiri atas 2 orang 

berpasangan yang heterogen, pertama masing-masing siswa harus belajar sendiri (thinking) dalam 

menemukan jawaban. Kemudian mereka saling bertukar pikiran atas hasil individu (pairing), yang 

akhirnya guru akan memimpin diskusi bersama siswa antar kelompok (sharing) untuk menyimpulkan 

materi. 

 

Hasil  Belajar SiswaHasil belajar siswa pada siklus I didapatkan data 15 orang tidak tuntas dan 17 

orang tuntas dengan nilai perolehan hasil belajar rata rata pada angka 63,5. Pada siklus II terdapat 9 

orang siswa yang tidak tuntas dan 23 orang siswa yang tuntas dengan nilai rata-rata menjadi 77.   

 
Gbr.. Grafik Hasil Belajar Siswa 

 

Grafik di atas memperlihatkan jumlah siswa yang tidak tuntas mengalami pengurangan sebanyak 6 

orang dan dengan sendirinya jumlah siswa yang tuntas meningkat menjadi 23 orang, berdasarkan 

prosentase ketuntasan belajar pada siklus 1 sebesar 53,1% meningkat menjadi  71,9 % pada siklus II. 

Data lengkapnya terlihat pada tabel berikut ini: 

Tabel. Ketuntasan Belajar siswa selama Penelitian 

 

Siklus 1 Siklus 2 

 Jumlah % Jumlah % 

Tidak Tuntas 15 46,9 9 28,1 

Tuntas 17 53,1 23 71,9 

 

Hasil ini diperoleh dari hasil tes setelah mengikuti pembelajaran  siklus I dan siklus  II. Sedangkan 

pretes dilakukan hanya untuk mengetahui kemempuan prasyarat / kemampuan awal yang telah 

dimiliki siswa untuk memulai pembelajaran pada materi pokok Kesebangunan dan Kekongruenan.  

 

Hasil di atas menunjukkan bahwa selama pembelajaran matematika (materi pokok Kesebangunan dan 

Kekongruenan) menggunakan pembelajaran kooperatif  tipe Think-Pair-Share  pada akhir siklus II 

ketuntasan belajarnya mencapai 71 %. Untuk mencapai ketuntasan 100% masih diperlukan upaya 

remedial lebih lanjut. Hal ini tidak menjadi penekanan  dalam penelitian ini. Namun demikian dari 

siklus I ke siklus II  melalui perbaikan kelemahan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus I, ternyata 

dapat ditunjukkan adannya peningkatan rata-rata skor hasil belajar siswa yaitu sebesar 18,8 dari siklus 

I (53,1) ke siklus II (71,9). 
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Dari hasil penelitian di atas pada materi pokok Kesebangunan hasil belajar dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan, walaupun ketuntasan belajar belum optimal. Dari hasil wawancara siswa 

berkaitan dengan hasil belajar yang belum optimal yaitu: Masih banyak siswa yang memandang 

bahwa belajar matematika dapat dilakukan hanya dengan membaca, padahal harus lebih banyak 

mengerjakan latihan/pekerjaan rumah. Kesulitan siswa untuk membedakan kesebangunan dan 

kekongruenan dalam bentuk soal dan penyelesaiannya. 

 

Siswa cenderung terbiasa menjawab soal yang sesuai dengan contoh, belum terbiasa mengerjakan soal 

yang mengungkap pengetahuan tingkat  aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Dengan melihat hasil 

belajar yang belum optimal dalam penelitian ini perlu dikaji lebih jauh tentang aspek siswa, karena 

banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar terutama adalah hasil belajar matematika. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Slameto (1991) bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar  adalah: 1)  Faktor yang bersumber dari diri sendiri yang meliputi: faktor jasmaniah: kesehatan, 

cacat tubuh, faktor psikologis: intelegensi, perhatian, minat, kematangan, kesiapan dan faktor 

kelelahan: tidur,istirahat, rekreasi yang teratur, olah raga yang teratur. 2) Faktor dari luar yang 

meliputi: faktor keluarga: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan dan faktor masyarakat.  

 

Hambatan dalam Pelaksanaan Penelitian 

Pembelajaran yang didisain melalui pembelajaran kooperatif tipe Think–Pair-Share dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran matematika, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan. 

Hambatan yang paling utama adalah terbatasnya waktu dalam pembelajaran matematika. Waktu yang 

disediakan dalam pelajaran matematika untuk pembelajaran kooperatif memerlukan waktu yang lebih 

lama jika dibandingkan dengan pembelajaran melalui klasikal  atau pembelajaran secara individu. Hal 

ini disebabkan siswa harus bekerja secara kelompok  dan berdiskusi di dalam kelompoknya.  

 

Waktu yang disediakan dalam mata pelajaran matematika untuk tingkat  SMP  adalah 6 x 40 menit, 

dengan alokasi tatap muka 2 kali seminggu dengan jumlah dan cakupan materi pokok yang lebih 

banyak/luas.  Sedangkan materi matematika saling berkaitan dengan materi selanjutnya. Hal ini 

terkadang menyita waktu guru untuk menjelaskan materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi 

baru. Untuk itu dalam pembelajaran matematika sebaiknya waktunya ditambah atau materi pokoknya 

dikurangi sehingga pelajaran yang disampaikan dapat tersaji seluruhnya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan mutu pembelajaran matematika melalui pembalajaran 

kooperatif  tipe Think-Pair-Share Kelas  IX.B SMP Negeri 1 Seputih Banyak Tahun Pelajaran 2021-

2022 dapat disimpulkan bahwa: Rata-rata aktivitas pada siklus I sebesar 63,1% meningkat sebesar 

9,1% pada siklus II sebesar 74,2%, sedangkan untuk aspek aspek aktivitas untuk masing-masing  

siklus adalah: Aktivitas siswa dalam memperhatikan pelajaran selama penelitian meningkat sebesar  

25%,  dimana pada siklus I Pertemuan 1 didapatkan angka sebesar 56% yang kemudian meningkat 

menjadi 81% pada siklus II pertemuan 3. Aktivitas  bertanya dan mengeluarkan pendapat dalam 

diskusi selama penelitian meningkat sebesar 18% dimana pada siklus I pertemuan 1 diperoleh angka 

sebesar 66% meningkat menjadi 84% pada siklus II Pertemuan ke-3. Aktivitas mencatat pelajaran 

selama penelitian meningkat sebesar 18% dimana pada siklus I pertemuan 1 diperoleh angka sebesar 

53% meningkat menjadi 75% pada siklus II Pertemuan ke-3. Aktivitas memecahkan dan menganalisa 

soal selama penelitian meningkat sebesar 19% dimana pada siklus I pertemuan 1 diperoleh angka 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 6   │   No. 1   │   Januari  2023   │      ISSN :  2620-973X  │    42 

  
 

sebesar 69% meningkat menjadi 78% pada siklus II Pertemuan ke-3.  Aktivitas menaruh minat dalam 

belajar matematika selama penelitian meningkat sebesar 19% dimana pada siklus I pertemuan 1 

diperoleh angka sebesar 59% meningkat menjadi 78% pada siklus II Pertemuan ke-3.  Respon siswa 

meningkat sebesar 4,6 dari siklus I (60%) ke siklus II (64,6%). Hasil belajar siswa meningkat sebesar 

3,5 dari siklus I (63,5) ke siklus II (67). Hasil Belajar siswa meningkat ketuntasan belajarnya sebesar 

21% dari 50% meningkat menjadi  71 %. 

 

Saran 

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika para guru hendaknya di dalam pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan penerapan pembelajaran yang 

berorintasi kepada siswa (Student Oriented).  Bagi para peneliti, agar dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai efektivitas  pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share  yang berkaitan dangan 

hasil belajar mapun proses pembelajaran. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan  dapat memberikan 

kontribusi bagi terbangunnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pembelajaran matematika. 
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PENCERNAAN  
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ABSTRACT 

This study aims to determine the increase in biology learning outcomes, especially on the subject matter of the 

digestive system in humans by applying the role playing method. This research is a Classroom Action Research 

which involves four components namely: Planning (plan), Action (action), Observation (observation), Reflection 

(reflection). The subjects in this study were 40 students of Class 8.3-A. This study uses a class action research 

design (PTK) which consists of two cycles. From the research results obtained: Test results (cognitive domain) 

cycle I average grade 65.5 with 65% grade learning completeness, lowest score 40 and highest score 90, 26 

students who complete individual learning and 14 students who have not complete. In cycle II, the class average 

test score reached 71.5 with completeness in class learning of 87.5%, the lowest score was 45 and the highest 

score was 95. There were 35 students who completed individual studies and 5 students who did not complete. 

The results of student affective learning from the observation sheet in the first cycle of students who finished 

studying individually were 18 students and 22 students who had not finished studying. Class learning 

completeness in cycle I was only 45% and in cycle II class learning completeness reached 85%. 34 students who 

finished studying individually and 6 students who had not finished studying. Based on the results of this study, 

the implementation of learning using the role playing method can improve student learning outcomes in the 

subject matter of the human digestive system in class 8.3 of SMP Negeri 1 Abung Tinggi, Abung Tinggi District, 

North Lampung Regency. 

Key Word: Active Learning, Role Playing, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi terutama pada materi pokok sistem 

pencernaan pada manusia dengan menerapkan metode role playing. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas yang melibatkan empat komponen yakni: Planning (rencana), Action (tindakan), Observation 

(pengamatan), Reflection (refleksi). Subyek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas 8.3-A yang berjumlah 40 

siswa. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus. Dari hasil 

penelitian diperoleh: Hasil tes (ranah kognitif) siklus I nilai rata-rata kelas 65,5 dengan ketuntasan belajar kelas 

65%, nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 90, siswa yang tuntas belajar secara individu sebanyak 26 siswa dan 

14 siswa yang belum tuntas. Pada siklus II nilai tes rata-rata kelas mencapai 71,5 dengan ketuntasan belajar 

kelas 87,5% nilai terendah 45 dan nilai tertinggi 95, siswa yang tuntas belajar secara individu sebanyak 35 siswa 

dan 5 siswa yang belum tuntas. Hasil belajar afektif siswa dari lembar observasi pada siklus I siswa yang tuntas 

belajar secara individu sebanyak 18 siswa dan 22 siswa yang belum tuntas belajar. Ketuntasan belajar kelas pada 

siklus I baru 45% dan pada siklus II ketuntasan belajar kelas mencapai 85%. 34 siswa yang tuntas belajar secara 

individu dan 6 siswa yang belum tuntas belajar. Berdasarkan hasil penelitian ini maka Implementasi 

pembelajaran dengan metode role playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Materi Pokok sistem 

pencernaan pada manusia kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten 

Lampung Utara.   

Kata Kunci:  Pembelajaran Aktif, Role Playing, Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

UU no.20 tahun 2003 mendefinisikan pembelajaran adalah proses interaksi siswa (peserta didik) 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berpegang pada konsep 

pembelajaran dalam proses pendidikan maka diharapkan setiap siswa maupun guru dapat senantiasa 

belajar dan menemukan sendiri maupun atas bantuan orang lain konsepkonsep yang dipelajari. Oleh 

karena itu maka dibutuhkan beragam metode pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan 

pemahaman dan hasil belajar siswa. 

 

Belajar bukan menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar adalah suatu proses yang ditandai 

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

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti, berubah pengetahuannya, kecakapan, pemahaman, sikap 

tingkah lakunya, dan kemampuannya 

 

Dalam proses belajar mengajar, tujuan pengajaran merupakan salah satu komponen yang penting. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam proses tersebut meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor 

dan kemampuan interaktif. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu proses belajar 

mengajar secara efektif dan efisien, maka seorang pengajar biasanya akan memilih metode dan media 

yang secara nalar diperkirakan tepat untuk menyampaikan suatu topik yang sedang dibahas 

 

Hasil observasi awal dan wawancara dengan guru dan siswa di sekolah diperoleh pembelajaran yang 

ada cenderung monoton, hanya ceramah saja sehingga proses pembelajaran hanya berjalan satu arah 

saja. Disini dapat diketahui bahwa rendahnya penguasaan siswa terhadap materi biologi pada 

umumnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : kemauan siswa dalam mata pelajaran biologi 

masih rendah, dikarenakan guru dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan metode atau langkah-

langkah yang kurang bervariasi dan monoton, sehingga siswa tidak tertarik pada materi pembelajaran 

yang diajarkan. Kemampuan berfikir siswa kurang berkembang karena guru tidak merangsang siswa 

untuk berfikir kreatif dalam belajar. 

 

Hal tersebut merupakan tantangan bagi pelaku pendidikan khususnya guru mata pelajaran biologi. 

Untuk itu harus dicari sebab akibatnya demi tercapainya tujuan pengajaran dan sekaligus 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dan salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan 

metode pembelajaran aktif role playing (bermain peran). 

 

Metode role playing (bermain peran) adalah pembelajaran dengan cara seolah-olah berada dalam 

situasi untuk memperoleh suatu pemahaman tentang suatu konsep. Role playing (bermain peran) 

termasuk dalam bermain yang diarahkan. Untuk melakukan role playing (bermain peran) sebelumnya 

siswa harus memiliki pengetahuan awal agar dapat mengetahui karakter dari peran yang akan 

dimainkannya. Tugas guru dalam kegiatan role playing (bermain peran) di kelas sangatlah penting 

dimana guru harus berperan sebagai pengamat, sebagai model, melakukan evaluasi dan melakukan 

perencanaan. 

 

Metode role playing (bermain peran) banyak melibatkan siswa untuk beraktivitas dalam pembelajaran 

dan akan menciptakan suasana yang menggembirakan sehingga siswa senang dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Dengan demikian kesan yang didapatkan siswa tentang materi pelajaran 

yang sedang dipelajari akan lebih kuat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman dan hasil 

belajar siswa. 
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Mata pelajaran biologi merupakan mata pelajaran yang sulit bagi sebagian besar siswa SMP Negeri 1 

Abung Tinggi. Hal ini dapat diketahui dari hasil ulangan harian siswa yang masih rendah. Selain itu 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru biasanya hanya menggunakan metode ceramah 

dan tanya jawab saja, hal ini dapat menyebabkan suasana belajar menjadi kurang menyenangkan 

sehingga minat dan motivasi siswa dalam belajar biologi berkurang. 

 

Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang penafsiran dari judul skripsi, beberapa istilah yang perlu 

penulis tegaskan disini antara lain: Implementasi, implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia 

berarti pelaksanaan atau perencanaan. Implementasi di sini merupakan aplikasi atau penerapan yang 

berasal dari teori yang kemudian diterapkan pada lapangan, sehingga dari permasalahan yang ada 

akan menghasilkan sebuah kesimpulan realitas. 

 

Pembelajaran Aktif, pembelajaran atau pengajaran sendiri adalah interaksi belajar dan mengajar. 

Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Diantara 

keduanya terdapat hubungan atau komunikasi interaksi. jadi Pembelajaran aktif adalah segala bentuk 

pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri 

baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun siswa dengan pengajar dalam proses pembelajaran 

tersebut.8 Istilah yang sekarang ada dan memiliki esensi yang sama dengan pembelajaran aktif adalah 

PAKEM atau pembelajaran aktif, efektif, dan menyenangkan. Istilah ini ada dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan manajemen berbasis sekolah (MB S). 

 

Role playing (Bermain Peran), Role playing (bermain peran) dan metode sosiodrama dapat dikatakan 

sama artinya, dan dalam pemakaiannya sering disilihgantikan. Sosiodrama pada dasarnya 

mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. Sedangkan dalam 

metode role playing pembelajaran biologi ini adalah suatu metode mengajar konsep dalam sistem 

organ. Di sini hendaknya murid diberi kesempatan untuk berinisiatif dan kreatif serta diberi 

bimbingan atau lainnya agar lebih berhasil. 

 

Hasil Belajar, hasil belajar yaitu perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi 

antara individu dan individu dengan lingkungannya. Perubahan ini berarti bahwa seseorang setelah 

mengalami proses belajar, akan mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuannya, 

keterampilannya, maupun aspek sikapnya. Misalnya dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti 

menjadi mengerti , dari ragu menjadi yakin, dari tidak sopan menjadi sopan. Kriteria keberhasilan 

dalam belajar diantaranya ditandai dengan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri individu yang 

belajar. 

 

Sistem Pencernaan Manusia, sistem pencernaan manusia adalah materi pada mata pelajaran biologi 

yang diajarkan kepada siswa Kelas 8.3 SMP atau MTs pada semester gasal. Sistem pencernaan atau 

sistem gastroinstestin, adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, 

mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa dari proses tersebut. Pencernaan 

makanan merupakan suatu proses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan agar dapat diangkut 

oleh darah atau sistem limfe, agar dapat dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. 
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam PTK ini adalah sebagai 

berikut: Bagaimana implementasi pembelajaran aktif role playing untuk meningkatkan hasil belajar 
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siswa pada materi sistem pencernaan di Kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi Kecamatan Abung 

Tinggi? Bagaimana keaktifan siswa mengikuti pelajaran biologi pada materi sistem pencernaan 

dengan metode role playing di Kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi Kecamatan Abung Tinggi? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah: Untuk 

mengetahui implementasi pembelajaran aktif role playing dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi sistem pencernaan di Kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi Kecamatan Abung Tinggi.  

Untuk mengetahui keaktifan siswa mengikuti pelajaran biologi pada materi sistem pencernaan dengan 

metode role playing di Kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi Kecamatan Abung Tinggi. 

 

Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan 

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara 

aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun siswa 

dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. Istilah yang sekarang ada dan memiliki esensi 

yang sama dengan pembelajaran aktif adalah PAKEM atau pembelajaran aktif, efektif, dan 

menyenangkan. Istilah ini ada dalam rangka peningkatan mutu pendidikan manajemen berbasis 

sekolah (MBS). 

 

Wina Sanjaya mengusung PBAS (pembelajaran berorientasi aktivitas siswa) dalam bukunya yang 

berjudul strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Disebabkan oleh dua hal yang 

harus dipahami. Pertama, dipandang dari sisi proses pembelajaran, PBAS menekankan kepada 

aktivitas siswa secara optimal. Artinya terdapat keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, 

emosional, dan aktivitas intelektual. Kedua, dipandang dari sisi hasil belajar, PBAS menghendaki 

hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan 

keterampilan (psikomotor). 

 

Metode role playing adalah salah satu metode pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. 

Dimana metode ini melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan akan memberikan suasana 

yang menggembirakan sehingga siswa senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dengan 

demikian kesan yang didapatkan siswa dari kegiatan pembelajaran akan lebih kuat yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. 

 

Pembelajaran role playing (bermain peran) atau sosiodrama adalah pembelajaran seolah-olah berada 

dalam suatu situasi untuk memperoleh suatu pemahaman terhadap suatu konsep. Role playing 

(bermain peran) dan metode sosiodrama dapat dikatakan sama artinya, dan dalam pemakaiannya 

sering disilihgantikan. Sos iodrama pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam 

hubungannya dengan masalah sosial. Disini hendaknya murid diberi kesempatan untuk berinisiatif 

dan kreatif serta diberi bimbingan atau lainnya agar lebih berhasil. 

 

Menurut Wina Sanjaya, Role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian 

dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa 

aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang.21 Simulasi sendiri berasal 

dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, 

simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk 

memahami suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Demikian juga untuk mengembangkan 

pemahaman dan penghayatan terhadap suatu peristiwa. 
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Menurut Tony W dan Daphne J mengatakan, ”you must also remember that you will be playing a 

particular part, and although you do not need to be a great actor or actress, you do need to work out 

the details of your role. Try and imagine that you really are in the situation. ´23 (kamu harus juga 

ingat bahwa kamu akan bermain peranan (bersandiwara) dalam sebuah fakta, dan meskipun kamu 

tidak butuh menjadi seorang aktor atau aktris yang hebat, kamu butuh kerja yang detail diluar dari 

peranmu, cobalah dan bayangkan bahwa kamu sungguh-sungguh dalam kondisi itu). 

 

Pada intinya metode pembelajaran Role Playing (bermain peran) ini adalah suatu cara penguasaan 

bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa 

dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. 

 

Tujuan Pembelajaran Role Playing 

Tujuan yang diharapkan dengan pembelajaran Role Playing ini antara lain: Agar siswa dapat 

menghayati dan menghargai perasaan orang lain (toleransi). Dapat belajar bagaimana mengambil 

keputusan dalam situasi kelompok secara spontan. Dapat belajar bagaimana membagi tanggung 

jawab. Merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. Dengan kata lain hipotesis adalah kesimpulan sementara dan 

masih diperlukan lagi uji kebenarannya. Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka 

hipotesis tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut: Implementasi pembelajaran dengan 

menggunakan metode role playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem 

pencernaan pada siswa Kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi Kecamatan Abung Tinggi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian juga seringkali disebut metodologi yaitu cara-cara untuk mengumpulkan dan 

menganalisa data-data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pro 

sedur yang reliabel dan terpercaya. Suatu penelitian baik dalam pengumpulan data maupun dalam 

pengolahan data pasti mengharuskan adanya metode yang jelas, sistematis dan terarah. Jadi metode 

penelitian adalah cara untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. 

 

Subjek Penelitian dan karakteristiknya 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi Kecamatan Abung Tinggi. 

Dengan jumlah siswa 40 anak, jumlah siswa putri 21 anak dan siswa putra 19 anak serta dibagi 

menjadi 8 kelompok. Sebagian menjadi pemain dan sebagian lagi menjadi pengamat aktif. 

Karakteristik kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya keaktifan siswa 

dalam bertanya dan menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran. 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini diadakan selama 1 bulan. Pelaksanaan penelitian atau pengumpulan data mulai bulan 

Agustus sampai dengan September 2019 yaitu pada siswa Kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi 

Kecamatan Abung Tinggi. Tempat penelitian tepatnya di SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Dasar 

pertimbangannya sebagai berikut: Lokasi sekolah yang strategis, keadaan sekolah yang menarik, 

Sarana dan prasarana sekolah yang lengkap dan semua pihak sekolah yang bersedia membantu untuk 

mengadakan penelitian, serta suasana sekolah yang nyaman, tertib, dan rapi, sehingga proses 
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pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan memudahkan peneliti dalam mengadakan 

penelitian. 

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri atas dua siklus. Masing-masing 

siklus terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Salah satu ciri 

khas PTK adalah adanya kolaborasi (kerjasama) antara guru dengan peneliti dalam menggali dan 

mengkaji permasalahan nyata yang dihadapi guru dan atau siswa di sekolah. Dalam penelitian ini 

peneliti berkolaborasi dengan bapak Kudsi selaku guru biologi Kelas 8.3 dan bapak Ahmad 

Kahfinnudin selaku kepala TU di SMP Negeri 1 Abung Tinggi Kecamatan Abung Tinggi. 

 

Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat untuk mengetahui langkahlangkah yang harus kita ambil 

untuk memperoleh data penelitian. Instrumen penelitian meliputi: Skenario pembelajaran berisi 

tentang langkah-langkah kegiatan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar pada tiap siklus. 

Dalam hal ini berupa: Silabus, RPP, LKS, soal-soal tes, dan lembar observasi. 

 

Materi yang diberikan untuk tes adalah materi yang berkaitan dengan materi sistem pencernaan, soal 

yang digunakan adalah tipe obyektif pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban dengan satu 

jawaban yang benar. Item soal yang akan digunakan dalam penelitian adalah 20 butir soal dan waktu 

yang digunakan adalah 30 menit.  

 

Pengisian lembar observasi siswa bertujuan untuk memperoleh data tentang situasi belajar mengajar 

dan untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran biologi. Lembar observasi terdiri dari 14 

indikator, yang terdiri atas 9 indikator positif dan 5 indikator negatif. Observasi dilakukan selama 

proses pembelajaran oleh seorang observer dengan menggunakan lembar observasi. Dalam penelitian 

ini adalah peneliti sebagai observer. 

 

Indikator keberhasilan 

Indikator hasil belajar, Indikator keberhasilan hasil belajar dari penelitian ini didasarkan pada Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65 yang ditetapkan SMPN 1 Abung Tinggi Kecamatan Abung 

Tinggi untuk mata pelajaran biologi Kelas 8.3, penelitian dikatakan berhasil apabila jumlah individu 

yang mencapai nilai < 65 sebanyak 85% atau 34 siswa dari seluruh siswa dalam kelas yaitu 40 siswa. 

 

Indikator aktifitas siswa, Indikator keberhasilan dari penelitian ini apabila terjadi peningkatan aktifitas 

belajar siswa sekurang-kurangnya 60% atau 24 siswa dari 40 siswa terlihat aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dilihat dari lembar observasi aktivitas siswa. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Meningkatkan hasil belajar bagi siswa yang kurang mampu dalam memahami mata pelajaran biologi 

merupakan penelitian tindakan kelas yang direncanakan pelaksanaannya melalui 2 siklus, yaitu siklus 

I dan siklus II. Dalam penelitian ini, langkah yang ditempuh adalah menetapkan aspek-aspek yang 

diteliti, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. 
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Pembahasan  

Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2019 dan Rabu, tanggal 12 Agustus 2019 

dan diikuti oleh 40 siswa. Rincian kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran pada siklus I 

adalah sebagai berikut: Pada kegiatan awal, peneliti menyiapkan sarana pembelajaran dan 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Gurui memberikan acuan kepada 

siswa dengan cara menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian guru 

memberikan apersepsi dengan cara menanyakan materi pada pertemuan kali ini tentang pengertian 

sistem pencernaan manusia serta organ-organ pencernaan manusia. Selain itu untuk memacu 

semangat siswa dalam belajar, guru memberikan motivasi dengan cara menginformasikan manfaat 

mempelajari biologi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan siswa dapat mengetahui dan 

mengaplikasikannya dalam keseharian mereka seperti dapat memilih makanan yang bergizi sebagai 

menu makanan setiap hari, dapat menghindari berbagai penyakit pencernaan akibat kebiasaan makan 

dan cara makan mereka yang kurang benar selama ini. 

 

Kegiatan inti pembelajaran diawali dengan penyampaian informasi atau materi pelajaran oleh guru. 

Penyampaian ini berlangsung selama 5 menit. guru juga menginformasikan bahwa pada pertemuan ini 

siswa diminta untuk bermain peran (role playing) tentang sistem pencernaan pada manusia dan 

bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan Lembar Kerja Soal (LKS) yang diberikan oleh peneliti 

yaitu guru membagi siswa ke dalam 8 kelompok, dalam satu kelompok terdiri dari 5 anak. Dalam satu 

kelompok ada yang melakukan simulasi atau permainan peran (role playing) tentang sistem 

pencernaan manusia dan sebagian lagi menjadi pengamat aktif (mengamati permainan untuk mengisi 

LKS). Setelah pembentukan kelompok selesai, peneliti menjelaskan aturan main pada saat role 

playing yaitu setiap kelompok akan mendapat LKS. Ketika simulasi atau permainan peran 

berlangsung semua kelompok yang menjadi pengamat aktif memperhatikan dengan baik dan 

mengerjakan LKS, role playing atau bermain peran merupakan metode yang tidak pernah digunakan 

oleh guru di SMP Negeri 1 Abung Tinggi sehingga ketika simulasi berlangsung, suasana kelas agak 

ramai. Selama simulasi peneliti berkeliling untuk membimbing kelompok atau siswa yang mengalami 

kesulitan. 

 

Setelah selesai simulasi, siswa yang melakukan simulasi kembali ke tempat duduk, dan bersama 

dengan kelompoknya untuk membantu mengerjakan LKS yang belum selesai. Penggunaan LKS 

dalam penelitian ini bertujuan untuk tolok ukur perhatian mereka terhadap simulasi yang sedang 

berlangsung dalam pembelajaran. 

 

Pada Siklus I ini pembelajaran melalui metode role playing (bermain peran) belum terlaksana secara 

maksimal. Hal ini dikarenakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran dalam permainan terlihat malu-

malu bahkan takut ketika namanya disebut sebagai salah satu pemeran dalam permainan. Setelah 

mereka bersedia untuk maju ke depan, mereka terlihat ragu-ragu untuk melakukan simulasi. 

Kebanyakan dari mereka yang tidak ditunjuk sebagai pemain, tidak berani ketika diminta untuk 

bertanya atau pun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

 

Selama proses pembelajaran berlangsung, ada beberapa orang siswa yang mengobrol dengan teman 

sebangkunya atau pun melakukan aktivitas-aktivitas di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ada yang 

menjaili teman yang duduk di sekitar tempat duduknya atau melihat ke luar kelas. 
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Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa siswa belum terlibat secara aktif dan masih 

bingung ketika memainkan peranan serta mereka belum terbiasa dengan penggunaan metode baru 

dalam kegiatan pembelajarannya. Sehingga, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. 

Tetapi pada dasarnya siswa memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran biologi menggunakan 

metode role playing (bermain peran), walaupun hasilnya belum optimal dan belum sesuai dengan 

harapan. Dengan menggunakan metode role playing (bermain peran), siswa tidak lagi mendengarkan 

penjelasan materi dari guru mereka (melalui metode ceramah). Tetapi mereka bisa mendapat 

informasi dari guru dan teman mereka, melalui pengamatan simulasi. 

 

Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar kognitif yang diperoleh siswa yaitu dari 65,5 dan ketuntasan 

belajar secara klasikal 65 %. Hal ini merupakan awal yang baik, Meskipun belum bisa dikatakan 

maksimal. Setelah mengamati proses pembelajaran dengan menggunakan metode role playing pada 

mata pelajaran biologi materi sistem pencernaan di Kelas 8.3 pada siklus I, kemudian peneliti 

mendiskusikan dengan guru mitra untuk pelaksanaan ke tahap berikutnya yaitu pada siklus II. 

 

Sebelum melaksanakan siklus II, maka dilakukan refleksi untuk Siklus I terlebih dahulu. Kendala 

hasil refleksi Siklus I, serta tindak lanjut untuk Siklus II adalah: Jenis kendala yang dihadapi adalah 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Banyak siswa yang tidak berani bertanya tentang materi 

pelajaran yang belum jelas. Dalam hal ini guru harus memotivasi siswa agar berani bertanya dan 

mengungkapkan pendapat atau jawaban mereka dengan cara, misalnya dengan memberi pertanyaan 

terlebih dahulu atau memberi permasalahan kepada siswa serta lebih menghargai setiap pendapat atau 

jawaban yang diungkapkan oleh siswa. 

 

Siswa yang bermain masih malu-malu dan bingung untuk memainkan peranannya dalam melakukan 

simulasi dan memberi motivasi siswa agar tidak bingung dan malu lagi. Siswa yang tidak ikut 

bermain dalam melakukan simulasi atau yang menjadi pengamat aktif terlihat acuh tak acuh, sehingga 

dalam mengerjakan LKS terlihat asal-asalan (tidak selesai). Tindak lanjut pada siklus II nanti adalah 

guru harus memberi motivasi kepada tiap kelompok untuk menyelesaikan LKS yang telah diberikan 

oleh guru. 

 

Untuk kelompok yang menyelesaikan LKS dengan baik akan diberikan penghargaan khusus dari 

guru. Siswa merasa tidak bebas jika guru yang memilih siswa tertentu untuk menjadi pemeran/ 

pemain dalam simulasi. Rencana untuk siklus II adalah guru memberi kuasa penuh kepada tiap 

kelompok untuk mengajukan perwakilan dari tiap kelompok mereka yang akan maju ke depan untuk 

melakukan simulasi. 

 

Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2019 dan Rabu, tanggal 19 Agustus 2019 

dan di ikuti oleh 40 siswa. Kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran pada siklus II tidak 

jauh berbeda dengan pembelajaran pada siklus I. Materi pada siklus II adalah materi pengayaan yaitu 

sistem pencernaan pada hewan memamah biak (sapi). 

 

Pada kegiatan awal, guru memberikan apersepsi dengan cara menanyakan materi pada pertemuan 

sebelumnya tentang perbedaan sistem pencernaan manusia dan sistem pencernaan pada sapi. Kegiatan 

inti pembelajaran diawali dengan penyampaian informasi atau materi pelajaran oleh peneliti. 

Pembentukan kelompok sesuai dengan yang telah dilaksanakan pada siklus I yaitu setiap kelompok 
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terdiri dari 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda disini peneliti melakukan perubahan 

terhadap siswa yang maju untuk melakukan simulasi. 

 

Pada siklus II ini guru melaksanakan perbaikan pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang ada pada siklus I. Upaya yang dilakukan adalah dengan memotivasi siswa agar 

bertanya mengenai materi yang kurang jelas serta lebih berperan aktif dalam bekerja sama dengan 

anggota kelompoknya. Guru juga harus memantau dan membimbing kegiatan siswa sehingga suasana 

kelas dapat menjadi lebih aktif. 

 

Pada Siklus II ini peningkatan hasil belajar pada siswa sudah terlihat. Hal itu bisa diketahui dari nilai 

hasil tes yang meningkat, aktivitas siswa selama proses pembelajaran yang meningkat, ketertarikan 

siswa terhadap pembelajaran biologi melalui metode bermain peran pun meningkat, dan hasil 

wawancara pada siswa yang positif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel hasil tes, tabel hasil 

observasi kegiatan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan proses role playing 

(bermain peran) dalam kelas sudah terlihat lebih baik, siswa merasa senang dan tertarik dengan 

pembelajaran melalui metode role playing. 

 

Dari hasil observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, dapat diketahui bahwa 

jumlah siswa yang melakukan indikator-indikator negatif, misalnya mengobrol dengan teman pada 

saat pembelajaran, mengantuk selama proses pembelajaran sudah berkurang bahkan tidak ada yang 

melakukan hal-hal tersebut. Dari hasil tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa siswa merasa lebih 

senang dengan pembelajaran dengan metode role playing . Dengan adanya rasa senang selama proses 

pembelajaran ini, maka dengan sendirinya siswa lebih termotivasi untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Sehingga siswa dengan mudah dapat memahami materi yang telah disampaikan dan 

hasil belajar pun meningkat. 

 

Pada siklus II hasil belajar kognitif siswa memperoleh nilai rata-rata yaitu dari 65,5 pada siklus I 

menjadi 71,5 pada siklus II dan ketuntasan klasikal dari 24 siswa pada siklus I menjadi 35 siswa pada 

siklus II. Sehingga secara kualitatif pada siklus II indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini telah 

tercapai yaitu jumlah ketuntasan belajar klasikal yang mengalami peningkatan pada setiap siklus. 

 

Pada hasil belajar kognitif dapat diketahui bahwa ketuntasan belajar siswa pada siklus II dengan siswa 

yang tuntas belajar sebanyak 35 siswa dan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 5 siswa dengan 

demikian secara kualitatif indikator keberhasilan yang ditetapkan telah tercapai yaitu sekurang-

kurangnya 34 siswa dari keseluruhan siswa yaitu 40 siswa tersebut mencapai nilai 65. 

 

Untuk hasil belajar afektif dan psikomotor pada siklus II juga telah mengalami peningkatan. Pada 

siklus I terdapat 18 siswa dalam kategori baik, 20 siswa cukup, dan 2 siswa kurang. Nilai ketuntasan 

belajar kelas aktifitas siswa (afektif) pada siklus I sebesar 45%. Pada siklus II menjadi 34 siswa dalam 

kategori baik dan 6 siswa cukup. Nilai ketuntasan belajar kelas aktifitas siswa (afektif) pada siklus II 

sebesar 34 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

 

Ketertarikan siswa terhadap metode ini terlihat pada hasil wawancara pada siswa yang mengatakan 

bahwa metode pembelajaran role playing belum pernah mereka lakukan dan mereka senang dengan 

metode pembelajaran role playing ini. 
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Tercapainya ketuntasan belajar baik kognitif maupun afektif pada siklus II dikarenakan semakin 

meningkatnya keaktifan dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh ternyata hasil belajar siswa meningkat setelah diterapkan metode pembelajaran role playing. 

 

Dari kedua siklus yang telah dilakukan, ternyata penerapan metode pembelajaran role playing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut ini disajikan Grafik peningkatan aktivitas belajar siswa 

secara klasikal dan ketuntasan hasil belajar ranah kognitif. dilihat pada Grafik di bawah ini : 

 
Gambar 4.1 

Grafik Aktivitas siswa 

 

 
Gambar Grafik Hasil Belajar siswa 

Dari grafik di atas kita dapat melihat peningkatan aktivitas belajar siswa secara klasikal dan 

ketuntasan hasil belajar siswa ranah kognitif. 
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Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwasanya dalam penelitian ini pasti terjadi banyak kendala dan hambatan. Hal 

itu bukan faktor kesengajaan, akan tetapi karena adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian. 

Adapun beberapa keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Keterbatasan tempat penelitian, penelitian ini hanya dilakukan di SMP Negeri 1 Abung Tinggi 

Kecamatan Abung Tinggi. sehingga dimungkinkan hasilnya berbeda bila dilakukan penelitian yang 

sama tetapi pada tempat yang berbeda. 

 

Keterbatasan waktu penelitian, waktu juga memegang peranan yang sangat penting dan penelitian ini 

hanya dilaksanakan dalam waktu satu bulan. Untuk itu peneliti kurang dapat membagi waktu 

sehingga menyebabkan kurangnya observasi dan berpengaruh terhadap hasil penelitian yang penulis 

lakukan. Keterbatasan biaya, biaya memegang peranan penting dalam penelitian ini. Peneliti 

menyadari, bahwa dengan minimnya biaya penelitian telah menyebabkan penelitian sedikit terhambat. 

 

Dari berbagai keterbatasan yang penulis paparkan di atas maka dapat dikatakan dengan sejujurnya, 

bahwa inilah kekurangan dari penelitian ini yang penulis lakukan di SMP Negeri 1 Abung Tinggi 

Kecamatan Abung Tinggi. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa implementasi pembelajaran aktif 

Role Playing untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan di Kelas 8.3 

SMP Negeri 1 Abung Tinggi Kecamatan Abung Tinggi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Implementasi pembelajaran aktif Role Playing pada pembelajaran biologi merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pada metode Role Playing ini siswa dilibatkan secara 

langsung dalam sebuah permainan, sehingga seolah-olah siswa berada dalam keadaan dimana konsep 

itu terjadi. pada awal pelaksanaan siswa terlihat malu-malu ketika permainan peran (Role Playing) 

berlangsung tetapi pada akhirnya siswa dapat bermain peran dengan baik dan lancar. Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Abung Tinggi Kecamatan 

Abung Tinggi melalui metode Role Playing sebagai metode pembelajaran biologi materi pokok 

sistem pencernaan dalam rangka meningkatan has il belajar siswa yang dilaksanakan oleh peneliti, 

membawa dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar kognitif mengalami peningkatan. 

Pada siklus I nilai tes rata-rata kelas 65,5 dengan ketuntasan belajar kelas 65%, nilai terendah 40 dan 

nilai tertinggi 90, siswa yang tuntas belajar secara individu sebanyak 26 siswa dan 14 siswa yang 

belum tuntas. Pada siklus II nilai tes rata-rata kelas mencapai 71,5 dengan ketuntasan belajar kelas 

87,5% nilai terendah 45 dan nilai tertinggi 95, siswa yang tuntas belajar secara individu sebanyak 35 

siswa dan 5 siswa yang belum tuntas. Jadi hasil belajar kognitif dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 22,5%. 

 

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran biologi dengan metode Role Playing. Sebelumnya 

siswa Kelas 8.3 A termasuk siswa yang kurang. aktif dalam mengikuti pembelajaran biologi tetapi 

setelah diadakan pembelajaran biologi dengan metode Role Playing keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran biologi mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil belajar afektif siswa pada 

siklus I ketuntasan belajar kelas 45%. siswa yang tuntas belajar secara individu sebanyak 18 siswa 

dan 22 siswa yang belum tuntas belajar. sedangkan pada siklus II ketuntasan belajar kelas mencapai 

85%. 34 siswa yang tuntas belajar secara individu dan 6 siswa yang belum tuntas belajar. Jadi hasil 

belajar afektif dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 40%. 
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SARAN 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, Maka dengan segala rendah hati, peneliti memberikan 

masukan sebagai berikut: Mengingat pembelajaran dengan metode Role Playing dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, maka metode Role Playing ini dapat dijadikan salah satu alternatif metode belajar 

mengajar. Perlu diupayakan sistem kontrol yang baik oleh guru saat siswa memainkan peran dan 

ketika mengamati temannya yang sedang bermain peran, sehingga siswa benar-benar memanfaatkan 

waktu untuk memahami materi yang disampaikan melalui metode Role Playing. Guru atau pendidik 

hendaknya dapat menggunakan metode yang bervariasi dalam proses pembelajaran sehingga siswa 

akan lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 

 

PENUTUP 

Dengan analisis dan kesimpulan di atas diharapkan penulis dapat bersifat arif dalam memandang dan 

memberikan saran bagi perbaikan proses belajarmengajar yang lebih baik. Dalam penyusunan 

penelitian ini penulis masih banyak kekurangan karena terbatasnya literatur yang ada serta 

kekurangtajaman analisis dari penulis. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin 

agar apa yang telah penulis paparkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

dan para pembaca umumnya. 
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INCREASING SELF-CONFIDENCE THROUGH COUNSELING 

SERVICES 

 

MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI MELALUI LAYANAN 

BIMBINGAN KONSELING 

 

Susilo S.Pd 

SMK Muhamadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The aims of this study were: (1) to describe the condition of the students' self-confidence in class XI at SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo before students received guidance and counseling services; (2) To find out the 

description of the condition of self-confidence of class XI students at SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo after 

students receive guidance and counseling services; (3) To find out whether self-confidence increases after 

getting counseling guidance services. In this study, the population was all Class XI Students of SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo, totaling 151 students. The technique used in this study was a purposive random 

sampling technique or random sampling (based on objectives and randomly). The data collection technique 

used a psychological scale with a self-confidence scale tool. While the data analysis technique used is non-

parametric statistics with the Wilcoxon formula. The Wilcoxon test results obtained Zcount = 2.803 and Ztable 

= 1.96 so Zcount > Ztable. Thus, Ha is accepted and Ho is rejected. These results indicate the level of self-

confidence of class XI students at SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo. Class XI students at SMK Muhammadiyah 2 

Kalirejo increased after receiving group guidance services. The results of the study showed that students' self-

confidence before receiving counseling guidance was 59.35% belonging to the moderate category and after 

receiving group guidance 63.09% was included in the moderate category. The difference in the level of self-

adjustment to service before and after group guidance is 3.65%. The conclusion of this study is that the self-

confidence of Class XI Students at SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo increases after receiving group guidance 

services. 

Key Word: Self Confidence, Guidance Counseling Services 

 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini : (1) Untuk mengetahui gambaran kondisi kepercayaan diri siswa kelas XI SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo  sebelum siswa mendapat layanan bimbingan konseling; (2) Untuk mengetahui 

gambaran kondisi kepercayaan diri siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo setelah siswa mendapatkan 

layanan bimbingan konseling; (3) Untuk mengetahui apakah kepercayaan diri meningkat setelah mendapatkan 

layanan bimbingan konseling. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua Siswa Kelas XI SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo yang berjumlah 151 siswa. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive random sampling atau pengambilan sampel acak (berdasarkan tujuan dan secara acak).Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan skala psikologi dengan alatnya skala kepercayaan diri. Sedangkan 

teknik analisis data yang digunakan adalah statistik non parametrik dengan rumus wilcoxon. Hasil uji wilcoxon 

diperoleh Zhitung = 2, 803 dan Ztabel = 1,96 sehingga Zhitung > Ztabel. Dengan demikian maka Ha diterima 

dan Ho ditolak. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan diri siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 2 

Kalirejo Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo meningkat   setelah   memperoleh   layanan   

bimbingan   kelompok.   Dari   hasil penelitian menunjukkan kepercayaan diri siswa sebelum memperoleh 

bimbingan konseling 59.35% tergolong dalam kategori sedang dan setelah memperoleh bimbingan kelompok 

63.09%, masuk dalam kategori sedang. Perbedaan tingkat penyesuaian diri kelayan sebelum dan sesudah 

bimbingan kelompok sebesar 3.65%. Simpulan dari penelitian ini adalah kepercayaan diri Siswa Kelas XI SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo meningkat setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok.  

Kata Kunci: Kepercayaan Diri, Layanan Bimbingan Konseling 
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Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa ingin berinteraksi dengan manusia 

lainnya. Ketika seorang anak masuk dalam lingkungan sekolah, maka anak berperan sebagai siswa. 

Siswa yang memiliki kepercayaan diri yang baik akan mudah bersosialisasi dengan baik dan lancar 

dalam memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan yang diberikan dalam sekolah. “Pendidikan 

adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia yang sedang berkembang menuju 

kepribadian mandiri untuk dapat membangun dirinya sendiri dan masyarakat. Konsekuensinya 

pendidikan harus mampu menyentuh dan mengendalikan berbagai aspek perkembangan manusiaan” 

(Wibowo, 2002: 6-7). 

 

Menurut Munib dkk (2004 : 21) Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan 

Nasional pasal 3 menjelaskan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk manusia Indonesia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan   kehidupan  

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Dapat dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang cakap serta berilmu 

dapat dikembangkan melalui kegiatan sekolah yaitu kegiatan kokulikuler, intrakulikuler, dan   

ekstrakulikuler,  disamping itu bimbingan konseling juga ikut andil di dalamnya, yakni membimbing 

siswa meraih pengembangan diri yang optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan tuntutan 

lingkungan yang positif. 

 

Siswa yang masih duduk di bangku SMA / SMK adalah siswa pada usia remaja, antara usia 15 – 17 

tahun. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak–kanak yang penuh ketergantungan menuju 

masa pembentukan bertanggung jawab. Perubahan yang terjadi di masa remaja akan mempengaruhi 

perilaku individu. Pada masa remaja inilah siswa harus memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk 

melangkah karena aspek kepercayaan diri ini merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam 

membentuk kepribadian siswa. Kepercayaan diri sangat dibutuhkan oleh setiap siswa, karena aspek 

kepercayaan diri ini mempengaruhi dalam setiap proses belajarnya, baik dalam belajar di kelas, di 

rumah atau di manapun. 

 

Seperti yang dikatakan oleh Angelis   (2005 : 20) “rendah diri, rasa malu, rasa takut melakukan 

sesuatu, frustrasi, perasaan cemas atau bahkan sikap agresif merupakan indikator dari kurang atau 

tidak adanya kepercayaan diri”. Gejala tidak percaya diri ini umumnya dianggap sebagai gangguan 

ringan karena tidak menimbulkan masalah besar. Disadari atau tidak, sebagian besar orang ternyata 

mengalami   gejala   tidak   percaya   diri   seperti   ini.   Sikap   seseorang   yang menunjukkan dirinya 

tidak percaya diri, antara lain di dalam berbuat sesuatu, terutama dalam melakukan sesuatu yang 

penting dan penuh tantangan, selalu dihinggapi keraguan-raguan, mudah cemas, tidak yakin, 

cenderung menghindar, tidak punya inisiatif, mudah patah semangat, tidak berani tampil di depan 

orang. banyak, dan  gejala  kejiwaan  lainnya  yang  menghambatnya  untuk  melakukan sesuatu. 

 

Salah satu kemungkinan besar yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan komunikasi adalah rasa 

tidak percaya diri, gangguan fisik pada siswa, keadaan lingkungan  sekitar  tempat  tinggal.  Ketidak  

percayaan  diri  siswa  yang menyebabkan siswa sulit untuk diajak berkomunikasi diantaranya adalah 

takut menerima tanggapan atau penilaian negatif  dari komunikan atau orang yang menerima pesan, 

dan sulit berkonsentrasi. Fenomena yang tampak adalah ketika siswa masuk dalam suasana diskusi 
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dalam kelas, siswa sulit untuk diajak berkomunikasi karena merasa tidak percaya diri atas gagasan 

yang dimilikinya karena takut salah dll, sehingga menjadikan diskusi dalam kelas ini membosankan 

dan  tidak  ada  hasil  yang  di  dapat  dalam  diskusi  ini.  Ketika  proses  belajar mengajar jika 

seorang Bapak/Ibu guru mengajar semua siswa di dalam kelas pasif, tidak ada yang mau bertannya, 

dan takut bertanya ketika tidak mengerti. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan diri sangat diperlukan, salah satunya untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

lingkungan dan teman sebayanya. 

 

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, dalam upaya memberikan bantuan untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa peneliti akan meningkatkan kepercayaan diri siswa melalui layanan bimbingan 

kelompok. Dikaitkan dengan jurnal hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Cucu Sutisna (2010) ”Peningkatan Kepercayaan Diri Siswa Melalui Strategi Layanan Bimbingan 

Kelompok Studi Eksperimen di Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo”. bahwa tingkat 

kepercayaan diri Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo yang berada pada kategori rendah 

dan sedang, dapat meningkat setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok. Berdasarkan hasil 

uji dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan keompok efektif untuk meningkatkan kepercayaan 

diri Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo. Sedangkan hasil penelitian Widyowati (2006) 

“Meningkatkan Kepercayaan Diri Melalui Modelling (Penelitian Pada Siswa Kelas XI SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo)”. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepercayaan 

diri, baik secara batin, lahir dan spiritual.   Hasil penelitian dari Sri Weni (2006) ”Korelasi Antara 

Pemahaman Diri Dan Rasa Percaya Diri Pada Remaja  yang Tinggal Di Pondok Pesantren Di Kota 

Malang “  Hasilnya menunjukkan ada korelasi antara kepercayaan diri dan kompetensi sosial. Se- 

makin tinggi kepercayaan diri maka akan diikuti dengan tingginya kompetensi sosial seorang remaja.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier tersebut di atas, bahwa ada hubungan yang positif antara 

kepercayaan diri dan kematangan emosi dengan kompetensi sosial remaja di Pondok Pesantren. 

 

Beberapa penelitian terdahulu yang tercantum di atas mendukung dan memperkuat penelitian yang 

akan dilaksanakan. Dari penelitian terdahulu dapat diasumsikan bahwa kepercayaan diri dapat 

ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kepercayaan diri yaitu melalui layanan bimbingan kelompok, karena layanan 

bimbingan kelompok merupakan kegiatan pemberian informasi dalam suasana kelompok dimana 

memberikan manfaat atas informasi yang dibahas dan dapat menunjang perkembangan optimal 

masing-masing siswa. Melalui layanan bimbingan kelompok, siswa diberikan bahasan mengenai 

kepercayaan diri yang pada nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

Bimbingan kelompok merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam 

situasi kelompok, ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan 

potensi siswa. Proses pemberian bantuan ini berupa penyampaian informasi yang tepat mengenai 

masalah pendidikan, pekerjaan, komunikasi, pemahaman pribadi, penyesuaian diri, dan masalah 

hubungan antar pribadi. “Informasi diberikan terutama dengan tujuan untuk memperbaiki dan 

mengembangkan pemahaman diri individu dan pemahaman terhadap orang lain” (Romlah, 2001:3). 

Dalam kegiatan bimbingan kelompok, siswa akan mendapatkan informasi mengenai  materi  yang  

berkaitan  dengan  upaya  peningkatan  kepercayaan  diri siswa.  Selama  kegiatan  bimbingan  

kelompok  berlangsung  siswa  tidak  hanya menjadi anggota yang pasif tetapi diharapkan juga untuk 

turut aktif dalam membahas topik atau materi yang disampaikan. Penentuan topik ini juga nantinya 

disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman siswa sehingga benar-benar tepat sasaran yakni 

mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa. 
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Dalam kegiatan bimbingan kelompok terjadi komunikasi antara individu satu  dengan  yang  lainnya  

sehingga  individu  dapat  mengungkapkan  pendapat, sikap,  serta  tindakan  yang  diinginkan.  Selain  

itu  para  anggota  bimbingan kelompok akan berinteraksi yang dapat menimbulkan dinamika 

kelompok. Dinamika kelompok dibutuhkan untuk menciptakan rasa kepercayaan diri, solidaritas  dan 

juga keterbukaan terutama dalam membahas topik dalam kegiatan bimbingan kelompok. Ketika 

dinamika kelompok dapat terbentuk sebagai jiwa yang mampu menghidupkan suasana dalam 

kelompok, maka para anggota dapat lebih meningkatkan pemahaman dirinya dan pemahaman akan 

topik yang dibahas yakni yang berkaitan dengan upaya peningkatan kepercayaan diri siswa. 

 

Dari  uraian  di  atas  maka    penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang meningkatkan 

kepercayaan diri Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo melalui layanan bimbingan 

kelompok. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan utama yaitu 

“apakah layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan kepercayaan Siswa Kelas XI SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo?” Dari rumusan masalah tersebut dapat dispesifikan sebagai berikut : 

Bagaimana gambaran  kondisi  kepercayaan  diri  Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo 

sebelum mengikuti layanan bimbingan kelompok? Bagaimana  gambaran  kondisi  kepercayaan  diri  

siswa  setelah  mengikuti layanan bimbingan kelompok? Apakah terdapat perbedaan tingkat 

kepercayaan diri   antara sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok. 

 

Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan utama penelitian yaitu “ apakah  layanan 

bimbingan kelompok dapat meningkatkan kepercayaan diri Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 

Kalirejo ?”. Dari tujuan penelitian tersebut dapat dispesifikan sebagai berikut : Untuk mengetahui 

gambaran kondisi kepercayaan diri Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo sebelum siswa 

mendapat layanan bimbingan kelompok. Untuk mengetahui gambaran kondisi kepercayaan diri Siswa 

Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo setelah siswa mendapatkan layanan bimbingan kelompok. 

Untuk  mengetahui  apakah  terdapat  perbedaan  tingkat  kepercayaan  diri antara sebelum dan 

sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok. 

  

Tinjauan Pustaka 

Penilaian atau evaluasi kegiatan  layanan  bimbingan  kelompok diorientasikan kepada perkembangan 

pribadi siswa dan hal-hal yang dirasakan oleh  anggota  kelompok.  Penilaian  layanan  bimbingan  

kelompok  berdasarkan UCA (Understanding, Comfort and Action) diberikan kepada anggota 

kelompok yang  telah  mengikuti  kegiatan  bimbingan  kelompok.  Pemimpin  kelompok menanyakan 

kepada anggota kelompok mengenai pengalaman baru, pemahaman baru, yang diperoleh dari topik 

yang telah dibahas. 

 

Setiap pertemuan, pada akhir kegiatan pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk 

mengungkapkan perasaannya, pendapatnya, minat dan sikapnya tentang sesuatu yang telah dilakukan 

selama kegiatan kelompok (menyangkut isi maupun proses). Selain itu anggota kelompok juga 

diminta mengemukakan pendapatnya tentang hal - hal yang paling berharga dan sesuatu yang kurang 

disenangi selama kegiatan berlangsung. 
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Menurut Prayitno (1995:81) “Evaluasi kegiatan layanan bimbingan kelompok diorientasikan kepada 

perkembangan pribadi siswa dan hal–hal yang disarankan oleh anggota. penilaian kegiatan layanan 

bimbingan kelompok dapat dilakukan   secara   tertulis,   melalui   esai,   daftar   cek,   maupun   daftar   

isisan sederhana.” Penilaian atau evaluasi dan hasil dari kegiatan layanan bimbingan kelompok ini 

bertitik tolak bukan pada kriteria benar atau salah, tetapi berorientasi pada perkembangan positif yang 

terjadi pada diri setiap anggota kelompok. 

 

Kepercayaan diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya 

dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam 

hidupnya. Seseorang dapat melihat individu melalui gejala – gejala atau indikator yang timbul atau 

tampak pada tingkah lakunya. 

  

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kepercayaan diri mendukung dan memperkuat penelitian 

yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Dari penelitian terdahulu dapat diasumsikan bahwa 

kepercayaan diri dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. Karena Layanan 

bimbingan kelompok merupakan kegiatan pemberian informasi dalam suasana kelompok dimana 

memberikan manfaat atas informasi yang dibahas dan dapat menunjang perkembangan optimal 

masing-masing siswa. Melalui layanan bimbingan kelompok, siswa diberikan bahasan mengenai 

kepercayaan diri yang pada nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

 

Dalam upaya memberikan bantuan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa, peneliti 

memberikannya melalui layanan bimbingan kelompok karena bimbingan kelompok merupakan proses 

pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok; ditujukan untuk mencegah 

timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. Proses pemberian bantuan ini 

berupa penyampaian informasi yang tepat mengenai masalah pendidikan, pekerjaan,   komunikasi,   

pemahaman   pribadi,   penyesuai   diri,   dan   masalah hubungan antar pribadi. “Informasi diberikan 

terutama dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri individu dan 

pemahaman terhadap orang lain.” (Romlah, 2001:3). 

 

Dalam kegiatan bimbingan kelompok, siswa akan mendapatkan informasi mengenai  materi  yang  

berkaitan  dengan  upaya  peningkatan  kepercayaan  diri siswa. Materi tersebut telah dipersiapkan 

oleh praktikan dengan harapan topik pembicaraan  dalam  kegiatan  bimbingan  kelompok  tidak  

melenceng  jauh  dan dapat terarah dengan baik. Selama kegiatan bimbingan kelompok berlangsung 

siswa tidak hanya menjadi anggota yang pasif tetapi diharapkan juga untuk turut aktif dalam 

membahas topik atau materi yang disampaikan. Penentuan topik ini juga nantinya disesuaikan dengan 

usia dan tingkat pemahaman siswa sehingga benar-benar tepat sasaran yakni mampu meningkatkan 

kepercayaan diri siswa. 

 

Dalam kegiatan bimbingan kelompok terjadi komunikasi antara individu satu  dengan  yang  lainnya  

sehingga  individu  dapat  mengungkapkan  pendapat, sikap,  serta  tindakan  yang  diinginkan.  Selain  

itu  para  anggota  bimbingan kelompok akan berinteraksi yang dapat menimbulkan dinamika 

kelompok. Dinamika kelompok dibutuhkan untuk menciptakan rasa percaya diri, solidaritas dan juga 

keterbukaan terutama dalam membahas topik dalam kegiatan bimbingan kelompok. Ketika dinamika 

kelompok dapat terbentuk sebagai jiwa yang mampu menghidupkan suasana dalam kelompok, maka 

para anggota dapat lebih meningkatkan pemahaman dirinya dan pemahaman akan topik yang dibahas 

yakni yang berkaitan dengan peningkatan kepercayaan diri siswa. 
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Dalam  layanan  bimbingan  kelompok  dengan  jumlah  anggota  kelompok yang tidak terlalu banyak 

dapat memungkinkan pemimpin kelompok untuk melakukan  pendekatan  secara  personal  untuk  

meningkatkan  kepercayaan  diri siswa tersebut. Dalam kegiatan bimbingan kelompok inilah 

pemimpin kelompok dapat membuat sanggotanya lebih berani mengungkapkan pendapatnya secara 

langsung dan percaya diri, saling menukar informasi melalui pendapat dari teman – temannya, 

membahas masalah - masalah yang dialami secara bersama. 

  

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka bentuk kegiatan bimbingan kelompok dianggap efektif dalam 

meningkatkan kepercayaan diri. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini peneliti membentuk 

dinamika siswa dengan memberikan topik tugas dan topik bebas untuk memberikan informasi 

mengenai kepercayaan diri sehingga dengan kegiatan bimbingan kelompok ini siswa dapat 

meningkatkan kepercayaan dirinya. 

 

Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

ada jawaban yang empirik dengan data (Sugiyono,2006:96). Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

kepercayaan diri Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo Tahun Ajaran 2017/2018 dapat  

ditingkatkan  melalui  layanan  bimbingan kelompok. 

  

Metodologi Penelitian 

Suatu penelitian tidak terlepas dari metode penelitian. Hal ini dikarenakan di dalam metode penelitian 

dijelaskan mengenai tata cara penelitian yang akan dilakukan yang berhubungan dengan teknik dan 

prosedur penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang jenis penelitian, desain penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat pengumpulan data, penyusunan instrumen, 

validitas dan reliabilitas data, serta teknik analisis data. 

 

Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian eksperimen. “Eksperimen adalah suatu 

cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain 

yang mengganggu” (Arikunto 2006: 3).  Menurut Hadi (2004: 427) “penelitian eksperimen 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetes, mengecek atau membuktikan suatu hipotesis, 

ada tidaknya pengaruh dari suatu treatment atau perlakuan”. Dalam penelitian ini layanan bimbingan 

kelompok merupakan faktor yang diduga dapat mempengaruhi kepercayaan diri siswa, sehingga 

setelah mendapatkan treatment atau perlakuan, kepercayaan diri siswa akan meningkat. 

 

Eksperimen dilakukan dengan maksud untuk menilai hubungan sebab akibat suatu perlakuan.  Peneliti  

dengan  sengaja  membuat  suatu  kegiatan  atau  keadaan kemudian diteliti bagaimana akibatnya 

melalui eksperimen ini. 

 

Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan yaitu : “Pre Eksperimental 

Design, True Eksperimental Design, Factorial Design, dan Quasi Eksperimental Design” (Sugiyono, 

2008: 108). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre Eksperimental Design 

dengan menggunakan one group pre-test and post test design. Jadi tidak ada kelompok kontrol dan 

hanya menggunakan kelompok eksperimen. Metode one group pre- test and post test design berarti 

sampel diberikan skala penilaian sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan tertentu. Makna dari 
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desain pre test and post test one group design adalah desain yang dilakukan dua kali penelitian yaitu 

sebelum eksperimen (pre-test) dan sesudah eksperimen (post test). 

 

Dalam penelitian ini subyek dikenakan dua kali pengukuran. Pengukuran pertama dilakukan untuk 

mengukur kepercayaan diri sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok (O1) yang disebut pre-

test dan pengukuran kedua untuk mengukur tingkat kepercayaan diri sesudah diberikan layanan 

bimbingan kelompok (O2) yang disebut post test. ”Perbedaan antara O1 dan O2 yakni O2 – O1  

diasumsikan  merupakan  efek  dari  treatment  atau  eksperimen”  (Arikunto, 2006: 85). 

  

Bimbingan kelompok adalah kegiatan pemberian informasi dalam suasana kelompok dimana 

memberikan manfaat atas informasi yang dibahas dan dapat menunjang perkembangan optimal 

masing-masing siswa. Dalam proses layanan bimbingan kelompok terdapat tahapan yang harus 

dilalui, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. 

 

Kegiatan bimbingan kelompok akan terlihat hidup jika di dalammya dapat terbentuk dinamika 

kelompok. Dinamika kelompok merupakan media efektif bagi anggota kelompok dalam 

mengembangkan aspek positif ketika mengadakan komunikasi antar pribadi dengan orang lain. 

Layanan bimbingan kelompok, siswa diajak bersama-sama mengemukakan pendapat tentang topik-

topik yang dibicarakan dan mengembangkan bersama permasalahan yang dibicarakan pada kelompok. 

Sehingga terjadi komunikasi antara individu di dalam kelompoknya kemudian siswa dapat 

mengembangkan sikap dan tindakan yang diinginkan dapat terungkap di dalam kegiatan bimbingan 

kelompok. 

 

Sampel adalah ”sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” 

(Sugiyono, 2008: 118). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan mengukur tingkat 

kepercayaan diri Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo Tahun Ajaran 2017/2018. 

Penelitian ini diberikan kepada siswa agar kepercayaan dirinya dapat ditingkatkan, maka teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive random sampling atau pengambilan sampel 

acak (berdasarkan tujuan dan secara acak). Dari kategori siswa yang  tingkatan kepercayaan dirinya 

mulai dari tingkat sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. 

 

Tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mencari data empiris tentang peningkatan 

kepercayaan diri siswa melalui layanan bimbingan kelompok. Dengan demikian anggota sampel yang 

akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 10 siswa yang siambil secara acak. 

 

Penelitian ini metode dan alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan skala psikologi. 

Skala psikologi adalah “suatu alat yang digunakan untuk mengukur atribut psikologis” (Azwar, 2007: 

1). Alasan menggunakan skala psikologi karena salah satu variabel dalam penelitian ini merupakan 

atribut psikologi yaitu kepercayaan diri. Data yang akan dianalisis dan diukur diperoleh langsung dari 

kelompok responden yang menjawab item. Pada masing-masing item terdapat empat kategori pilihan 

jawaban yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. 

 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memperoleh hasil yang benar- benar  obyektif.  Data  yang  

baik  adalah  data  yang  sesuai  dengan  kenyataan sehingga data disebut valid. “Suatu alat ukur 

dikatakan valid apabila alat ukur tersebut mempunyai ketepatan atau kecermatan dalam melakukan 

fungsi ukurnya dan memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut” (Azwar, 2005: 6). Oleh karena itu alat ukur yang digunakan harus memiliki validitas dan 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 6   │   No. 1   │   Januari  2023   │      ISSN :  2620-973X  │    62 

  
 

reliabilitas sebagai alat ukur. Validitas dan reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

 

Mencari item-item yang  memenuhi syarat validitas, maka peneliti menggunakan analisis butir yaitu 

mengkorelasikan skor per-item dengan skor  total,   rumus   yang  digunakan   adalah  kolerasi   

product   moment   yang dikemukakan oleh Karl Pearson sebagai berikut: Untuk mengetahui 

signifikan atau tidaknya rxy tersebut, apabila hasil dari r table lebih besar dari hasil 

perhitungannya,maka instrumen tersebut tidak valid sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat 

pengumpulan data. 

 

Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut (Arikunto, 2006: 178) “Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian  bahwa  suatu  

instrumen  cukup  dapat  dipercaya  untuk  digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik”. Untuk mengukur reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Alpha. Berdasarkan hasil pengujian validitas item dengan menggunakan rumus product moment, 

dapat diketahui bahwa dari 66 item yang diajukan terhadap 35 responden diperoleh 11 item yang tidak 

valid. 11 item tersebut yaitu 10, 13,16, 25, 28,30, 32, 34, 35, 39, dan 42. Item yang tidak valid 

tersebut kemudian dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian karena telah terwakili oleh item 

yang lain sesuai dengan indikator dalam instrumen. Instrumen skala kpercayaan diri menjadi 55 item. 

 

Uji Reliabilitas Instrumen Kepercayaan Diri Siswa 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha dari jumlah 35 responden dengan 

taraf signifikansi 5%, skala kepercayaan diri dinyatakan reliabel, karena r hitung > r tabel dengan nilai 

r hitung = 0,860 dan r tabel= 0,33 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Dengan 

analisis data maka akan dapat membuktikan hipotesis dan menarik tentang masalah yang akan diteliti. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode non parametric, dengan menggunakan uji 

wilcoxon karena penelitian ini mengacu pada variabel data. Variabel data dalam penelitian ini adalah 

variabel ordinal, selain itu uji wilcoxon tidak menerapkan syarat – syarat mengenai parameter 

populasi yang merupakan penelitian. Dasar analisis dengan uji wilcoxon adalah bahwa pada penelitian 

ini objek yang diteliti hanya berjumlah 10 siswa, sehingga tidak memenuhi kurva normal jadi  

termasuk  data  non parametris.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dipaparkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan hasil penelitian  yang  telah  dilaksanakan  

mengenai  meningkatkan  kepercayaan  diri  siswa melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa 

kelas XI SMK . 

 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jambu adalah sekolah kejuruan yang baru 5 tahun dibangun 

dan baru 2 kali meluluskan siswa, yang dipimpin oleh Kepala Sekolah bernama bapak Setiyono,S.P. 

SMK memiliki 18 ruang kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar yaitu kelas XI 

berjumlah 6 kelas, kelas XI berjumlah 6 kelas dan kelas XII berjumlah 6 kelas, total jumlah siswa 150 

siswa. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah kelas XI siswa SMK  yang berjumlah 216 

siswa dari kelas TKR 1 sampai dengan kelas BB 2. Pre-test diberikan kepada seluruh populasi dengan 
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menggunakan skala kepercayaan diri. Kemudian dari hasil analisis pre-test seluruh siswa kelas XI 

diambil sampel 10 siswa secara acak dari jumlah populasi. 

 

Sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok peneliti konfirmasi dengan guru pembimbing 

untuk mengadakan kontrak waktu, tempat serta pertemuan dikarenakan tidak ada jam BK  di  sekolah.  

Adapun rincian  pelaksanaan  penilitian  adalah sebagai berikut : hasil pre-test dari seluruh jumlah 

populasi kemudian diambil sampel secara acak untuk diberi layanan bimbingan kelompok. Sampel 

diambil dengan cara mengambil  nomor  induk  seluruh  siswa  kelas  XI  yang  ditulis  dalam  sebuah  

kertas kemudian melihat kriteria tingkat kepercayaan diri siswa dalam populasi sehingga semua siswa 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gambaran kondisi kepercayaan diri siswa 

seluruh kelas X SMK N 1 Jambu sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok. Dapat dilihat hasil 

pre-test yang diperoleh dari seluruh populasi bahwa gambaran kondisi kepercayaan diri siswa kelas X 

sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok masuk dalam kategori sedang. 

  

Hasil Penelitian 

Penelitian yang telah dilaksanakan, maka di bawah ini akan dipaparkan hasil dari proses penelitian 

yang telah dilakukan. Hasil dari proses penelitian yang akan dipaparkan  meliputi:   hasil   

perhitungan pre-test, evaluasi pelaksanaan bimbingan kelompok, hasil perhitungan post-test, 

perbandingan hasil pre-test dan post- test, dan hasil uji Wilcoxon. 

 

Hasil Perhitungan Pre-test 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu meningkatkan kepercayaan diri melalui layanan  bimbingan  

kelompok  pada  siswa  kelas  X  SMK  N  1  Jambu,  berikut  akan diuraikan terlebih dahulu tingkat 

kepercayaan diri siswa yang menjadi sampel penelitian dari populasi yang diambil secara acak yaitu 

sebanyak 10 siswa dengan kriteria 5 dalam kategori rendah dan 5 dalam ketegori sedang sebelum 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok (treatment). 

 

Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat dilihat bahwa pada hasil post test rata-rata berada pada 

kriteria sedang dan ada yang berada pada kriteria tinggi setelah diberikan perlakuan bimbingan 

kelompok sehingga mengalami peningkatan yang signifikan. Dari haril tabel dapat disimpulkan 

bahwa anggota kelompok yang mengikuti layanan  bimbingan  kelompok  sebanyak  10  siswa  

mempunyai  jumlah  skor  rata-rata sebesar 173.5 dan jumlah prosentasenya sebesar 63.09%. Dengan 

demikian, tingkat kepercayaan diri siswa termasuk dalam kategori sedang. 

 

Adapun   hasil   post-test  tiap  indikator  yang  diperoleh  oleh   peneliti  setelah melakukan layanan 

bimbingan kelompok kepada para anggota kelompok setelah mendapatkan perlakuan, dapat dilihat 

pada berikut hasil post-test yang dilakukan terhadap kelompok, maka dapat dilihat adanya 

peningkatan kepercayaan diri siswa pada tiap responden. Dari 10 responden, 1 responden masuk 

dalam kategori yang tingkat kepercayaan dirinya rendah, 8 responden lainnya masuk dalam kategori 

sedang, dan 1 responden masuk dalam kategori tinggi. Terlihat dari tabel di atas bahwa 10 responden 

yang telah meningkat, dimana persentase terendah terdapat 1 siswa yaitu In dengan prosentase 

53.82% dan tingkat kepercayaan diri tinggi pada Tr prosentase 75.64 % dengan kategori tinggi. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 
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Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kepercayaan diri pada siswa kelas X1 SMK 

Muhammadiyah 2 dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. Adapun hasil pre-test 

yang didapat saat di lapangan pada siswa kelas X yang berjumlah 216 siswa pada siswa kelas X1 

SMK Muhammadiyah 2 .  

 

Dari total keseluruhan hasil  pre-test  kelas X SMK N 1 Jambu  maka diambil sampel sebanyak 10 

anak dengan 5 kategori rendah dan 5 kategori sedang dengan menggunakan teknik purposive random 

sampling untuk selanjutnya diberikan treatment berupa  layanan  bimbingan  kelompok.  Kemudian  

diperoleh  5  anak  dengan  kategori rendah, dan 5 anak dengan kategori sedang. 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Prayitno (2004:4-13) yang menjelaskan bahwa anggota kelompok 

yang akan mengikuti layanan bimbingan kelompok itu terdiri atas 8-15 orang. Setelah peneliti 

membentuk kelompok maka kemudian peneliti memberikan Pre- test dan menghitung jumlah rata-rata 

skor kepercayaan diri anggota kelompok yang akan mendapatkan layanan bimbingan kelompok. 

Kemudian di dapatkan hasil skor rata-rata kepercayaan diri sebesar 163.2 dan prosentasenya sebesar 

59.35% dan ke 10 anggota kelompok tersebut masuk ke dalam kategori tingkat sedang. Dengan 

rincian bahwa peringkat nilai skor tertinggi kepercayaan diri oleh Tr yang mempunyai tingkat skor 

sebesar 194 dan prosentasenya sebesar 70.55% dengan kategori sedang. Sedangkan peringkat 

terendah dimiliki oleh Fa dengan skor 143 dan prosentase sebesar 52.00%. Selain mendapatkan hasil 

skor rata-rata kepercayaan diri, peneliti juga mencari prosentase rata-rata tertinggi dan prosentase 

terendah pada setiap indikator yang mempengaruhi kepercayaan diri pada siswa kelas X1 SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo. Adapun indikator yang mempunyai  peringkat  tertinggi  adalah  

Penampilan  Diri  dengan  persentase  sebesar 65.50%. Sedangkan prosentase rata-rata  terendahnya 

adalah indikator  Pemahaman Diri dengan persentase sebesar 53.80%. 

 

Kemudian setelah itu barulah peneliti memberikan treatment layanan bimbingan kelompok kepada 

anggota kelompok yang sudah dibentuk. Alasan peneliti untuk memberikan layanan bimbingan 

kelompok kepada siswa kelas X1 SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo yaitu agar siswa kelas X1 SMK 

Muhammadiyah 2 Kalirejo dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dengan cara meningkatkan 

kepercayaan diri lebih baik dari sebelumnya. 

 

Kepercayaan diri menurut Lindenfield (1997: 3) “bahwa orang yang percaya diri ialah orang yang 

merasa puas dengan dirinya”. “Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia 

bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu Angelis” (2005: 10). 

Kepercayaan diri lahir dari pemahaman jika seorang individu memutuskan untuk melakukan sesuatu, 

sesuatu itu pula yang harus dilakukan. Kepercayaan diri itu akan datang dari pemahaman seorang 

individu bahwa individu tersebut  memiliki  tekad  untuk  melakukan  apapun,  sampai  tujuan  yang  

diinginkan tercapai. Kepercayaan diri bersumber dari dalam diri individu dan dari luar/tingkah laku 

individu. Oleh karena itu kepercayaan diri dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

 

Berdasarkan  pengamatan  pada  awal  pertemuan  melakukan  kegiatan bimbingan kelompok kelas 

X1 SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo merasa dirinya pemalu karena memiliki kekurangan dan mereka 

hanya diam dan takut mengeluarkan pendapatnya. Hal ini membuktikan bahwa   kepercayaan diri 

pada anggota kelompok belum muncul. Mereka tidak berani untuk bertanya dan mengeluarkan 

pendapat karena takut berbicara didepan teman-teman yang baru saling mengenal. Pada   pertemuan   

selanjutnya,   anggota   kelompok   atau   siswa   mulai   berani berbicara. 
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Selain berdasarkan pengamatan, juga didukung dengan hasil perhitungan. Diperoleh data bahwa ada 

peningkatan aspek cinta diri antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan bimbingan kelompok. 

Sebelum diberikan perlakuan ada 5 siswa yang berada  pada  kategori  sedang,  5  siswa  dalam  

kategori  rendah.  Persentase  rata-rata indikator  cinta  diri  adalah  58.36%  dalam  kategori  sedang.  

Setelah  mendapatkan perlakuan, diperoleh data ada 1 siswa dalam kategori tinggi, 6 siswa dalam 

kategori sedang, dan 1 siswa dalam katogori rendah. Terjadi peningkatan pada indikator cinta diri 

dengan peningkatan persentase sebesar 5.64% dari 58.36% menjadi 64.00% meliputi peningkatan  

dari  kategori  rendah,  dari  5  siswa  menjadi  1  siswa  yang  berada  dalam kategori rendah, 

sedangkan dari  5 siswa yang berkategori sedang masih tetap berjumlah 5 siswa, dan 1 siswa sebelum 

mendapat  perlakuan dalam kategori sedang mengalami peningkatan berada dalam kategori tinggi. 

Maka dapat dilihat terjadi peningkatan dalam komponen cinta diri antara sebelum dan setelah 

diberikan perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok. 

 

Anak yamg mencintai diri sendiri adalah anak yang percaya pada diri mereka sendiri dan perduli 

tentang diri sendiri karena perilaku dan gaya hidup mereka untuk memelihara diri. Manfaat dari anak 

yang memiliki unsur percaya diri batin adalah anak dapat mempertahankan kecenderungan untuk 

menghargai segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani yang setara dengan 

kebutuhan orang lain. Dengan demikian maka anak akan merasa dapat berusaha sendiri  untuk  

memenuhi  kebutuhannya  dan  tidak  akan  menyiksa  diri  sendiri dengan rasa bersalah setiap kali 

menginginkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Kepercayaan diri batin ini akan membuat anak 

merasa senang bila diperhatikan orang lain, menjadi bangga atas sifat – sifat mereka yang baik dan 

tidak akan membuang waktu dan tenaga untuk memikirkan kekurangan – kekurangan diri sendiri. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, anggota kelompok dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan 

adanya peningkatan pada unsur cinta diri. Dari semula siswa tidak mau mengemukakan pendapat 

karena takut maka setelah mendapatkan bimbingan kelompok tentang bagaimana mencintai diri 

sendiri dan bangga atas sifat-sifat baik serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki maka siswa 

dapat lebih mencintai pribadi masing-masing. 

 

Dari hasil pengamatan pada waktu melaksanakan bimbingan kelompok, diperoleh hasil adanya 

perubahan. Semula siswa apabila ditanya tentang dirinya terlihat bingung dan berpikir, selain itu 

siswa juga kurang terbuka dengan emosi dan keadaan diri sendiri. Setelah diberikan bimbingan 

kelompok dari pertemuan pertama dilanjutkan dengan pertemuan kedua terjadi perubahan ke arah 

yang lebih baik  dari  masing-masing  siswa.  Dengan  diadakannya  evaluasi  pada  setiap kegiatan 

bimbingan kelompok diperoleh hasil yaitu siswa mampu menyebutkan dirinya baik kelemahan 

maupun kelebihan yang dimilikinya. Selain itu siswa juga secara perlahan mau berbagi apa yang 

dirasakan dalam dirinya kepada siswa lain dan semakin terbuka dengan siswa lain. 

 

Selain berdasarkan pengamatan, juga didukung dengan hasil perhitungan. Diperoleh data bahwa ada 

peningkatan pemahaman diri antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan bimbingan kelompok. 

Sebelum diberikan perlakuan ada 3 siswa yang berada  pada  kategori  sedang, 7  siswa  dalam  

kategori  rendah.  Persentase  rata-rata indikator pemahaman diri adalah 53.80% dalam kategori 

rendah. Setelah mendapatkan perlakuan, diperoleh data ada 1 siswa dalam kategori tinggi, 5 siswa 

dalam kategori sedang, dan 4 siswa dalam kategori rendah. Terjadi peningkatan pada indikator 

pemahaman diri dengan peningkatan persentase sebesar 5.2% dari 53.80% menjadi 59.00% meliputi 

peningkatan dari kategori rendah, dari 7 siswa menjadi 4 siswa yang  berada dalam rendah, dari  3 

siswa  menjadi 5 dalam kategori sedang, dan 1 siswa yang sebelum  mendapat  perlakuan  dalam  
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kategori  sedang  mengalami  peningkatan  berada dalam kategori tinggi. Maka dapat dilihat terjadi 

peningkatan dalam komponen pemahaman  diri  antara  sebelum  dan  setelah  diberikan  perlakuan  

berupa  layanan bimbingan kelompok. 

 

Anak yang memiliki pemahaman diri yang baik akan sangat menyadari kekuatan diri  mereka  untuk  

mengembangkan  kemampuan  mereka  sepenuhnya.  Anak akan mengenal kelemahan dan 

keterbatasan mereka, sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan dan membiarkan diri mereka 

mengalami kegagalan berulang kali. Anak yang memiliki pemahaman diri yang baik akan tumbuh 

dengan kesadaran yang mantap tentang identitas diri sendiri sehingga mereka lebih mampu dan puas 

menjadi diri sendiri, mereka punya pengertian yang sehat dan akan selalu terbuka untuk menerima 

umpan balik dari orang lain dan bersedia mendapat bantuan dan pelajaran dari orang lain. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengamatan dan hasil perhitungan didapat bahwa terjadi 

peningkatan pemahaman diri setiap siswa setelah diberikan perlakuan berupa layanan bimbingan 

kelompok. 

 

Pada pertemuan ketiga anggota kelompok sudah mulai menunjukkan sikap antusias dalm mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok. Pemimpin kelompok menjelaskan materi yang akan dibahas atau 

disampaikan yaitu topik tugas “Memiliki motivasi yang kuat”. Pembahasan dimulai dengan 

memberikan pertanyaan kepada anggota kelompok seperti apa motivasi yang membuat konseli 

semangat dalam mencapai tujuannya. 

 

Selain   berdasarkan   pengamatan,  juga   didukung  dengan   hasil   perhitungan. Diperoleh data 

bahwa ada peningkatan tujuan yang jelas antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan bimbingan 

kelompok. Sebelum diberikan perlakuan ada 3 siswa yang berada pada kategori tinggi, 5 siswa dalam 

kategori sedang, dan 2 siswa dalam kategori rendah. Persentase rata-rata indikator tujuan yang jelas 

adalah 64.00% dalam kategori sedang. Setelah mendapatkan bimbingan kelompok diperoleh data ada 

4  siswa dalam kategori  tinggi,  7  siswa dalam kategori  sedang,  dan  tidak ada siswa  dalam kategori 

rendah. Terjadi peningkatan pada indikator tujuan yang jelas dengan peningkatan persentase sebesar 

2.75% dari 64.00% menjadi 67.25% meliputi 2 siswa yang berada pada kategori rendah menjadi tidak 

ada siswa yang berada dalam kategori rendah, 5 siswa yang berada pada kategori sedang  menjadi 6 

dalam kategori sedangi, dan dari 3 siswa dalam kategori tinggi menjadi 4 siswa dalam kategori tinggi. 

Maka dapat dilihat terjadi peningkatan dalam komponen pemahaman tujuan yang jelas dengan materi 

tentang motivasi diri antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan berupa layanan bimbingan 

kelompok. 

 

Anak yang percaya diri adalah anak yang selalu tahu tujuan hidupnya, hal tersebut disebabkan karena 

mereka mempunyai pemikiran yang jelas dan mereka tahu mengapa mereka melakukan suatu 

tindakan tertentu dan mereka tahu hasil apa yang mereka harapkan. Unsur-unsur yang dapat 

memperkuat kepercayaan diri anak dengan tujuan yang jelas yaitu   dengan cara anak membiasakan 

diri menentukan sendiri tujuan yang dapat mereka capai dan tidak harus bergantung pada orang lain, 

memiliki motivasi yang kuat, dan belajar menilai diri sendiri. Dengan demikian maka anak akan 

memiliki kepercayaan diri dengan tujuan yang jelas. 

 

Jelas terlihat bahwa tujuan yang jelas sebelum dilakukan bimbingan kelompok masih kurang dengan 

kurang adanya sikap menghargai pendapat dan tidak saling dekat hubungan sesama siswa mengalami 

peningkatan setelah dilakukan kegiatan bimbingan  kelompok.  Siswa  lebih  dekat  dan  bisa  
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menghargai  pendapat  yang dikemukakan   siswa   lain   sehingga   hubungan   pertemanan   terlihat   

semakin harmonis. 

 

Pada awal kegiatan bimbingan kelompok berlangsung, siswa terlihat tidak antusias dan lebih suka 

untuk diam dan memperhatikan. Namun, dengan makin sering dilakukan kegiatan bimbingan 

kelompok siswa secara perlahan bisa terbuka dengan siswa lain, tidak ragu dalam mengungkapkan 

pendapat, serta semakin terlihat rileks dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. 

 

Selain berdasarkan pengamatan, juga didukung dengan hasil perhitungan. Diperoleh data bahwa ada 

peningkatan komunikasi antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan bimbingan kelompok. 

Sebelum diberikan perlakuan ada 1 siswa yang berada pada kategori tinggi, 6 siswa yang berada pada 

kategori sedang, dan 3 siswa dalam kategori rendah. Persentase rata-rata indikator komunikasi adalah 

59.20% dalam kategori sedang.  Setelah  mendapatkan  perlakuan,  diperoleh  data  ada  2  siswa  

dalam  kategori tinggi, 7 siswa dalam kategori sedang, dan 1 siswa dalam kategori rendah. Terjadi 

peningkatan pada indikator komunikasi dengan peningkatan persentase sebesar 3.2% dari 59.20%  

menjadi  62.40%  meliputi  peningkatan  dari  3  siswa  dalam  kategori  rendah menjadi 1 siswa yang 

berada dalam kategori rendah, 7 siswa dalam kategori sedang,dan 2 siswa lainnya yang sebelum   

perlakuan dalam kategori sedang mengalami peningkatan berada dalam kategori tinggi. Maka dapat 

dilihat terjadi peningkatan dalam komponen komunikasi antara sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok. 

 

Komunikasi ialah kemampuan mendasar untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan baik disituasi 

apapun dan dimanapun. Dengan memiliki dasar yang baik dalam bidang ketrampilan berkomunikasi 

anak akan dapat mendengarkan orang lain dengan tepat, tenang dan penuh perhatian, bisa berbicara 

dengan segala usia dan dari segala latar belakang, mengerti kapan dan bagaimana berganti pokok 

pembicaraan dari percakapan biasa ke yang lebih mendalam, menggunakan komunikasi non-verbal 

secara efektif, membaca dan memanfaatkan bahasa tubuh orang lain, berbicara dengan memakai nalar 

dan secara fasih dan dapat berbicara didepan umum tanpa rasa takut 

 

Dengan dilakukannya kegiatan bimbingan kelompok yang di dalamnya siswa bebas untuk 

mengeluarkan pendapat menjadikan siswa bisa terbuka dengan siswa lain sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Melalui layanan bimbingan kelompok ini siswa 

juga belajar untuk saling memahami perasaan yang dirasakan oleh siswa lain dan terbuka dalam 

bimbingan kelompok. 

 

Pada awal bimbingan kelompok anggota kelompok terlihat rileks dan sudah mengetahui bagaimana 

pelaksanaan bimbingan kelompok. Serta sikap yang bagaimana  untuk  bisa  membentuk  dinamika  

kelompok.  Misalnya  pada pembahasan dengan materi ”Menyadari dampak gaya hidup”. 

 

Selain berdasarkan pengamatan, juga didukung dengan hasil perhitungan. Diperoleh data bahwa ada 

peningkatan penampilan diri antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan bimbingan kelompok. 

Sebelum diberikan perlakuan ada 2 siswa yang berada pada kategori tinggi, 6 siswa dalam kategori 

sedang, dan 1 siswa dalam kategori rendah. Persentase rata-rata indikator penampilan diri adalah 

65.50% dalam kategori sedang.  Setelah  mendapatkan  perlakuan,  diperoleh  data  ada  3  siswa  

dalam  kategori tinggi,  6  siswa  dalam  kategori  sedang,  dan  1  siswa  dalam  kategori  rendah.  

Terjadi peningkatan  pada  indikator  penampilan  diri  dengan  peningkatan  persentase  sebesar 

1.56% dari 65.50% menjadi 66.75%. Maka dapat dilihat terjadi peningkatan dalam komponen  
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penampilan  diri  antara  sebelum  dan  setelah  diberikan  perlakuan  berupa layanan bimbingan 

kelompok. 

 

Penampilan diri yang dimaksudkan adalah pakaian dan gaya hidup yang digunakan oleh seseorang 

yang sesuai dengan kepribadiannya. Ketrampilan penampilan diri akan mengajarkan pada seseorang 

betapa pentingnya, tampil sebagai orang yang percaya diri. Hal ini memungkinkan seseorang untuk 

memilih gaya pakaian dan warna yang cocok untuk berbagai peran dan peristiwa sesuai dengan 

kepribadian, serta menyadari dampak gaya hidupnya (misalnya mobil dan rumah) terhadap pendapat 

orang lain mengenai dirinya, tanpa terbatas keinginan untuk selalu ingin menyenangkan orang lain. 

 

Pada awal pertemuan, sedikit sulit untuk menarik perhatian siswa agar mau berpendapat. Namun, 

pemimpin kelompok mencoba untuk meyakinkan setiap siswa dan belajar untuk memegang rahasia 

agar dapat dipercaya oleh orang lain. Pada pertemuan yang selanjutnya siswa sudah mulai bisa leluasa 

untuk berpendapat dan percaya serta tidak meragukan pendapat yang dikemukakan oleh siswa lain 

dalam kegiatan bimbingan kelompok. 

 

Selain berdasarkan pengamatan, juga didukung dengan hasil perhitungan. Diperoleh data bahwa ada 

pengendalian perasaan antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan bimbingan kelompok. 

Sebelum diberikan perlakuan ada 1 siswa yang berada pada kategori tinggi, 2 siswa dalam kategori 

sedang, dan 7 siswa dalam kategori rendah. Persentase  rata-rata  indikator  pengendalian  perasaan  

adalah  57.00%  dalam  kategori sedang. Setelah mendapatkan perlakuan, diperoleh data ada 5 siswa 

dalam kategori tinggi dan 5 siswa dalam kategori rendah. Terjadi peningkatan pada indikator 

pengendalian perasaan dengan peningkatan persentase sebesar 2.89% dari 57.00% menjadi 60.00% 

meliputi peningkatan dari kategori rendah, dari 7 siswa menjadi 4 siswa yang berada dalam kategori 

rendah, 2 siswa dengan kategori sedang menjadi tidak ada dalam kategori ini, dan 5 siswa lainnya 

berada dalam kategori tinggi yang semula berjumlah 1 siswa. Maka dapat dilihat terjadi peningkatan 

dalam komponen pengendalian perasaan antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan berupa 

layanan bimbingan kelompok. 

 

Pengendalian perasaan ialah kemampuan seseorang untuk dapat mengontrol atau mengendalikan 

emosi atau perasaan dalam situasi apapun. Perasaan yang tidak dikelola dengan baik dapat 

membentuk suatu kekuatan besar yang tak terduga. Dalam hidup sehari-hari seseorang perlu 

mengendalikan perasaan agar hati tidak memerintah pikiran. Dengan mengetahui cara mengendalikan 

diri, seseorang dapat lebih percaya diri, berani menghadapi tantangan dan resiko karena bisa 

mengatasi rasa takut, khawatir dan frustrasi, dapat menghadapi kesedihan secara wajar, membiarkan 

diri bertindak secara spontan karena yakin tidak akan lepas kendali, serta mencari pengalaman dan 

hubungan yang memberi kesenangan, cinta, dan kebahagiaan, karena individu tidak mudah terbenam 

dalam hawa nafsu amarahnya. 

 

Berdasarkan hal tersebut, bentuk kegiatan kelompok yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan 

diri pada siswa kelas X1 SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo adalah melalui bimbingan kelompok. Saat 

pertama kali melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, anggota kelompok terlihat  kaku  dan  

belum  bisa  beradaptasi.  Mereka  kurang  dalam  berpendapat  atau bertanya. Dari sepuluh anggota 

kelompok, tujuh diantaranya belum mau berpendapat pada pertemuan pertama. Namun, pada 

pertemuan selanjutnya, anggota kelompok sudah mulai terbiasa dan semakin rileks dalam mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok. 
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Pada kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya, dinamika kelompok mulai terbentuk dengan adanya 

tukar pendapat dan sanggahan dari anggota kelompok. Semakin sering dilaksanakannya bimbingan 

kelompok, anggota kelompok semakin baik dalam bersikap. Misalnya saja, mulai bisa menghargai 

pendapat yang berseberangan, siswa semakin berani mengemukakan pendapat dan bertukar pikiran. 

Hal ini berarti rasa kepercayaan diri anggota kelompok mengalami peningkatan, karena unsur dari 

kepercayaan diri seperti komunikasi, pemahaman diri sendiri, penampilan diri, tujuan yang jelas, serta 

cinta diri perlahan mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Anggota  tidak  hanya  mampu  

untuk  membayangkan  diposisi  orang  lain,  tetapi  juga mampu untuk mengambil tindakan untuk 

meringankan beban orang lain itu. 

 

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, terkadang kondisi yang kurang kondusif  saat  

mengikuti  layanan  bimbingan  kelompok  diantaranya  yaitu  anggota kelompok asik berbicara 

sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan baik dari anggota yang berpendapat maupun pemimpin 

kelompok. Selain itu, masih ada anggota kelompok yang  hanya  diam  dan  memperhatikan  dan  

susah  untuk  diminta  pendapatnya.  Serta perilaku atau cara berbicara anggota kelompok yang 

cenderung menghina atau meremehkan pendapat anggota lain sehingga pemimpin kelompok berusaha 

untuk mendamaikan kedua belah pihak yang beradu pendapat. Sikap-sikap yang demikian pada saat 

kegiatan bimbingan kelompok sebagai indikasi dari kurangnya kepercayaan diri. Dengan munculnya 

sikap-sikap seperti itu pada saat kegiatan bimbingan kelompok, maka pemimpin kelompok 

memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai aturan-aturan apa saja yang harus diperhatikan 

saat kegiatan bimbingan kelompok sedang berlangsung agar bisa merasakan apa mannfaat dan 

hasilnya mengikuti layanan tersebut. Apabila ada anggota kelompok yang bersikap tidak sesuai, 

pemimpin kelompok mencoba untuk membalikkan kondisi yang diakibatkan sikap tidak sesuainya itu. 

Dengan demikian, anggota kelompok mengetahui hal yang pantas dan yang tidak pantas untuk 

dilakukan. 

 

Setelah mendapatkan penjelasan, barulah mereka dapat memahami dan mengikuti apa yang telah 

disampaikan oleh peneliti, mengenai apa yang harus diperhatikan saat mengikuti kegiatan layanan 

bimbingan kelompok itu sedang berlangsung. Sampai pertemuan-pertemuan berikutnya mereka 

anggota kelompok akhirnya sudah bisa dan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan 

kelompoknya pada saat kegiatan layanan bimbingan kelompok itu sedang berlangsung. 

 

Setelah peneliti  melakukan  layanan bimbingan  kelompok,  peneliti  mengadakan post-test  kepada  

anggota  yang  mengikuti  layanan  bimbingan  kelompok.   Adapun persentase rata-rata tingkat 

kepercayaan diri dari hasil post-test tersebut sebesar 63.09% meningkat  dari  sebelumnya  pada  saat   

pre-test  sebesar  59.35%.  Jumlah  tersebut mengalami  persentase  peningkatan  rata-rata  sebesar  

3.65%.  Tentunya  hal  ini menunjukkan   bahwa   kepercayaan   diri   siswa   dapat   ditingkatkan   

melalui   layanan bimbingan kelompok. Selain itu untuk dapat mengetahui apakah kepercayaan diri 

benar- benar  bisa  di  tingkatkan  melalui  layanan  bimbingan  kelompok  yaitu dengan menggunakan 

teknik analisis uji wilcoxon. 

 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis uji wilcoxon diperoleh Zhitung = 2, 803 dan 

Ztabel = 1,96 sehingga Zhitung > Ztabel dengan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan diri siswa kelas X SMK N   

1 Jambu Ambarawa   meningkat setelah memperoleh  layanan  bimbingan  kelompok.  Dengan  kata  

lain  kepercayaan  diri  siswa dapat ditingkatkan melalui pemberian layanan bimbingan kelompok. 
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Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan seseorang pasti ada kalanya memiliki suatu kekurangan. 

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, namun penelitian ini tetap 

memiliki keterbatasan. Keterbatasan berkaitan dengan alat pengumpul data yang hanya menggunakan 

skala psikologi sehingga data yang dihasilkan masih jauh dari sempurna dan belum sesuai denganp 

apa yang diharapkan. Berkaitan dengan  pelaksanaan  penelitian,  yaitu  pelaksanaan  penelitian  

eksperimen  yang dilaksanakan pada saat sekolah dan setelah pulang sekolah. Tentunya hal ini 

membawa dampak adanya keterbatasan bagi peneliti saat memberikan layanan bimbingan kelompok 

di sekolah tersebut pada saat pulang sekolah karena setelah selesai pulang sekolah siswa ingin buru-

buru untuk pulang. Maka kegiatan layanan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh peneliti ini 

waktunya kurang bisa optimal. 

  

Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian upaya meningkatkan kepercayaan diri siswa melalui layanan 

bimbingan kelompok pada siswa kelas X1 SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo diperoleh kesimpulan 

bahwa : (1) Tingkat  kepercayaan  diri  sebelum  diberikan  layanan  bimbingan  kelompok pada  

siswa  kelas  X1 SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo tergolong  dalam  kriteria  sedang (59.35%). 

Sedangkan tingkat kepercayaan diri sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok siswa kelas X1 

SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo tergolong kriteria sedang (63.09%) dengan peningkatan 3.65% . (2) 

Terdapat peningkatan yang signifikan kepercayaan diri siswa kelas X1 SMK Muhammadiyah 2 

Kalirejo setelah memperoleh perlakuan layanan bimbingan kelompok. Hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil uji wilcoxon dimana Zhitung = 2, 803 dan Ztabel = 1,96 sehingga Zhitung > Ztabel. Dengan 

demikian maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil tersebut menunjukkan kepercayaan diri siswa kelas 

X1 SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo meningkat   setelah   memperoleh   layanan   bimbingan 

kelompok. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil perbedaan kepercayaan diri siswa sebelum dan 

sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas X1 SMK Muhammadiyah 2 

Kalirejo yaitu sebesar 3.65% 

 

Saran 

Hasil penelitian diketahui bahwa kepercayaan diri siswa kelas X1 SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo 

dapat meningkat setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok, berkenaan dengan hal tersebut 

peneliti memberikan saran : (1) Pihak   sekolah   diharapkan   agar   memberikan   jam   masuk   kelas   

kepada   guru pembimbing agar dapat memberikan layanan bimbingan kelompok ataupun layanan 

bimbingan konseling lainnya. (2) Guru Teman Sejawat 1 diharapkan dapat membantu siswa 

mengatasi rasa kurang percaya diri dengan layanan bimbingan kelompok. (3) Guru Teman Sejawat 2  

Kelas X1 SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo sebaiknya memberikan layanan bimbingan kelompok  

kepada  siswa  agar  siswa  lebih  dapat  mengenal  layanan  bimbingan kelompok  karena  dilihat  dari  

proses  penelitian  siswa  antusias  dalam  mengikuti layanan tersebut. (4) Guru Bimbingan konseling 

agar memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan mengajukan pendapat, sehingga tidak 

terjadi miskomunikasi antar guru dan siswa dan siswa dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. 
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USE OF PICTURE MEDIA TO IMPROVE STUDENT'S READING 

ABILITY IN TK GMIM 1 WOLOAN 

 

PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN MEMBACA SISWA DI TK GMIM 1 WOLOAN 
 

Agustina Hetty Kopalit, S.Pd 

TK GMIM 1 Woloan Provinsi Sulawesi Utara 

 

ABSTRACT 

This research generally aims to increase the ability to read students by using media images. Specifically this 

study aims to: Describe reading learning in kindergarten with drawing media in a classical way. Describe 

learning to read in kindergarten with drawing media in groups. Found an increase in students' ability to read 

after applying learning using picture media. Research data shows an increase between cycle I and Cycle II. The 

data clearly shows that there is a consistent increase in positive behavior and attitudes of students in 

implementing learning using the concept of picture media. At the first meeting there was a significant increase 

from 51% with the bad category (D) to 76% with the good category (B). At the second meeting there was also a 

significant increase from 61.2% in the good enough category (C) to 81% in the good category (B). At the third 

meeting there was also an increase from 70.3% in the good category (B) to 86% in the very good category (A). 

Key Word: Image Media and Reading Ability 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk terjadinya peningkatan kemampuan membaca siswa dengan 

menggunakan media gambar. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: Menggambarkan pembelajaran 

membaca di Taman Kanak-Kanak dengan media gambar secara klasikal. Menggambarkan pembelajaran 

membaca di Taman Kanak-Kanak dengan media gambar secara kelompok. Menemukan terjadinya peningkatan 

kemampuan siswa dalam membaca setelah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media gambar. 

Data hasil penelitian menunjukan terjadi peningkatan antara siklus I dan Siklus II. Data menunjukan dengan 

jelas bahwa terjadi konsistensi peningkatan positif perilaku dan sikap siswa dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan konsep media gambar Pada pertemuan pertama terjadi peningkatan yang cukup besar dari 

51% dengan kategori tidak baik (D) menjadi 76% dengan kategori baik (B). Pada pertemuan kedua terjadi 

peningkatan yang cukup besar juga dari 61.2% dengan kategori cukup baik (C) menjadi 81% dengan kategori 

baik (B). Pada pertemuan ketiga terjadi juga peningkatan dari 70.3% dengan kategori  baik (B) menjadi 86% 

dengan kategori sangat baik (A).  

Kata Kunci: Media Gambar dan Kemampuan Membaca  

 

 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang terdapat 

di jalur pendidikan sekolah (PP No. 27 Tahun 1990). Sebagai lembaga pendidikan pra-sekolah, tugas 

utama Taman Kanak-Kanak adalah mempersiapkan anak dengan memperkenalkan berbagai 

pengetahuan, sikap perilaku, keterampilan dan intelektual agar dapat melakukan adaptasi dengan 

kegiatan belajar yang sesungguhnya di Sekolah Dasar. 

 

Pandangan ini mengisyaratkan bahwa Taman Kanak-Kanak merupakan lembaga pendidikan pra-

sekolah atau pra-akademik. Dengan demikian Taman Kanak-Kanak tidak mengemban tanggung 

jawab utama dalam membina kemampuan akademik anak seperti kemampuan membaca dan menulis. 
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Substansi pembinaan kemampuan akademik atau skolastik ini harus menjadi tanggung jawab utama 

lembaga pendidikan Sekolah Dasar. 

 

Alur pemikiran tersebut tidak selalu sejalan dan terimplementasikan dalam praktik kependidikan 

Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Indonesia. Pergeseran tanggung jawab pengembangan 

kemempuan skolastik dari Sekolah Dasar ke Taman Kanak-Kanak terjadi di mana-mana, baik secara 

terang-terangan maupun terselubung. Banyak Sekolah Dasar seringkali mengajukan persyaratan atau 

tes “membaca dan menulis”. Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar seperti ini sering pula di anggap 

sebagai lembaga pendidikan “berkualitas dan bonafide”. 

 

Peristiwa praktik pendidikan seperti itu mendorong lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak 

maupun orang tua berlomba mengajarkan kemampuan akademik membaca dan menulis dengan 

mengadapsi pola-pola pembelajaran di Sekolah Dasar. Akibatnya, tidak jarang Taman Kanak-Kanak 

tidak lagi menerapkan prinsip-prinsip bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain, sehingga 

Taman Kanak-Kanak tidak lagi taman yang indah, tempat bermain dan berteman banyak, tetapi 

beralih menjadi “Sekolah” Taman Kanak-Kanak dalam makna menyekolahkan secara dini pada anak-

anak. Tanda-tandanya terlihat pada pentargetan kemampuan akademik membaca dan menulis agar 

bisa memasukkan anaknya ke Sekolah Dasar favorit. 

 

Mengajarkan membaca dan menulis di Taman Kanak-Kanak dapat dilaksanakan selama batas-batas 

aturan pengembangan pra-sekolah serta mendasarkan diri pada prinsip dasar hakiki dari pendidikan 

Taman Kanak-Kanak sebagai sebuah taman bermain, sosialisasi, dan pengembangan berbagai 

kemampuan pra-skolastik yang lebih substansi yaitu bidang pengembangan kemampuan dasar yang 

meliputi kemampuan berbahasa atau membaca kognitif, fisik-motorik dan seni. 

 

Mencermati kondisi kegiatan pembelajaran membaca dan menulis di Taman Kanak-Kanak yang 

berlangsung sebagaimana digambarkan di atas, perlu dilakukan penelitian yang bersifat reflektif 

dengan melakukan tindakan tertentu yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi. Dengan 

serangkaian tindakan itu diharapkan dapat mengubah suasana pembelajaran ke arah pembelajaran 

yang lebih memungkinkan siswa terlibat secara aktif dan menyenangkan. Hal itu dapat dicapai dengan 

melalui pembelajaran menggunakan media gambar. Media gambar adalah penyajian visual 2 dimensi 

yang dibuat berdasarkan unsur dan prinsip rancangan gambar, yang berisi unsur kehidupan sehari-hari 

tentang manusia benda-benda, binatang, peristiwa, tempat dan sebagainya (Taufik Rachmat, 1994). 

 

Agar penelitian tindakan ini dapat lebih terarah, maka secara operational permasalahan penelitian ini 

difokuskan pada media gambar dan guru dalam pelaksananaan proses belajar mengajar, membaca di 

Taman Kanak-Kanak GMIM 1 Woloan. Secara rinci permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam 

pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: -Apakah dengan menggunakan Media gambar 

dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa TK GMIM 1 Woloan? 

 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk terjadinya peningkatan kemampuan membaca siswa 

dengan menggunakan media gambar. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: Menggambarkan 

pembelajaran membaca di Taman Kanak-Kanak dengan media gambar secara klasikal. 

Menggambarkan pembelajaran membaca di Taman Kanak-Kanak dengan media gambar secara 

kelompok. Menemukan terjadinya peningkatan kemampuan siswa dalam membaca setelah 

menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media gambar. 
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Media gambar adalah penyajian visual 2 dimensi yang dibuat berdasarkan unsur dan prinsip 

rancangan gambar, yang berisi unsur kehidupan sehari-hari tentang manusia, benda-benda, binatang, 

peristiwa, tempat dan lain sebagainya. (Taufik Rachmat, 1994). Gambar banyak digunakan guru 

sebagai media dalam proses belajar mengajar, sebab mudah diperoleh tidak mahal dan efektif. Di 

dalam buku-buku, majalah, dan surat kabar, banyak gambar yang pada suatu saat dapat digunakan dan 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. 

 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu saat dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang diguinakan guru untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran yang dapat merangsang, menarik perhatian dan memudahkan siswa sehingga 

terjadi proses belajar yang menyenangkan. Dengan demikian di samping berfungsi sebagai sarana 

yang digunakan untuk menyalurkan pesan media pembelajaran juga berfungsi mempermudah siswa 

untuk belajar.Anak taman kanak-kanak merupakan anak yang sedang berada dalam proses 

perkembangan, baik perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional maupun bahasa. Setiap anak 

memiliki karakteristik tersendiri dan perkembangan setiap anak berbeda-beda baik dalam kualitas 

maupun tempo perkembangannya. Perkembangan anak bersifat progresif, sistematis dan 

berkesinambungan. Setiap aspek perkembangan saling berkaitan satu sama lain, terhambatnya satu 

aspek perkembangan tertentu akan mempengaruhi aspek perkembangan yang lainnya.   

  

Bahasa merupakan alat komunikasi utama bagi seorang anak untuk mengungkapkan berbagai 

keinginan maupun kebutuhannya. Anak-anak  yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik pada 

umumnya memiliki kemampuan yang baik pula dalam mengungkapkan pemikiran, perasaan serta 

tindakan interaktif dengan lingkungannya. Kemampuan berbahasa ini tidak selalu didominasi oleh 

kemampuan membaca saja tetapi juga terdapat sub potensi lainnya yang memiliki peranan yang lebih 

besar seperti penguasaan kosa kata, pemahaman (mendengar dan menyimak) dan kemampuan 

berkomunikasi. 

 

Batasan tentang masa anak cukup bervariasi. Dalam pandangan mutakhir yang lajim dianut di negara 

maju, istilah anak usia dini ( early childhood ) adalah anak yang berkisar antara usia 0 - 8 tahun. Bila 

dilihat dari jenjang  pendidikan yang berlaku di Indonesia, maka yang termasuk dalam kelompok anak 

usia dini adalah anak usia SD kelas rendah (kelas 1-3), Taman Kanak-kanak (kindergarten ), 

kelompok bermain (play group ) dan anak masa sebelumnya (masa bayi).  Masa Taman Kanak-kanak 

dalam hal ini dipandang sebagai masa anak usia 4 - 6 tahun. Pandangan para ahli pendidikan tentang 

anak cenderung berubah dari waktu ke waktu, dan berbeda satu sama lain sesuai dengan landasan 

teori yang digunakannya.  

 

Lokasi penelitian pembelajaran adalah di TK GMIM 1 Woloan, Kota Tomohon Sulawesi Utara 

Penelitian ini dilakukan pada semester I Tahun pelajaran 2015/2016. Sehingga pelaksanaan kegiatan 

ini pada bulan September sampai Oktober 2015. 

 

Pada tahap ini Kepala Taman Kanak-Kanak menyusun rencana pembelajaran berdasarkan pokok 

bahasan dan tema yang akan diajarkan yaitu kemampuan membaca meliputi merumuskan tujuan 

pembelajaran, menyusun langkah-langkah pembelajaran, merencanakan alat peraga (media) apa yang 

sesuai pokok bahasan yang akan diajarkan dari bagaimana menggunakannya, serta menyusun alat 

evaluasi yang sesuai dengan tujuan. 
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Guru melaksanakan pengajaran dengan menggunakan media gambar sesauai dengan perencanaan 

yang telah disusun. Pada kegiatan awal pembelajaran guru melakukan kegiatan berbagi dan bertanya 

serta tanya jawab tentang benda-benda di sekitar anak, siswa di bentuk tiga kelompok yang terdiri dari 

7 – 8 anak, siswa, masing-masing kelompok di beri tugas untuk mengamati dan melihat gambar-

gambar benda yang telah disediakan, kemudian siswa diminta menghubungkan antara tulisan (kata) 

dengan gambar benda yang melambangkan. Dengan memberikan tugas-tugas diharapkan siswa 

mendapat pemahaman tentang konsep kemampuan membaca permulaan dengan menggunakan media 

gambar dan kartu kata yang telah disediakan. 

 

Pada waktu kegiatan pembelajaran berlangsung, Kepala Taman Kanak-Kanak bersama guru 

kelompok B melakukan observasi dan mencatat kejadian-kejadian selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung yang nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan apakah guru dapat 

menggunakan kalimat dengan tepat atau perlu diadakan. Apakah tugs-tugas dan pertanyaan yang 

diajukan guru sudah mencerminkan pembelajaran kemampuan berbahasa (pra membaca) 

 

Dari hasil observasi dilakukan analisis pada tindakan 1 kemudian dilanjutkan dengan refleksi. 

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi yang dilakukan bersama-sama ini, direncanakan perbaikan 

dengan melakukan tindakan 2 terhadap permasalahan-permasalahan yang masih ada. Untuk 

mengetahui apakah guru dapat menyusun rencana pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran 

kemampuan berbahasa (pra membaca) dapat dilihat dan komponen-komponen yang terdapat pada 

rencana pembelajaran yang telah disusunnya. 

 

Tindakan 2 ini dilakukan terhadap permasalahan yang masih aa pada siklus 1. Diharapkan pada akhir 

tindakan 2, permasalahan guru dan siswa dalam pembelajaran kemampuan berbahasa (pra membaca) 

dapat diatasi. 

 

Pada akhir tindakan 2 dilakukan analisis dan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Dan 

hasil analisis dan refleksi ini disusun kesimpulan dan saran dari seluruh kegiatan pada siklus 2. 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa catatan-catatan, rencana persiapan mengajar, 

hasil observasi terhadap kegiatan pembelajaran dan hasil tugas atau pekerjaan siswa. Adapun sumber 

data dalam penelitian ini adalah guru dan siswa TK GMIM 1 Woloan Untuk memperolah data yang 

akurat dilakukan triaguliasi Kepala Taman Kanak-Kanak dan guru selama berlangsungnya penelitian. 

 

Memperhatikan jenis data yang dikumpulkan, teknik data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data kualitatif yang diperoleh dari hasil 

pengamatan terhadap siswa dan hal-hal lain yang nampak selama berlangsungnya penelitian. 

 

Demikian juga aktivitas dan antusias siswa dalam pembelajaran juga didasarkan pada banyaknya 

indikator yang muncul. Selanjutnya dari hasil catatan dalam penelitian dilengkapi dengan hasil 

observasi, wawncara dan dokumentasi dilakukan analisis kualitatif. 

 

Data menunjukan bahwa terjadi peningkatan positif pada tiap pertemuan baik dari pertemuan pertama 

hingga ketiga.Pada pertemuan pertama rata rata perilaku dan sikap siswa mencapai 51 % lalu 

meningkat menjadi 61.2% pada pertemuan kedua dan meningkat 9% pada pertemuan ketiga menjadi 

70.3%. Sehingga rata rata perilaku dan sikap siswa pada tiga pertemuan siklus I mencapai 60.83% 

atau masih dalam kategori cukup. 
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Secara rinci tiap aspek pada setiap pertemuan adalah sebagai berikut : Aspek keaktifan mencapai 

60.83% % atau termasuk dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah 

mencapai 70.3% masih dalam kategori cukup baik atau (C). Aspek antusias mencapai 60.83% atau 

termasuk dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 70.3% 

dalam kategori cukup baik (C).  Aspek keseriusan mencapai 60.83% atau dalam kategori cukup baik 

(C) dan dalam pada pertemuan ketiga telah mencapai 70.3% masih pula dalam kategori cukup baik 

(C).  Aspek kerja sama mencapai 60.83% atau dalam kategori cukup baik (C) walaupun dalam 

pertemuan ketiga telah mencapai 70.3% masih pula dalam kategori cukup baik (C) Aspek kreativitas 

mencapai 60.83% atau dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah 

mencapai 70.3% masih pula dalam kategori cukup baik (C) Aspek motivasi mencapai 60.83% atau 

termasuk dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 70.3% atau 

termasuk dalam kategori cukup baik (C) Dengan demikian dari enam aspek pengamatan perilaku dan 

sikap siswa selama menerima tindakan pembelajaran berbasis diskusi kelompok masih tergolong 

cukup baik (C) karena rata rata pertemuan masih berkisar 60.83%. 

 

Sebagaimana dijelaskan data hasil penelitian perilaku dan sikap siswa diperoleh melalui observasi 

atau pengamatan selama proses pemberian tindakan pembelajaran berbasis media belajar. 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 76% lalu 

meningkat menjadi 81% pada pertemuan kedua dan meningkat 5% pada pertemuan ketiga menjadi 

86%. Sehingga rata rata perilaku dan sikap siswa pada tiga pertemuan siklus I mencapai 81% atau 

dalam kategori baik. 

 

Secara rinci tiap aspek pada setiap pertemuan adalah sebagai berikut : Aspek keaktifan mencapai 81% 

atau termasuk dalam kategori baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 86% dalam 

kategori sangat baik atau (A). Aspek antusias mencapai 81% atau termasuk dalam kategori baik baik 

(B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 86% dalam kategori sangat baik (A). Aspek 

keseriusan mencapai 81% atau dalam kategori baik (B) dan dalam pada pertemuan ketiga telah 

mencapai 86% dalam kategori sangat baik (A). Aspek kerja sama mencapai 81% atau dalam kategori 

baik (B) walaupun dalam pertemuan ketiga telah mencapai 86% dalam kategori sangat baik (A). 

Aspek kreativitas mencapai 81% atau dalam kategori baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah 

mencapai 86% masih pula dalam kategori sangat baik (A). Aspek motivasi mencapai 81% atau 

termasuk dalam kategori  baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 86% atau 

termasuk dalam kategori sangat baik (A). 

 

Dengan demikian dari enam aspek pengamatan perilaku dan sikap siswa selama menerima tindakan 

pembelajaran berbasis media belajar masih tergolong baik (B) karena rata rata pertemuan masih 

berkisar 80%. Pemberian tindakan dengan pertanyaan terstruktur dalam penyajian materi matematika 

pada siswa  TK GMIM 1 Woloan ternyata cukup efektif mengubah perilaku dan sikap siswa. Data 

hasil penelitian menunjukan terjadi peningkatan antara siklus I dan Siklus II. 

 

Data menunjukan dengan jelas bahwa terjadi konsistensi peningkatan positif perilaku dan sikap siswa 

dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan konsep media gambar Pada pertemuan 

pertama terjadi peningkatan yang cukup besar dari 51% dengan kategori tidak baik (D) menjadi 76% 

dengan kategori baik (B). Pada pertemuan kedua terjadi peningkatan yang cukup besar juga dari 

61.2% dengan kategori cukup baik (C) menjadi 81% dengan kategori baik (B). Pada pertemuan ketiga 
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terjadi juga peningkatan dari 70.3% dengan kategori  baik (B) menjadi 86% dengan kategori sangat 

baik (A). Sejalan dengan peningkatan positif perilaku dan sikap siswa dalam menerima tindakan 

pembelajaran dari guru maka terjadi pula peningkatan hasil belajar siswa. Jika daya serap mengkaji 

dan mengukur secara umum rata rata nilai yang dipreoleh seluruh siswa maka ketuntasan belajar 

adalah mengkaji persentasi siswa yang mencapai nilai minimal KKM. Seperti halnya daya serap hasil 

belajar ,tingkat ketuntasan belajar siswa pun turut meningkat dari siklus pertama ke siklus kedua. 

 

Pada siklus I ketuntasan belajar siswa mencapai 42% dan siswa yang belum tuntas mencapai 58% 

sehingga perlu dilanjutkan pada siklus II sehingga ketika dilanjutkan didapat kenaikan yang 

memuaskan dan didapat 90% yang tuntas dan tinggal 10% siswa yang belum tuntas.Bahkan pada 

pertemuan ketiga di siklus II total siswa yang tuntas adalah 14 orang dengan presentasi 100%. 

Sehingga atas dasar ketuntasan belajar 75% dan pada siklus II telah mencapai 90% maka tidak perlu 

lagi dilanjutkan pada siklus III. 

 

Hasil-hasil penelitian dilakukan pembelajaran kemampuan membaca permulaan (pra membaca) 

dengan menggunakan media gambar secara khusus penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut 

Pembelajaran dengan menggunakan media gambar lebih meningkatkan kualitas pembelajaran 

pengembangan membaca permulaan. Penggunaan media gambar membuat kegiatan pembelajaran 

lebih menyenang dan siswa terlibat aktif. Penguasaan siswa terhadap pembelajaran membaca 

permulaan ini setelah siklus kedua > 80%, hal ini dapat dibuktikan dari kegiatan yang dilakukan siswa 

dalam mencocokkan kartu kata dengan gambar yang tersedia. 

 

Berdasarkan pengalaman melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media gambar ini 

diharapkan guru dapat mengembangkan model pembelajaran serupa untuk indikator-indikator atau 

pokok bahasan lainnya serta dapat menstransfer pengalamannya dengan guru yang lain. Supaya siswa 

TK mempunyai pengalaman dalam pembelajaran kemampuan berbahasa (pra membaca), yang 

menarik dan menyenangkan hendaknya Taman Kanak-Kanak menyediakan berbagai macam media 

gambar dan kartu kata. 
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EFFORTS TO USE THE ECLECTIVE COUNSELING MODEL WITH 

ATTENDING BEHAVIOR ATTENDING COUNSELING INFORMATION 

SERVICES TO SOLVE LEARNING PROBLEMS 

 

UPAYA PENGGUNAAN MODEL KONSELING ELEKTIK DENGAN 

PRILAKU ATTENDING LAYANAN INFORMASI BIMBINGAN 

KONSELING UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN BELAJAR  
 

Titik Ernawati, S.Pd 

SMA Negeri 1 Kota Gajah Lampung Tengah Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

This classroom action research took the setting at SMA Negeri 1 Kota Gajah, class X IPS-2, with a total of 30 

students. Using Eclectic Counseling with Attending behavior in overcoming student learning problems. 

Implementation of activities carried out through three cycles. Before the first cycle is carried out, it is necessary 

to have pre-action to observe student problems, then the first cycle is carried out to diagnose student learning 

problems, the second cycle is to formulate the problem, and the third cycle is the stabilization stage to find the 

causes of the problems that have been formulated and find solutions to solving problems. with planning, 

implementation, observation, evaluation and reflection. Data collection techniques by conducting interviews 

with students, observation/observation and analysis of documents. The results of research in cycles I, II, III 

show that the Eclectic Technique and Attending behavior are declared effective if they show an average of more 

than 60% of student problems can be overcome, students are enthusiastic, participate actively and work 

together. This can be seen from the development of the teacher's activities in Counseling guidance on Eclectic 

techniques and Attending Behavior for students in class X-2 Even Semester Cycle I 40.00. Cycle II 50.00, and 

cycle III 88.33 with an average of 59.44. Likewise with the positive response to student participation from 

interviews there was also an increase in student personality development, namely Cycle I 30.83, Cycle II 41.66 

and Cycle III 61.66, which means that the use of the Attending Eclectic Approach was successful and became 

one of the effective steps in dealing with student problems. 

Key Word: Counseling Counseling Model, Attending Behavior, Learning Problems. 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini mengambil setting di SMA Negeri 1 Kota Gajah kelas X IPS-2, dengan jumlah 30 

siswa.  Menggunakan Konseling Ekletik dengan prilaku Attending  dalam mengatasi permasalahan belajar 

siswa. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui tiga siklus. Sebelum siklus I dilaksanakan perlu adanya pra 

tindakan untuk observasi permasalahan siswa, kemudian dilaksanakan siklus I untuk mendiagnosis 

permasalahan belajar siswa, siklus II untuk merumuskan permasalahan, dan siklus III sebagai tahap pemantapan 

untuk mencari penyebab permasalahan yang telah dirumuskan dan mencari solusi pemecahan permasalahan. 

dengan perencanaan, implementasi, observasi, evaluasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data dengan 

melakukan wawancara kepada siswa, pengamatan/observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian pada siklus 

I, II, III menunjukan bahwa Teknik Ekletik dan prilaku Attending  dinyatakan efektif bila menunjukkan rata-rata 

lebih dari 60 % permasalahan siswa dapat diatasi, siswa bersemangat, berpartisipasi aktif  dan bekerja sama.hal 

ini dapat dilihat dari perkembangan kegiatan Guru dalam bimbingan Konseling teknik Ekletik dan Prilaku 

Attending pada siswa kelas X-2 Semester Genap Siklus I 40,00. Siklus II 50,00,  dan siklus III 88,33 dengan 

ratarata 59,44. Demikian juga dengan respon positif partisipasi siswa dari wawancara juga ada kenaikan 

perkembangan kepribadian siswa yaitu Siklus I 30,83, siklus II 41,66 dan Siklus III 61,66, yang berarti dalam 

penggunaan Pendekatan Eklektik Attending berhasil dan menjadi salah satu langkah efektif dalam menangani 

permasalahan siswa. 

Kata Kunci : Model Konseling Konseling, Prilaku Attending, Permasalahan Belajar.  
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 

sepanjang hidup, yang sehari-hari mampu memberikan pengaruh, perubahan dan pertumbuhan bagi 

kehidupan kita, sehingga kita dapat memfungsikan dan mengembangkan kemampuan serta 

membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka pencerdasakan kehidupan 

bangsa  yang menjadikan manusia  yang bertanggung jawab.  

 

Setiap orang sepakat bahwa pendidikan adalah investasi hidup yang paling berharga. Melalui 

pendidikanlah upaya mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan berkemampuan tinggi akan dapat dicapai. Jika di 

tingkat persekolahan proses pendidikan dan pembelajaran berlangsung dalam waktu terbatas, yaitu 

masa anak-anak dan remaja baru terasa pentingnya pendidikan setelah kita terjun di masyarakat  

sehingga menjadikan pendidikan itu sepanjang hayat. 

 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan 

bagi peranannya di masa yang akan datang. Menciptakan dan mewujudkan proses pendidikan  agar 

kita dapat mengembangkan diri  untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan 

negara. 

 

Salah satu yang tersurat secara implisit dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu melalui kegiatan 

bimbingan yang lazim dikenal dengan istilah Bimbingan dan konseling. Keberadaan Bimbingan dan 

Konseling di sekolah memberikan dampak positif yang amat besar terhadap perkembangan 

pendidikan dan pribadi siswa, hal ini mengingat banyaknya permasalahan belajar yang dialami 

siswa.  (Ahmadi, Abu & Supriono, Widodo. 2004 : 16).  

 

Praktiknya penanganan masalah-masalah siswa di atas dalam kerangka bimbingan dan konseling 

diselesaikan melalui konseling individu maupun konseling kelompok. Berbagai teori dikemukakan 

oleh para ahli mengenai pendekatan atau teknik yang digunakan oleh konselor ketika proses konseling 

berlangsung. Pada dasarnya pendekatan/teknik konseling itu dibagi tiga (Moh. Surya : 1988). yaitu 

:  teknik konseling direktif, non-direktif dan Eklektif. Teknik  Konseling Eklektif  merupakan 

penggabungan dua teknik Konseling Direktif dan Non Direktif Peneliti memadukan kebaikan dua 

teknik konseling tersebut, mengembangkan dan menerapkan dalam praktek sesuai dengan 

permasalahan belajar siswa dengan berorientasi pada teknik hubungan antara konselor dengan klien 

yaitu Teknik Eklektif dengan Perilaku Attending.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: Prestasi belajar rendah, karena siswa enggan untuk bertanya, belajar dan mengerjakan tugas 

sekolah dengan baik. Kurang minat belajar, karena terbawa dengan masanya yang selalu bermain dan 

berupaya mencari jati diri. Pelanggaran tata tertib, yang sering dilakukan siswa, dengan membolos, 

pakaian tidak rapi, dan datang kesekolah terlambat. Membolos, sering terlambat, bertengkar, sulit 

beradaptasi, pemalu, penakut, penyendiri, berbicara kotor, dan berperilaku kasar. 
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Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka Permasalahan yang timbul  dalam 

Penelitian Tindakan Kelas  ini  adalah sebagai berikut  Apakah pengaruh penggunaan teknik 

konseling eklektik dengan perilaku attending dalam mengatasi permasalahan belajar siswa? 

Bagaimanakah pengaruh penggunaan teknik konseling eklektik dengan perilaku attending guru selaku 

konselor dalam peningkatan prestasi siswa 

 

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Guru sebagai Konselor dan peneliti dalam mencari  rumusan 

Pemecahan masalah  di penelitian ini adalah : Langkah-langkah konseling dengan Perilaku Attending.  

Pengentasan permasalahan siswa. Peningkatan hasil prestasi siswa. Mengamati pengaruh konseling 

Eklektik dengan Perilaku Attending terhadap gairah belajar siswa dan prestasi belajar siswa. 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan Teoritik 

Tujuan teoritik penelitia tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknik konseling 

Eklektik dengan penbdekatan attending dalam peningkatan semangat belajar, tanggung jawab siswa 

sebagai pelajar, mengentaskan permasalahan belajar siswa, serta meningkatkan kemampuan guru 

untuk membimbing siswa. 

 

Tujuan Praktis  

Adapun tujuan praktis yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini, sebagaimana tugas utama dari 

seorang konselor adalah: Membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Mengatasi permasalahan 

siswa. Meningkatkan partisifasi siswa dalam pembelajaran. Meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Meningkatkan kemampuan guru dalam membimbing siswa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya) 

atau hasil yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati karena keuletan kerja 

(KBBI : 1991 hal. 787) Untuk memahami apa yang dimaksud dengan prestasi belajar, tentu mudah 

memberikan jawaban dengan begitu saja, mengingat bayak komponen dan faktor yang ikut melatar 

belakanginya. Ada faktor yang berasal dari luar diri siswa, dan ada pula yang berasal dari dalam diri 

siswa itu sendiri yaitu faktor psikologis dan pisiologi. 

 

Meskipun demikan tidak mengurangi makna ungkapan diatas, dan untuk lebih memudahkan dalam 

memehami pengertian prestasi belajar, berbagai faktor yang terlibat dalam proses belajar dan akhirnya 

mengemukakan tentang prestasi belajar tersebut. 

 

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil 

dari pengalaman atau latihan, seseorang bisa dikatakan belajar apabila telah menunjukkan perubahan 

perilakunya. Skinner mengartikan belajar sebagai suatu proses adaptasi perilaku secara progresif. 

(Nana S, dan M. Surya, 1975 : 59). Atau juga segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh Individu 

sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelumnya. 

 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah/madrasah merupakan usaha membantu peserta didik 

dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan 

pengembangan karir. Pelayanan Bimbingan dan Konseling memfasilitasi pengembangan peserta 

didik, secara individual, kelompok dan atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, 
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perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga membantu mengatasi 

kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik. 

 

Bimbingan dan Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan 

maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang 

pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir, 

melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

 

Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam 

memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi 

sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Pengembangan 

kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai 

serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, 

anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. 

 

Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan 

belajar secara mandiri. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik 

dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Pemahaman, 

yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan  lingkungannya. Pencegahan, yaitu 

fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai 

permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Pengentasan, yaitu fungsi untuk 

membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu 

fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh-kembangkan berbagai potensi dan 

kondisi positif yang dimilikinya. Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh 

pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. 

 

Teknik Konseling Eklektik merupakan penggabungan dua pendekatan Direktif dan Non-Direktif. 

Konseling Eklektik yang mengambil berbagai kebaikan dari dua kebaikan dari dua pendekatan atau 

dari berbagai teori konseling, mengembangkan dan menerapkan dalam praktek sesuai dengan 

permasalahan klien. Konseling Eklektif lebih tepat dan sesuai dengan filsafat tujuan bimbingan dan 

konseling dari pada sikap yang hanya mengandalkan satu pendekatan  satu pendekatan atau satu dua 

teori tertentu saja (Moh. Surya : 1988). 

 

Dalam konseling direktif klien bersifat pasif, dan yang aktif adalah konselor. Dengan demikian 

inisiatif dan peranan utama pemecahan masalah lebih banyak ditentukan oleh konselor. Klien bersifat 

menerima perlakuan dan lebih banyak ditentukan oleh konselor. Dalam konseling direktif diperlukan 

data yag lengkap dengan klien untuk dipergunakan diagnosis. Diagnosis direktif konseling beraliran 

Behavioristik, yaitu layanan konseling yang berorientasi pada perubahan tingkah laku secara 

langsung. Selain itu diperlukan konseling secara individual, dan kelompok pada bimbingan konsultasi 

lainnya yang memberikan sumbangan langsung kepada keberhasilan siswa sekolah maupun di luar 

sekolah. Laporan tersebut secara langsung dibenarkan dan mendapat dukungan hasil diagnosis yang 

pada umumnya berbentuk kegiatan yang langsung ditujukan pada pengubahan tingkah laku klien. 

 

Teknik konseling Non-Direktif, tersebut juga Client Centered theraphy, pendekatan ini diperoleh oleh 

Carl Rongers dan Universitas Wiconsin di Amerika Serikat. Merupakan upaya bantuan pemecahan 

masalah yang berpusat pada klien, klien diberi kesempatan untuk mengemukakan persoalan, perasaan 
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dan pikiran-pikirannya secara bebas. Pendekatan ini berasumsi dasar bahwa  seseorang  yang 

mempunyai masalah sendiri. Tetapi oleh karena suatu hambatan, potensi dan kemampuannya itu tidak 

dapat berkembang atau berfungsi sebagaimana mestinya. 

 

Untuk memfungsikan kembali kemampuannya klien memerlukan bantuan, maka dalam konseling, 

inisiatif dan peranan utama terletak pada pundak klien sendiri. Sedangkan kewajiban dan peran 

konselor hanya mempersiapkan suasana agar potensi dan kemampuan yang pada dasarnya ada pada 

klien untuk berkembang secara optimal, menciptakan hubungan konseling  yang hangat, dan permisif. 

Menurut Roger menjadi tanggung jawab klien sendiri untuk membantu dirinya sendiri. Prinsip yang 

penting adalah mengupayakan agar dengan baik. Teori ini didasari kajejat manusia, dan tingkah 

lakunya : pendekatan konseling beraliran Humanistik (Sofyan. S. Willis, 2004 : 176). Aliran ini 

menekankan pentingnyapengembangan potensi dan kemampuan yang secara hakiki ada pada diri 

setiap individu. Potensi dan kemampuan yang berkembang menjadi penggerak bagi upaya individu 

untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Pada prinsipnya klien ingin mengembangkan potensiatas 

dasar cita-cita yang diinginkan, namun ada hal-hal yang mempengaruhi dan tidak memiliki jalan 

keluarnya. 

 

Perilaku Attending , (teknik menghadapi klien) melalui kontak mata, bahwa badan, bahasa lisan, 

sehingga klien akan terlihat dalam pembicaraan terbuka. Attending baik untuk meningkatkan harga 

diri klien yang bebas. Perlu dihindari konselor berpenampilan attending yang kurang baik seperti: 

kepala kaku, muka kaku, ekspresi melalun, mengalihkan pandangan, tidak terlihat saat klien sedang 

bicara, mata melotot. Posisi tubuh bersandar miring, tegak kaku, jarang duduk, jarak duduk menjauh, 

duduk kurang akrab, dan berpaling. Memutuskan pembicaraan, berbicara terus tanpa ada teknik dim 

untuk memberi kesempatan klien guna berpikir dan berbicara. Penelitian konselor terpecah, mudah 

buyar oleh gangguan (Sofyan. S. Willis, 2004 : 176). 

 

Penelitian tindakan kelas mempergunakan Konseling Eklektik dengan Perilaku Attending dalam 

mengatasi permasalahan siswa kelas X yang rata-rata berusia 15-17 tahun dengan berasumsi dasar 

bahwa siswa/klien kurang mampu mengatasi sendiri terhadap masalah yang dihadapi, karena itu klien 

membutuhkan bantuan dari orang lain, yaitu guru selaku konselor. Guru sebagai konselor harus 

memiliki khasanah teori dan teknik konseling yang justru jauh lebih kaya dari pada mereka yang 

bertjuan di lingkungan sekolah yang lebih tinggi (HM. Arifin 2003: 22). Teori dan teknik-teknik 

konseling peorangan yang dipakai untuk anak-anak SMA Kelas X IPS-2, perlu banyak perhatian, dan 

konselor bertanggung jawab penuh melindungi kerahasiaan mereka, mendorong anak agar mampu 

datang untuk memperoleh layanan bimbingan Selanjutnya guru, Kepala Sekolah, dan orang tua 

hendaknya saling bekerjasama. Guru paling dekat bergaul, memperhatikan segenap tingkah laku 

anak-anak sehari-hari di sekolah, sikap-sikap kebiasaan belajar, hubungan sosial mereka, tingkah laku 

yang menyimpang dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan anak-anak yang dapat diketahui 

secara langsung oleh guru, lalu guru dapat memberi bantuan dan dapat pula mengalih tangankan 

kepada konselor / Kepala Sekolah yang masih cukup memiliki pemahaman tentang siswanya sebagai 

konselor yang aktif, banyak perhatian, sering menciptakan suasana, melakukan kegiatan yang 

menyenangkan, menguntungkan anak, akan dirasakan denkat dan banyak dikunjungi anak. Maka 

fungsi konselor dengan segala peran yang dapat diberikan kepada mereka, akan banyak menentukan 

frekuensi dan intensitas pemanfaatan jasa konseling anak. 
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METODE PENELITIAN  

Objek penelitian tindakan kelas ini adalah pada siswa kelas X IPS-2 SMA Negeri 1 Kota Gajah  

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020, yang  berjumlah 30 siswa dengan rincian 10 laki-laki 

dan 20 perempuan. 

 

Subjek penelitian tindakan kelas ini meliputi : data-data hasil wawancara terhadap responden, sumber 

data peristiwa : hasil observasi, hasil analisis dokumen, artifak yang berasal dari siswa/klien maupun 

dari guru/konselor dan peneliti. 

 

Setting Lokasi Penelitian tindakan Kelas (PTK), ini ruang kelas X IPS-2 dan ruang guru BP/BK SMA 

Negeri 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui, yaitu: wawancara untuk sumber data responden, observasi 

untuk sumber data perietiwa dan analisis dokumen untuk sumber data dokumen. Informasi tersebut 

digali dari empat sumber yaitu: peristiwa/ kegiatan, pelaku peristiwa, tempat, dokumen/artifak 

(Sutopo, 1996 : 49-51). 

 

Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap guru (selaku konselor) dan siswa. Tujuannya adalah ntuk 

memperoleh data informasi untuk pemahaman, penerapan dan pentingnya bimbingan kelompok dan 

pendekatan konseling Eklektik guna mengatasi permasalahan belajar. 

 

Pengamatan/Observasi 

Pengamatan akan dilakukan terhadap konselor dan siswa untuk memantau proses dan danpak 

penanganan masalah belajar melalui pendekatan Eklektik Attending dalam penggunaan permasalah 

belajar siswa teknik pengamatan yang akan digunakan adalah pengamatan berperan secara aktif 

sebagaimana dikemukakan oleh Spradley (1980) ditulis kembali Joko Nurkamto (2003 : 12) berperan 

aktif di dalam pengertian kegiatan alih tangan konselor kepala sekolah. Kemudian hasil pengamatan 

akan dipergunakan guna menata langkah-langkah perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

Analisa Dokumen 

Analisa dokumen akan dilakukan terhadap dokumen-dokumen : data hasil pengamatan, data hasil 

wawancara serta yang digali dari empat sumber yaitu : peristiwa / kegiatan, pelaku peristiwa, tempat, 

dokumen atau artifak terhadap guru dan siswa, juga dari catatan lapangan pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas dalam upaya penanganan permasalahan belajar siswa. Tujuannya adalah untuk 

melengkapi informasi yang telah diuperoleh melalui pengamatan dan wawancara. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan tindakan pada siklus I; belum memberikan hasil yang berarti karena guru selaku konselor 

pada aspek attending dan pada spek Eklektik masih berekspresi kaku, muram dan marah karena 

konselor sering mengalihkan pandangan, terutama saat klien berbicara. Maka data pada score 

penilaian pada siklus I adalah 40,00 predikat nilai kurang baik dalam konselor menangani 

permasalahan belajar siswa. 

 

Attending siklus II, ekspresi wajah konselor agak tenang, dan ceria, konselor sudah melakukan kontak 

pandang terhadap klien, melakukan anggikan kepala tanda setuju, menggeleng sebagai tanda setuju 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 6   │   No. 1   │   Januari  2023   │      ISSN :  2620-973X  │    84 

  
 

tetapi masih kaku, karena posisi kepala konselor tegak juga kecondongan tubuh konselor belum 

bermakna sesuai kebutuhan (konselor dapat mengusap kepala klien sebagai tanda kasih sayang penuh 

perhatian) kesabaran mendengarkan perlu dipertahankan, dan meningginya suara konselor agar 

dihindari apabila klien diam/klien memberikan respon terhadap pertanyaan guru/konselor hasil score 

penilaian pada siklus II = 50,00 

 

Kemudian hasil pada siklus III melalui pengoptimalan penghampiran klien secara tenag, ramah, sabar, 

ceria, akrab, penuh perhatian, dan kasih sayang; membuat klien merasa nyaman, aman, tenang, 

tersentuh dan dekat;sehingga pada siklus III hasil pengamatan menunjukan perkembangan; yaitu 

88,33 predikat amat baik. 

 

Berdasarkan Data Hasil Observasi perkembangan Kepribadian Siswa pada Siklus I, II, dan III 

menunjukan perkembangan hasil yang meningkat pada siklus berikutnya yaitu : 30,80 ; 41,66 

kemudian pada siklus III meningkat lagi menjadi 61,66 srta rata-rata kepribadian siswa adalah 44,72; 

hal ini berarti penanganan-penanganan bimbingan konseling dengan menggunakan Pendekatan 

Eklektik Attending menunjukan keberhasilan penelitian tindakan kelas. 

 

Berdasarkan data-data yang di dapat pada siklus I, II, dan III setelah dibandingkan, diungkapkan 

dalam bentuk kata-kata. Penjelasan perbandingan sebagai fenomena yang dapat dipergunakan untuk 

membandingkan tolak ukur dan merefleksikan peneliti dan guru selaku konselor atas kelemahan yang 

terekam, data yang disajikan, berupa tabel yang memuat secara nominal dan setelah ditentukannya 

diskripsi kearah kecenderungan tindakan guru selaku konselor dan reaksinya dalam bentuk partisifasi 

aktif, bekerja sama, berani bertanya, tidak berbicara kotor, tidak bertengkar, berani berpendapat, 

membuka diri, berterus terang, ceria, gembira, menerima nasehat, dan merencanakan tindakan. 

 

Cara Pengambilan Kesimpulan 

Hasil pengumpulan data, analisis data, pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh peneliti dan guru 

selaku konselor melalui ketekunan pengamanan, perpanjangan keikutsertaan peneliti, triangulasi, dan 

reviem informan sebagai kunci (Moelong, 1995) dalam penelitian tindakan kelas siklus I, II, dan III 

yang dipergunakan peneliti dan guru untuk mengambil keputusan. Maka dari hasil analisis data; Hasil 

Observasi Kegiatan Guru dan Data Hasil Observasi Kepribadian Klien pada situs I, II, dan III 

diperoleh hasil 30,83 presikat kurang sekali, siklus II = 41,66 predikat kurang dan pada siklus III = 

61,66 predikat sedang/cukup baik. Bimbingan Konseling terhadap tiga siswa X, Y, dan Z yang 

bermasalah tidak berhenti pada siklus III, tetapi masih berkelanjutan melalui upaya attending konselor 

selaku guru, juga peneliti sekaligus sebagai kepala sekolah memantau terus perkembangan tingkah 

laku klien agar klien lebih mantap untuk bertindak positif. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Setelah Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut Pendekatan 

Eklektik Attending merupakan langkah efektif untuk mengatasi permasalahan siswa. Pendekatan 

Eklektik Attending memberi kemudahan perubahan sikap pada siswa yang bermasalah karena 

permasalahan belajar dapat diatasi melalui komunikasi dengan bahasa anak sendiri. Teknik Eklektik 

dan Perilaku Attending layak dipergunakan dan dikembangkan oleh guru, serta perlu diadakan 

penelitian kelanjutan 
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Saran 

Peneliti mengajak rekan-rekan guru selaku pembimbing siswa : Pendekatan Eklektik Attending dapat 

digunakan untuk mengatasi permasalahan siswa. Dorongan guru untuk  partisifasi siswa dalam Proses 

Belajar Mengajar  melalui proses motivasi guru kepada siswa secara selektif terus perlu 

dikembangkan. Perlu pengembangan dan tindak lanjut penelitian tindakan kelas agar permasalahan 

siswa dapat diatasi karena adanya kerja sama yang baik dan saling pengertian antara guru BK dan 

guru pada umumnya. 
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ABSTRACT 

This study aims to increase the activities and learning outcomes of Civics students through cooperative learning 

of the Think-Pair-Share Type. The place used for research was at SMP Negeri 1 Seputih Banyak with 35 

students in class VIII A as the research subjects. The type of research used was descriptive qualitative with 

Classroom Action Research method, which was carried out in two cycles, where each cycle consisted of 3 

meetings. The process of implementing the research includes: planning stages, implementation of actions, 

monitoring and reflection. The results obtained in this study showed that: 1) The average activity in cycle I 

(57.8%) increased by 4.2% in cycle II (62%), 2) Student responses increased by 4.6 from cycle I (60%) to cycle 

II (64.6%), 3) student learning outcomes increased by 3.5 from cycle I (63.5) to cycle II (67) and 4) mastery 

learning increased by 21% from 50% namely to 71%, in Civics lessons. Based on the results of this study, 

suggestions that can be submitted are: To improve the quality of Civics learning, teachers should use Think-

Pair-Share Type cooperative learning in their learning. For researchers, it is hoped that further research can 

be carried out regarding the effectiveness of Think-Pair-Share cooperative learning which is related to learning 

outcomes and the learning process, and is expected to contribute to the development of science and technology, 

especially Civics learning. 

Key Word: Cooperative Learning Model, Think Pair Share, Activities and Learning Outcomes, Civics. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas  dan hasil belajar PKn siswa melalui pembelajaran 

kooperatif  Tipe Think-Pair-Share. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di SMP Negeri 1 Seputih 

Banyak dengan subyek penelitiannya adalah siswa kelas VIII A yang berjumlah 35 siswa. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode Penelitian Tindakan Kelas, yang dilaksanakan dalam dua 

siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Proses pelaksanaan penelitian meliputi: tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, monitoring dan refleksi.  Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

:1) Rata-rata aktivitas pada siklus I (57,8%) meningkat sebesar 4,2% pada siklus II (62%), 2) Respon siswa  

meningkat sebesar 4,6 dari siklus I (60%) ke siklus II (64,6%), 3) Hasil belajar siswa meningkat sebesar 3,5 dari 

siklus I (63,5) ke siklus II (67) dan 4) Ketuntasan belajarnya meningkat sebesar  21% dari 50% yaitu menjadi 

71%, pada pelajaran PKn. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah: Untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran PKn para guru hendaknya di dalam pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran kooperatif Tipe Think-Pair-Share.  Bagi para peneliti, agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai efektivitas pembelajaran kooperatif Tipe Think-Pair-Share yang berkaitan dangan hasil belajar mapun 

proses pembelajaran, dan  diharapkan  dapat memberikan kontribusi bagi terbangunnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya pembelajaran PKn. 

Kata Kunci  : Model Pembelajaran Cooperative, Think Pair Share, Aktivitas dan Hasil Belajar, PKn. 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) merupakan ilmu pengetahuan yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan 

daya pikir manusia. Namun demikian dalam pembelajaran PKn  masih banyak ditemui masalah. 

Menurut Jaworski (1994)” penyelenggaraan pembelajaran PKn tidaklah mudah karena fakta 

menunjukkan bahwa  para siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari PKn”. ”Pada tingkat 

nasional, prestasi belajar PKn umumnya sama dari pelajaran lain, pada tingkat internasional 

prestasi siswa-siswa Indonesia sangat jauh di bawah”.  Soedjadi (2004).  

 

SMP Negeri 1 Seputih Banyak merupakan salah satu Sekolah Menengah yang menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP 

Negeri 1 Seputih Banyak, ketika proses pembelajaran berlangsung guru telah menggunakan beberapa 

metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain adalah metode ceramah/ 

ekspositori, tanya jawab dan pemberian tugas. Namun penggunaan metode tersebut masih bersifat 

monoton, yaitu guru menyampaikan materi, siswa mencatat dan mendengarkan, guru mengadakan 

tanya jawab selanjutnya guru memberikan tugas atau latihan, di mana tugas lebih banyak diberikan 

secara individu. 

 

Ketika proses pembelajaran berlangsung tidak semua siswa terlihat aktif  belajar. Siswa yang sering 

bertanya hanya beberapa orang  dan ketika diminta untuk menjawab soal hanya siswa-siswa tertentu, 

sedangkan yang lain lebih banyak diam atau mendengarkan. Demikian juga ketika siswa diminta 

mengerjakan soal di depan kelas ada beberapa yang dapat mengerjakan tetapi sebagian yang lain 

meminjam pekerjaan temannya. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap materi pelajaran 

dan pengelolaan  pembelajaran yang cenderung  monoton. Akibatnya hasil belajar yang diperoleh pun 

belum memuaskan. 

 

Hasil belajar yang belum memuaskan terlihat dari rendahnya nilai hasil belajar siswa, yaitu 

banyaknya siswa yang memperoleh nilai di bawah Kriteria  Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata 

pelajaran PKn. KKM  yang ditetapkan di sekolah sebesar 70. Dari 35 siswa kelas VIII-A pada 

semester genap TP 2021-2022 ternyata ada  25 orang atau sekitar  62% siswa yang mendapat nilai di 

bawah KKM untuk materi pokok Pengertian Otonomi daerah dan memahami pelaksanaan otonomi 

daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut: 

 

Tabel Nilai Hasil Tes Sub Sumatif 

 

N

o 

Nilai Jumlah 

Siswa 

Persentase 

1

.  

2

. 

 70 

 70 

15 

25 

38 % 

62 % 

3

. 

Jumlah  40 100 % 

 

Kondisi hasil  pembelajaran  yang rendah tersebut memerlukan perhatian yang besar untuk 

mengatasinya, karena akan dapat menghambat proses pembelajaran PKn. Banyak faktor yang turut 

mempengaruhi proses pembelajaran PKn, di antaranya adalah: faktor dari siswa (kemampuan, 
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kesiapan, sikap dan minat), faktor guru (kemampuan, motivasi guru, cara penyampaian /metode dan 

model pembelajaran), sarana dan prasarana (fasilitas belajar, ruang kelas, sumber belajar) dan 

penilaian Hudoyo (1988). 

 

Sifat PKn yang berkenaan dengan ide-ide/ konsep  dan tersusun secara hirarkis serta penalarannya 

deduktif maka guru harus memilih penerapan pembelajaran yang dapat membuat materi tersebut 

bermakna bagi siswa. Materi akan bermakna bagi siswa jika metode  pembelajaran yang diterapkan 

menjadikan PKn sebagai aktivitas siswa dalam pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soedjadi (2004) bahwa PKn sebagai kegiatan manusia tanpa meninggalkan pandangan filsafat 

pertama  sebagai alat yang dianut selama ini. 

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran kooperatif. Dengan 

pembelajaran kooperatif siswa dapat saling bekerjasama, sebagaimana dikemukakan oleh Joice & 

Weill 1986  (dalam Sukamto & Udin 1997) bahwa dengan pembelajaran kooperatif siswa dapat 

menggunakan tenaga atau “energy” untuk bekerjasama yang disebut “synergy”. Menurut Slavin 

(1995) bahwa ”Dalam pembelajaran kooperatif semua siswa (anggota kelompok)  terlibat aktif 

karena memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing”. 

 

Pembelajaran yang menggunakan model kooperatif, siswa saling bekerjasama sehingga terbentuk 

sinergi dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemampuan siswa yang beragam jika dibuat kelompok 

dalam bentuk pembelajaran kooperatif akan terjadi transfer pengetahuan dan sesama siswa akan 

saling membantu. Bantuan sesama teman ini akan menjadikan suasana belajar lebih hidup dan 

aktivitas siswa dalam belajar lebih meningkat. Keeratan hubungan dan dinamika kelompok lebih 

terlihat karena siswa memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing. 

 

Pembelajaran  Kooperatif  tipe Struktural Think-Pair-Share sebagai salah satu dari model 

pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan yang menfokuskan pada kegiatan berpikir (thinking) 

dalam menemukan jawaban, saling bertukar pikiran atas hasil individu (pairing) dan diskusi bersama 

siswa antar kelompok (sharing) untuk menyampaikan isi materi.  

 

Berdasarkan hasil observasi, siswa lebih banyak mendengarkan dan mencatat materi pembelajaran. 

Jika diberi soal, sebagian siswa mengerjakan, tetapi ada yang tidak mengerjakan atau mencontoh 

temannya. Beberapa siswa dapat menyelesaikan soal, tetapi sebagian yang lain tidak menyelesaikan 

soal dan tidak mau bertanya kepada guru. Kondisi seperti ini mengakibatkan proses pembelajaran 

tidak selalu terlihat aktif. Selain itu hasil belajar siswa tidak selalu memuaskan. 

 

Untuk menjawab permasalahan di atas, dapat digunakan desain  pada proses pembelajaran PKn 

adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share. Dengan pembelajaran 

kooperatif diharapkan siswa dapat saling bekerja sama dalam bentuk kelompok-kelompok. Siswa 

lebih mudah memahami dan menemukan konsep-konsep jika mereka saling mendiskusikan  masalah 

tersebut dengan temannya. Hakekat pembelajaran adalah proses dan hasil dengan mengembangkan 

aktivitas dan kreativitas siswa. Aktivitas dan kreativitas dapat tercapai melalui interaksi dan 

pengalaman belajar dengan sesama teman, guru dan lingkungannya. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share adalah salah satu dari model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif lain yang telah dikembangkan antara lain adalah Student-

Teams-Achievement-Division (STAD, Teams-games-Tournaments (TGT), Team Asisted 
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Individualization (TAI, Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC), Jigsaw dan lain-lain 

(Sidharta 2004). 

 

Berdasarkan uraian di atas dan melihat kondisi pembelajaran di SMP Negeri 1 Seputih Banyak, maka 

akan dilaksanakan disain pembelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share. 

Dalam kegiatan pembelajaran siswa dibagi dalam kelompok-kelompok, terdiri atas 2 orang  

berpasangan yang heterogen. Pertama masing-masing siswa harus belajar sendiri (thinking) dalam 

menemukan jawaban, kemudian mereka saling bertukar pikiran atas hasil individu (pairing), yang 

akhirnya guru akan memimpin diskusi bersama siswa antar kelompok (sharing) untuk menyimpulkan 

isi materi. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas  maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Apakah Implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat 

meningkatkan aktivitas dan Hasil Belajar PKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Seputih Banyak 

tahun pelajaran 2021-2022? Rumusan masalah penelitian di atas dijabarkan ke dalam beberapa 

pertanyaan penelitian berikut : Apakah Implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share dapat meningkatkan aktivitas belajar PKn pada siswa kelas VIII-A SMP Negeri 1 Seputih 

Banyak tahun pelajaran 2021-2022? Apakah Implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandar 

lampung tahun pelajaran 2021-2022? Apakah Implementasi model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share dapat meningkatkan proses pembelajaran oleh guru pada pembelajaran PKn pada 

siswa kelas VIII-A SMP Negeri 1 Seputih Banyak tahun pelajaran 2021-2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut : Meningkatkan aktivitas pembelajaran PKn 

pada siswa kelas VIII-A di  SMP Negeri 1 Seputih Banyak; Meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn pada siswa kelas VIII-A di  SMP Negeri 1 Seputih Banyak; Meningkatkan 

aktivitas guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn pada siswa kelas VIII-A di  SMP Negeri 1 

Seputih Banyak. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di di SMP Negeri 1 Seputih Banyak yang beralamat di Jalan KH.Hassyim 

Ashari No.1 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah 

Provinsi Lampung, pada tahun pelajaran 2021-2022, dengan pengambilan data tindakan selama 6 

bulan yaitu dari bulan September 2021 – Maret 2022. Penelitian terdiri dari 3 siklus, masing-masing 

siklus terdiri dari 2 kali pertemuan, dan setiap akhir siklus dilaksanakan refleksi dan perencanaan 

ulang untuk melanjutkan siklus berikutnya. Sasaran penelitian adalah siswa kelas VIII A yang 

berjumlah 35 siswa, terdiri atas 11 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian sebagaimana dirumuskan dalam kisi-kisi instrumen sebelumnya adalah tes 

prestasi  belajar formatif berbentuk pilihan ganda untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran 

pada tiap KD. Daftar cek atau lembar pengamatan digunakan untuk menilai aktivitas siswa dan proses 

pembelajaran kontekstual.  
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Selain instrument aktivitas siswa dan aktivitas mengajar guru, maka dikembangkan juga instrumen 

penilaian pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan dengan mengembangkan materi pembelajaran 

PKn meliputi kemampuan memahami dan mengembangkan 1) fakta, 2) konsep (pengertian), 3) 

ketrampilan penalaran, 4) ketrampilan algoritmik, 5) ketrampilan menyelesaikan masalah (problem 

solving), dan 6) ketrampilan melakukan penyelidikan (investigation),  

 

Teknik Analisis Data 

Data bersifat kuantitatif yang telah diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif digunakan untuk  menggambarkan central tendency (ukuran pemusatan) berupa ukuran 

rata-rata, modus dan median dari sebaran data baik angka nominal maupun persentase. Data dianalisis 

secara kuantitatif, dengan cara melakukan kodifikasi hasil pengamatan ke dalam angka-angka 

sehingga angka-angka hasil pengolahan tersebut kembali dapat dideskripsikan. Untuk mempermudah 

pemahaman data yang telah diolah tersebut ditampilkan dalam bentuk bagan atau grafik histogram. 

Untuk menjaga validitas data, maka instrumen tes formatif,  validitas internalnya (validitas konstruk, 

konten) diperoleh melalui telaah mendalam pada proses penyusunan kisi-kisi yang dipandu dengan 

indikator-indikator yang telah dirumuskan dalam silabus.  

 

Pelaksanaan  Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini merupakan 

bentuk kajian tindakan yang bersifat reflektif oleh subjek tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki 

aktivitas dalam pelaksanaan tugas, kemudian memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan 

yang dikerjakannya. Dengan demikian perbaikan aktivitas mengarah pada perbaikan proses 

pembelajaran baik oleh guru maupun siswa. 

 

Menurut Arikunto (2006: 117) bahwa prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu meliputi (1)  

planning, (2)  acting, (3) observing, (4) reflecting. Langkah-nya disebut dengan siklus, dan 

pelaksanaannya tidak hanya cukup satu kali, jika ternyata satu siklus belum menunjukkan adanya 

perubahan, maka dilakukan secara berulang sampai benar-benar tampak adanya perubahan 

sebagaimana yang diharapkan. Keempat kerangka utama penelitian tindakan kelas terdapat pada 

setiap siklus, Arikunto (2006: 74) memberikan gambar sebagai berikut: 

 

Penelitian ini dilakukan kolaborasi antara peneliti dengan guru dalam proses pembelajaran PKn. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan melalui refleksi diri, yakni suatu proses guru 

mengumpulkan data dari pelaksanaan mengajarnya, guru mencoba mengingat dan membaca kembali 

catatan mengajarnya tentang apa yang dikerjakan dan apa dampaknya. Selanjutnya guru menganalisis 

masalah yang terjadi, sehingga dapat menemukan kekurangan, dan dapat mengatasi kekurangan serta 

mampu meningkatkan proses pembelajaran berikutnya.   

 

Masalah yang telah dibatasi selanjutnya dicoba diselesaikan, dengan melakukan perencanaan yang 

dianggap memadai dan sesuai dengan jenis permasalahan tersebut, melaksanakannya, melakukan 

pengamatan terkait dengan prestasi belajar, aktivitas siswa dan proses pembelajarannya. 

 

Pengamatan terhadap guru yang memberikan tindakan merupakan telaah untuk mempelajari langkah-

langkah dalam menerapkan pembelajaran kontekstual. Untuk melakukan pengamatan terhadap 

fenomena tersebut dapat digunakan beberapa jenis instrumen atau catatan-catatan tertentu yang 

bersifat naratif dan bersifat memfokuskan terhadap kejadian-kejadian yang bersifat spesifik. Catatan 

seperti ini dapat memuat secara rinci dalam bentuk informal dan lugas. Catatan semacam ini tidak 
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memerlukan keahlian secara khusus, sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan 

pengamatannya. Dilakukan siklus berikutnya atau tidak didasarkan pada hasil refleksi dan indikator 

ketercapaian dari siklus sebelumnya. Dengan perencanaan indikator harus jelas dan tegas, sehingga 

mudah mengidentifikasi ketercapaian tujuan pada tiap siklusnya. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pembelajaran siklus I antara lain: Peningkatan aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu memperhatikan pembelajaran, bertanya, mengeluarkan pendapat, mencatat 

pelajaran, memecahkan dan menganalisa soal dan menaruh minat dalam belajar PKn. Hasil belajar 

PKn minimal rata-ratanya adalah 70 di akhir siklus dan 70 % siswa telah tuntas belajar (nilai ≥ 70). 

 

Apabila target belum berhasil dicapai pada siklus I maka akan dilakukan perbaikan pembelajaran 

yang akan dikembangkan pada siklus II dan III. Diharapkan pada siklus III semua indikator 

keberhasilan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat tercapai. 

 

Hasil dan Pembahasan 

SMP Negeri 1 Seputih Banyak beralamat di Jalan KH.Hassyim Ashari No.1 Desa Tanjung Harapan 

Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan pada kelas VIII A  dengan jumlah siswa 35 orang yang terdiri dari 11 orang laki-

laki dan 24 orang perempuan, yang mana kelas ini merupakan kelas khusus dengan komposisi 

kemampuan siswa yang di atas rata rata, namun secara keseluruhan memiliki prestasi kelas tidak jauh 

berbeda dengan prestasi kelas-kelas lain, sehingga peneliti tergerak untuk memperbaiki proses 

pembelajaran yang diharapkan secara langsung dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

Variabel yang diteliti meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel Bebas yaitu pembelajaran 

PKn yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dan Variabel terikat 

yaitu Aktivitas belajar siswa, Hasil belajar siswa, Aktivitas model pembelajaran Think Pair Share  

dengan materi pokok nilai-nilai Pancasila, perkembangan konstitusi di Indonesia dan Perundang-

undangan Nasional di Indonesia. 

 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, diharapkan meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman konsep-konsep 

pendidikan kewarganegaraan dalam praktek kehidupan sehari-hari yang secara langsung diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Penelitian tindakan kelas ini akan menggunakan 3 siklus dengan masing-masing siklus terdiri atas 2 

pertemuan. Diharapkan dengan digunakannya model pembelajaran think pair share ini dapat 

meningkatkan hasil belajar dengan pencapaian nilai KKM melampaui target yang ditentukan. 

 

Peningkatan aktivitas belajar siswa 

Aktivitas siswa selama pembelajaran diamati melalui beberapa aspek kegiatan, yaitu aspek Aktivitas 

Visual mencakup memberikan perhatian, menunjukkan gambar dan memperhatikan; Aktivitas Oral 

mencakup kegiatan bertanya, menjawab dan berdiskusi; Aktivitas Mendengarkan mencakup kegiatan 

mendengarkan uraian, percakapan, pendapat dan saran orang lain; Aktivitas menulis mencakup 

keaktifan siswa untuk menulis dan membuat laporan; Keaktifan motorik mencakup kegiatan bergerak, 

melakukan percobaan, merekonstruksi dan membuat model; dan Aktivitas mental mencakup kegiatan 

menanggapi dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan.  
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Selanjutnya peningkatan aktivitas yang tinggi pada aktivitas bertanya, mengeluarkan pendapat dalam 

diskusi, hal ini  menunjukkan bahwa dengan pembelajaran kooperatif ternyata dapat meningkatkan 

aktivitas bertanya dan berdiskusi karena inti dari pembelajaran kooperatif adalah bekerjasama dengan 

sesama teman dalam kelompok. Sedangkan peningkatan aktivitas yang terkecil adalah pada aktivitas 

memecahkan dan menganalisa masalah, hal ini dikarenakan pada pelajaran PPKn siswa diberikan soal 

untuk dikerjakan sehingga mereka sudah terbiasa mngerjakan soal-soal pada buku paket maupun 

Lembar Kerja Siswa. 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa hasil yang dicapai pada pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair Share  pada aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan pada tiap siklus. Aktivitas ini 

tidak dibandingkan dengan kondisi awal dan tidak ditargetkan persentasinya namun yang 

dipentingkan adalah adanya peningkatan pada masing-masing siklus. Data awal yang berkaitan 

dengan kondisi siswa hanya  untuk menentukan proses pembelajaran yang akan diberikan.  

 

Hasil ini memberikan indikasi bahwa aktivitas  belajar siswa dalam pembelajaran dapat ditingkatkan 

melalui pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair Share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

belajar yang dikelola menggunakan pembelajaran kooperatif (pengelompokan siswa) akan dapat 

meningkatkan aktivitasnya. Menurut Susilo (2001) di dalam masyarakat belajar setiap orang harus  

bersedia untuk berbicara dan berbagi pendapat, mendengarkan pendapat orang lain dan berkolaborasi 

membangun pengetahuan dalam kelompoknya. Situasi belajar seperti ini sejalan dengan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yang berorientasi pada kecakapan hidup (social, vokasional dan 

akademik). 

 

Penelitian ini dapat dilihat bahwa pembelajaran PKn yang didesain dengan pembelajaran kooperatif  

tipe Think-Pair Share dapat memberikan suasana akrab antar sesama siswa dan mereka saling 

mentransfer pengetahuannya. Mereka lebih dapat menyelesaikan tugas dalam kelompoknya secara 

bersama-sama namun tidak mengandalkan kepada teman yang berkemampuan tinggi, karena dalam 

pembelajaran ini siswa juga harus bekerja sendiri untuk mengerjakan tugasnya. Selain itu mereka 

diberi tugas rumah (PR) yang harus dikerjakan di rumah. 

 

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair Share membuat siswa 

lebih tertarik untuk belajar PKn karena mereka diajarkan dengan cara yang lebih rileks, tidak tegang 

atau monoton. Mereka diberi kesempatan berdiskusi namun masih dalam batasan belajar dan 

dibimbing oleh guru, karena prosesnya harus dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan 

mempresentasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Arend (2000), bahwa model 

pembelajaran Think-Pair-Share dikembangkan oleh Frank Lyman. Kelompok siswa terdiri atas 2 

orang berpasangan yang heterogen, pertama masing-masing siswa harus belajar sendiri (thinking) 

dalam menemukan jawaban. Kemudian mereka saling bertukar pikiran atas hasil individu (pairing), 

yang akhirnya guru akan memimpin diskusi bersama siswa antar kelompok (sharing) untuk 

menyimpulkan materi. 

 

Aktivitas Mengajar Guru dalam Pembelajaran Think Pair Share 

Implementasi model pembelajaran tipe Think-Pair-Share menurut Tim Urge (2000), meliputi:  Tahap 

Persiapan materi dan pengelompokan siswa : mencakup aktivitas guru untuk mempersiapkan bahan 

ajar, menyiapkan lembar kegiatan siswa, mempersiapkan bahan evaluasi akhir masing-masing 

individu dan siswa dikelompokkan secara heterogen dua orang perkelompok, Tahap Pendahuluan :  
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dalam aspek ini mencakup kegiatan guru dalam pembelajaran, seperti : mengkondisikan siswa, 

memberi apersepsi dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi dan menjelaskan beberapa bagian 

materi pelajaran,  

 

Tahap Thinking : tahap dimana masing-masing siswa diberi tugas yang harus dikerjakan dengan 

diminta membaca dan memahami materi sendiri-sendiri, kemudian melaksanakan tugas dan 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Guru memberikan araha yang jelas sehingga mudah difahami 

dan dilaksanakan siswa. 

 

Tahap Pairing : dimana guru memfasilitasi siswa untuk berdiskusi dalam kelompok pasangannya dan 

dilatih mendengarkan dan mengutarakan pendapat temannya,  

 

Tahap Sharing : guru memfasilitasi seluruh pasangan kelompok untuk mengajukan pendapat sehingga 

mendapatkan satu pemahaman dan kesimpulan yang sama.  

 

Tahap Penghargaan : guru memberikan penilaian kepada masing-masing siswa secara individu , 

kemudian dilakukan pula penilaian secara berkelompok). 

 

Hasil analisis proses pembelajaran guru pada saat melaksanakan model Pembelajaran Think Pair 

Share selama tindakan terlihat pada grafik di bawah ini : 

 

 

 
Gbr. Aktivitas mengajar guru pada model pembelajaran TPS 

 

Grafik di atas memperlihatkan pada awal siklus aspek persiapan dan penghargaan menempati urutan 

terendah, namun setelah dijalani siklus beberapa kali maka terlihat semua aspek pembelajaran 

mengalami peningkatan, akan tetapi aspek Pairing dimana siswa berdiskusi dan bertanya jawab 

dengan kelompok dan antar kelompok, kurang mendapat fasilitasi pembelajaran dari guru. Namun 

secara keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan model pembelajaran TPS 

meningkat dan mengalami perkembangan dengan baik. 
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Analisis Aspek model Pembelajaran Think Pair Share  

Penelitian ini selain menelaah mengenai aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru, dinilai 

juga aspek pembelajaran dari model pembelajaran Think Pair Share terkait mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Menurut Ebbut dan Straker (1995) materi pembelajaran PKn  meliputi: 1) fakta, 2) 

konsep (pengertian), 3) ketrampilan penalaran, 4) ketrampilan algoritmik, 5) ketrampilan 

menyelesaikan masalah (problem solving), dan 6) ketrampilan melakukan penyelidikan 

(investigation). Untuk itu penelitian ini mengobservasi mengenai enam kemampuan di atas. Hasil 

penelitian mendapatkan hasil sebagai berikut : 

 

0
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40

1.1. 1.2. 2.1 2.2 3.1 3.2

Analisis perkembangan 
kemampuan siswa 

Fakta Konsep Bernalar

Ketr. Algoritmik Probl. solving Investigasi

  
Gbr. Analisis perkembangan kemampuan siswa 

 

Hasil  Belajar Siswa 

Penilaian hasil belajar diperoleh dari hasil post tes setelah siswa mengikuti pembelajaran pada setiap 

siklus. Pretes dilakukan hanya untuk mengetahui kemampuan prasyarat/ kemampuan awal yang telah 

dimiliki siswa untuk memulai pembelajaran sedangkan post tes untuk menilai keberhasilan 

pembelajaran dengan mendapatkan nilai hasil ulangan harian post test setiap siswa. Hasil belajar 

siswa selama penelitian tindakan dilakukan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 

 

6

22

5
23

8

19

5
0

5

21

9

0

10

20

30

< 70 71 – 80 81 – 90 91 - 100

Hasil Belajar PKn pada model 
pembelajaran TPS

Siklus 1 Siklus II Siklus III

  
Gbr. Hasil Belajar PKn pada model pembelajaran TPS 
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Hasil di atas menunjukkan bahwa selama pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran 

kooperatif  tipe Think-Pair-Share  pada akhir siklus I ketuntasan belajarnya mencapai 71%, sehingga 

masih ada beberapa siswa yang harus remedial. Namun seiring dengan siklus yang dilakukan maka 

jumlah siswa yang mengalami remedial semakin berkurang, bahkan di siiklus terakhir tidakada satu 

pun siswa yang harus remedial.  

 

Grafik di atas juga memperlihatkan sebagian besar siswa mendapatkan hasil penilaian belajar antara 

81 – 90, hal ini menunjukkan keberhasilan pembelajaran cukup baik. Selain itu beberapa siswa 

mampu berkembang maksimal dengan mendapatkan nilai hasil post test di atas 90.  

 

Dari hasil penelitian di atas terlihat bhawa hasil belajar dari siklus I hingga siklus III mengalami 

peningkatan, walaupun ketuntasan belajar belum optimal. Dari hasil wawancara siswa berkaitan 

dengan hasil belajar yang belum optimal yaitu: Masih banyak siswa yang memandang bahwa belajar 

PKn dapat dilakukan hanya dengan membaca, padahal harus lebih banyak berdiskusi. Kesulitan siswa 

untuk mengidentifikasi kehidupan pada masa pra-aksara dan interaksi sebagai proses sosial dalam 

bentuk soal yang bersamaan dan penggunaannya. Siswa cenderung terbiasa menjawab soal yang 

sesuai dengan contoh, belum terbiasa mengerjakan soal yang mengungkap pengetahuan tingkat 

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

 

Melihat hasil belajar yang belum optimal dalam penelitian ini perlu dikaji lebih jauh tentang aspek 

siswa, karena banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar terutama adalah hasil belajar PKn.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Slameto (1991) bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar adalah: 1)  Faktor yang bersumber dari diri sendiri yang meliputi: faktor jasmaniah: kesehatan, 

cacat tubuh, faktor psikologis: intelegensi, perhatian, minat, kematangan, kesiapan dan faktor 

kelelahan: tidur, istirahat, rekreasi yang teratur, olah raga yang teratur. 2) Faktor dari luar yang 

meliputi: faktor keluarga: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua , latar belakang kebudayaan dan faktor masyarakat: 

kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul,bentuk kehidupan masyarakat.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Penelitian Tindakan Kelas dengan melaksanakan Implementasi Model pembelajaran koperatif tipe 

Think Pair Share untuk melihat aktivitas dan hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada 

siswa  Kelas  VIII A  SMP Negeri 1 Seputih Banyak Tahun  Pelajaran 2021-2022, mendapatkan hasil 

penelitian yang dapat disimpulan sebagai berikut :  Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share pada pembelajaran PKn meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa Kelas  VIII A 

SMP Negeri 1 Seputih Banyak, mencakup aktivitas visual, oral, pembelajaran, menulis, aktivitas 

motorik dan aktivitas mental. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada 

pembelajaran PKn telah meningkatkan proses pembelajaran guru dalam mengembangkan model 

pemelajaran inovatif, sehingga pelaksanaan model pembelajaran TPS semakin efektif pada setiap 

tahap pembelajaran mulai dari Tahap Persiapan, Tahap Pendahuluan, Tahap Thinking, Tahap Pairing, 

Tahap Sharing dan Tahap Penghargaan. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share pada pembelajaran PKn telah meningkatkan aspek dari aktivitas pembelajaran pembelajaran 

PKn pada diri siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Seputih Banyak, sehingga siswa mampu 

mengembangkan kemampuan untuk mengetahui Fakta dan Konsep, Meningkatkan kemampuan 

bernalar dan ketrampilan algoritma, meningkatkan kemampuan untuk investigasi dan menyelesaikan 

permalasahan pembelajaran (problem solving). Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think 
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Pair Share pembelajaran PKn telah meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

siswa kelas  VIII A SMP Negeri 1 Seputih Banyak tahun pelajaran 2021-2022.  

 

Saran  

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran PKn para guru hendaknya di dalam pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan penerapan pembelajaran yang 

berorientasi kepada siswa (Student Oriented). Bagi para peneliti, agar dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai efektivitas pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share yang berkaitan dangan 

hasil belajar mapun proses pembelajaran. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan  dapat memberikan 

kontribusi bagi terbangunnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pembelajaran PKn. 
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Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the increase in throwing skills in basketball games in class V 

students at SD Negeri 4 Pugung Raharjo, Sekampung Udik District, East Lampung Regency, in the 2019/2020 

academic year. This type of research was classroom action research (CAR), the research subjects were used by 

class V students at SD Negeri 4 Pugung Raharjo, Sekampung Udik District, totaling 22 students. The 

instruments used were test instruments and observation sheets. Data analysis used is descriptive qualitative 

analysis. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the technique of playing target 

throwing in improving throwing skills in basketball games for Class V students at SD Negeri 4 Pugung Raharjo, 

Sekampung Udik District, East Lampung Regency for the 2019/2020 Academic Year, is as follows: a) The pre-

cycle improvement stage learning from 22 Class V students there were 12 students who had completed their 

studies or 54.55% and 10 students or 45.45% students who had not completed their studies. b) The learning 

improvement stage in cycle I contained 7 students out of 22 students or 31.82% of students who had not finished 

studying, and 15 students or 68.18% who had completed learning. c) The learning improvement stage in cycle II 

had 1 student or 04.54% who scored less than 70 and 21 students or 95.45% had completed learning. From the 

results of the study it was concluded that the learning model for playing target throwing can improve basketball 

games in Class V students at SD Negeri 4 Pugung Raharjo, Sekampung Udik District, East Lampung Regency 

for the 2019/2020 Academic Year. 

Key Word: Basketball Game, Target Playing Learning Model 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan melempar dalam permainan bola 

basket pada siswa kelas V SD Negeri 4 Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung 

Timur Tahun Pelajaran 2019/2020. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan Kelas (PTK), subyek penelitian 

yang digunakan siswa kelas V SD Negeri 4 Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik yang berjumlah 22 

siswa. Instrumen yang digunakan instrumen tes dan lembar observasi. Analisis data yang digunakan yaitu 

analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui teknik bermain 

lempar sasaran dalam meningkatkan keterampilan melempar dalam permainan bola basket pada siswa Kelas V 

SD Negeri 4 Pugung Raharjo  Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 

2019/2020 , sebagai berikut: a) Tahap pra siklus perbaikan pembelajaran dari 22 siswa Kelas V terdapat 12 

siswa yang telah tuntas belajar atau sebesar 54,55 % dan 10 siswa atau 45,45 % siswa yang belum tuntas belajar. 

b) Tahap perbaikan pembelajaran pada siklus I terdapat 7 siswa dari 22 siswa atau 31,82 % siswa yang belum 

tuntas belajar, dan 15 siswa atau sebesar 68,18 % yang telah tuntas belajar. c) Tahap perbaikan pembelajaran 

pada siklus II terdapat 1 siswa atau sebesar 04,54% yang mendapatkan nilai kurang dari 70 dan 21 siswa atau 

sebesar 95,45 % telah tuntas belajar. Dari hasil penelitian disimpulkan Model pembelajaran bermain lempar 

sasaran dapat meningkatkan permainan bola basket pada siswa Kelas V SD Negeri 4 Pugung Raharjo  

Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020.  

Kata Kunci: Permainan Bola Basket, Model Pembelajaran Bermain Sasaran 
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Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah  

Pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah dasar berorientasi pada kurikulum Tahun 2013 guna 

mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi secara meyeluruh. Adapun beberapa alasan mengapa 

kurikulum berbasis kompetensi menjadi pilihan dalam upaya perbaikan kondisi pendidikan di tanah 

air ini, diantaranya (Depdiknas, 2003: 1): (1) potensi siswa berbeda-beda, dan potensi tersebut akan 

berkembang jika stimulusnya tepat, (2) mutu hasil pendidikan yang masih rendah serta mengabaikan 

aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni dan olahraga, (3) persaingan global sehingga 

menyebabkan siswa/anak yang mampu akan berhasil/eksis, dan yang kurang mampu akan gagal, (4) 

persaingan pada kemampuan SDM (sumber daya manusia) produk lembaga pendidikan, (5) 

persaingan terjadi pada lembaga pendidikan, sehingga perlu rumusan yang jelas mengenai standar 

kompetensi lulusan, yang selanjutnya standar kompetensi mata pelajaran perlu dijabarkan menjadi 

sejumlah kompetensi dasar.  

 

Salah satu materi Pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah dasar adalah permainan bolabasket. 

Permainan bolabasket adalah salah satu cabang olahraga yang termasuk populer dan banyak digemari 

oleh masyarakat Indonesia. Tetapi, materi permainan bola basket belum sepenuhnya diterapkan 

olehguru olahraga sekolah dasar karena keterbatasan fasilitas seperti ring dan bolabasket.  

 

Kenyataan ini merupakan modal dasar dan peluang untuk mencapai prestasi. Namun, prestasi 

bolabasket yang didambakan belum dapat terwujud. Oleh sebab itu, sangat diharapkan adanya usaha-

usaha pembinaan ke arah peningkatan prestasi. Untuk meningkatkan prestasi olahraga bolabasket, 

diharapkan memperhatikan generasi penerus yang sekarang ini masih dalam tahap pemula. Menurut 

Arismunandar (1997:7), untuk menciptakan seorang juara dalam dunia olahraga diperlukan waktu 

delapan sampai sepuluh tahun, di mana atlet harus berlatih dan berkompetisi sejak usia dini secara 

berkelanjutan, sistematik, konseptual, dan ilmiah.  

 

Permainan bola basket memiliki karakteristik tersendiri, antara lain kategori permainan yang 

mempergunakan bola besar, lapangan yang luas dan mempunyai papan pantul serta ring untuk 

memasukkan bola. Di samping itu, prinsip dasar permainan bola basket adalah (1) drible; (2) pasing; 

(3) shooting;. Aspek-aspek yang terlibat dalam prinsip dasar di atas adalah psikis dan fisik. Keadaan 

inilah yang mengakibatkan permainan bolabasket lebih sulit dibandingkan dengan permainan lainnya, 

terutama bagi pemain pemula.  

 

Dalam pembinaan permainan bola basket masih saja sering dijumpai latihan yang hanya ditujukan 

pada teknik permainan saja, misalnya langsung bermain tanpa memperhatikan latihan-latihan yang 

menunjang. Padahal, unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Karenaapabila salah satunya terabaikan, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam 

permainan bolabasket secara keseluruhan. Salah satu teknik permainan bolabasket yaitu teknik 

bermain lempar sasaran. Bermain lempar sasaran perlu di kembangkan karena merupakan salah satu 

permainan bola basket yang sesuai untuk diterapkan pada siswa sekolah dasar. Tentunya dengan tidak 

mengabaikan teknik yang lain, dan di samping latihan-latihan fisik, taktik dan mental yang juga turut 

menunjang pengembangan dan prestasi bermain bolabasket.  

 

Karakteristik anak sekolah dasar antara lain senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam 

kelompok, dan senang merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung. Tetapi, 
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masih banyaknya orang tua yang menekankan anaknya untuk belajar melalui bimbingan belajar atau 

les pelajaran setelah selesai sekolah sehingga anak tidak mempunyai waktu untuk bermain.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru Penjas di SD Negeri 4 Pugung Raharjo 

Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten  Lampung Timur, diketahui bahwa guru dalam kegiatan 

pembelajaran permainan bola basket belum menggunakan metode yang tepat. Guru hanya mengajak 

siswa untuk belajar menangkap dan melempar bola, sehingga siswa terlihat kurang antusias dan asal-

asalan dalam memegang dan melempar bola. Guru juga tidak memberikan contoh cara yang benar 

dalam permainan bola basket serta membetulkan apabila terjhadi kesalahan siswa dalam memegang 

atau melempar bola. 

 

Dengan adanya kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan meningkatkan 

permainan bola basket melalui model pembelajaran bermain lempar sasaran. Dipilihnya model 

pembelajaran bermain lempar sasaran dengan alas an bahwa kegiatan yang paling sisukai anak adalah 

bermain, sehingga dengan bermain lempar sasaran ini dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam 

permainan bola basket.  

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang maka muncul permasalahan dalam penelitian ini antara lain:  

Bagaimanakah Meningkatkan Permainan Bola Basket Melalui Model Pembelajaran Bermain Lempar 

Sasaran Siswa Kelas V SD Negeri 4 Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten 

Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 ? Bagaimanakah Pengaruh Meningkatkan Permainan 

Bola Basket Terhadap Model Pembelajaran Bermain Lempar Sasaran Siswa Kelas V SD Negeri 4 

Pugung Raharjo  Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 

2019/2020 ? 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah:  untuk mengetahui Bagaimanakah Meningkatkan Permainan Bola Basket 

Melalui Model Pembelajaran Bermain Lempar Sasaran Siswa Kelas V SD Negeri 4 Pugung Raharjo  

Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020? Untuk 

Mengatahui Bagaimanakh Pengaruh Meningkatkan Permainan Bola Basket Terhadap Model 

Pembelajaran Bermain Lempar Sasaran Siswa Kelas V SD Negeri 4 Pugung Raharjo  Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 

 

Landasan Teori 

Definisi belajar telah banyak dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan tinjauan dan disiplin ilmunya 

masing-masing. Untuk memperoleh pengertian yang obyektif tentang belajar dikemukakan beberapa 

batasan tentang belajar.Pengertian belajar dalam arti sempit adalah usaha penguasaan materi ilmu 

pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan yang menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. 

Pengertian belajar dalam arti luas yaitu sebagai kegiatan psikofisik menuju perkembangan pribadi 

seutuhnya. “Belajar adalah penambahan pengetahuan “. Dari pengertian tersebut penulis simpulkan, 

bahwa belajar adalah suatu usaha yang dengan sengaja serta kontinue dan aktif dilakukan individu 

baik jasmani maupun rohani sehingga mendapatkan pengetahuan ketrampilan atau tingkah laku yang 

baru. Menurut Slameto (2000:2) sebagai berikut, “ Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan , sebagai 

hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan”  
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Senada dengan pendapat di atas, Nasution (2000:21), mengartikan, “Belajar adalah perubahan yang 

menimbulkan kelakuan baru atau mengubah kelakuan lama sehingga seseorang lebih mampu di dalam 

menghadapi situasi-situasi hidupnya “. 

 

Menurut Ngalim Purwanto (2000:85), “Belajar adalah merupakan suatu perubahan dalam tingkah 

laku dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada juga 

kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk”.  

 

Sedangkan menurut Winkel (2000:36) mengemukakan, “ Belajar adalah suatu aktifitas mental/psikis, 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap, serta perubahan ini bersifat relatif 

konstan dan berbekas”. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku baik jasmani maupun rohani sebagai suatu usaha 

untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, ilmu pengetahuan dan sikap terutama yang diambil untuk 

mewujudkan perubahan pada semua aspek pribadi manusia . Perubahan ini tidak terjadi dengan 

sendirinya, melainkan melalui suatu proses baik latihan atau pendidikan maupun karena pengalaman. 

Perubahan tingkah laku yang bukan merupakan karena latihan (pendidikan ) atau pengalaman tidak 

tergolong sebagai belajar.  

 

Pendidikan jasmani bukanlah pendidikan terhadap badan, atau bukanmerupakan pendidikan tentang 

problem manusia dan kehidupan. Tujuan pendididkan jasmani terdiri dari empat ranah, yakni: (1) 

jasmani, (2) psikomotorrik, (3) afektif, dan (4) kognitif. Keempat ranah tersebut merupakan tujuan 

sementara jika dipandang bahwa pendidikan jasmani itu merupakan bagian integral dari pendidikan, 

dan tujuan pendidikan itu merupakan pelengkap atau penguat tujuan pendidikan.  

 

Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular yang di ekspresikan 

dalam gerakan tubuh atau bagian tubuh (John N. Drowtzky, 1975). Di dalam belajar gerak, materi 

yang dipelajari adalah pola-pola gerak keterampilan tubuh, misalnya gerakan-gerakan dalam olahraga. 

Proses belajarnya meliputi pengamatan gerakan untuk bisa mengerti prinsip bentuk gerakannya; 

kemudian menirukan dan mencoba melakukannya berulangkali; untuk kemudian menerapkan pola-

pola gerak yang dikuasai di dalam kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi; dan akhirnya diharapkan 

pelajar bisa menciptakan gerakan-gerakan yang lebih efisien untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak 

tertentu. Domain kemampuan yang paling intensif keterlibatannya adalah domain fisik domain 

psikomotor, namun bukan berarti bahwa domain kognitif dan domain afektif tidak terlibat. Domain 

kognitif dan domain afektif tetap terlibat, namun tidak merupakan unsur sentral di dalamnya.  

 

Bola basket adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing regu terdiri dari 

lima orang pemain. Tujuan permainan ini adalah membuat nilai sebanyak-banyaknya dengan 

memasukan bola ke keranjang/ember yang di  lawan dan mencegah pemain lawan membuat nilai atau 

sebaliknya. Dalam memainkan bola pemain dapat mendorong bola, memukul bola dengan telapak 

tangan terbuka, melemparkan menggelinding atau mengiring bola ke segala arah dalam lapangan 

permainan. Oleh karenanya keterampilan teknik dasar mutlak harus di kuasai oleh seseorang pemain.  

 

Midgley (1996:152) mengemukakan bahwa bolabasket adalah permainan yang dimainkan oleh dua 

kelompok tim yang terdiri dari lima orang pemain. Pemain berhak melempar, menangkap dan 

memukul bola. Sasaran pertandingan adalah melemparkan bola ke dalam basket (keranjang/ember 

yang di ) tim lawan. Hal ini diperjelas oleh Sodikun (1992: 20) yang mengemukakan bahwa 
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permainan bolabasket merupakan permainan yang gerakannya kompleks, yaitu gabungan dari jalan, 

lari, lompat dan unsur kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelentukan, dan lain-lain. Untuk dapat 

melakukan gerakan-gerakan bolabasket dengan baik, diperlukan kemampuan dasar fisik yang 

memadai. Dengan kondisi fisik yang baik, akan memudahkan melakukan gerakan-gerakan yang lebih 

sulit (kompleks).  

 

Hipotesis Tindakan  

Hipotesis adalah jawaban sementara (Arikunto, 2006: 126). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah: pembelajaran bermain lempar sasaran dapat meningkatkan keterampilan 

melempar dalam permainan bola basket pada siswa kelas V SD Negeri 4 Pugung Raharjo Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 . 

 

Metode Penelitian 

Subjek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah siswa di SD Negeri 4 Pugung Raharjo Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019/2020, kelas V dengan jumlah siswa 22 

anak yaitu: Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan jasmani dengan prestasi 

sekolah  Adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan permainan tradisional. 

Adanya kecenderungan memuji sendiri. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain, 

kalau hal itu menguntungkan untuk meremehkan anak lain. Kalau tidak dapat menyelesaikan soal, 

maka soal itu diangapnya tidak penting. Pada masa ini anak menghendaki nilai yang baik, tanpa 

mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak.  

 

Objek penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan melempar bola pada permainan bola basket 

melalui teknik bermain lempar sasaran. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 

2019/2020 tepatnya pada 16 s/d 30 September  2019 .  Lokasi penelitian tindakan Kelas  ini adalah 

SD Negeri 4 Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 

Pelajaran  2019/2020 . 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam perbaikan pembelajaran ini adalah :  Observasi 

(pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 

secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. (Abu Ahmadi, 2001 : 70)  Sedangkan Suharsimi 

Arikunto (1996: 232),” Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap obyek penelitian”.  

 

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu 

pengamatan atau penyelidikan yang dilaksanakan secara sistematis dengan cara mencatat segala 

kejadian yang terjadi atau peristiwa yang diamati. Observasi dilakukan pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Obervasi ini digunakan untuk melihat langsung kekegiatan proses 

pembelajaran. Hal ini yang diobservasi kaitannya dengan interaksi dan motivasi siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

  

Tes adalah serentetan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, sikap, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2006: 125). 

Tes digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa/daya serap siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran perbaikan. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes tertulis. Tes tertulis ada beberapa macam bentuk, seperti pilihan ganda, isilah, jawab singkat dan 
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menguraikan. Tes tertulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis bervariasi, yaitu 

pilihan ganda, isilah dan uraian singkat.  

 

Angket adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau 

dapat juga dijawab dibawah pengawasan peneliti. (Nasution,2001, 128) Angket digunakan untuk 

mendapatkan keterangan dari sampel atau sumber yang beraneka ragam yang lokasinya sering 

tersebar di daerah yang luas. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang efektifitas penggunaan model pembelajaran bermain lempar sasaran.  

 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian tindakan Kelas  ini 

berupa instrumen tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk mengungkap data tentang 

keterampilan melempar bola basket. Instrumen nontes berupa lembar observasi, yang digunakan 

untuk mengungkapkan aktivitas guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran.  

 

Instrumen Tes, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen tes, yang dimaksud 

dengan tes psikomotorik adalah instrumen untuk menilai keterampilan melempar bola basket.  

 

Instrumen nontes, Instrumen nontes dalam penelitian ini yaitu berupa lembar observasi. Observasi ini 

digunakan untuk mengamati tingkah laku, sikap, dan respon siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung.  

 

Aspek yang diamati, aspek yang diamati terhadap siswa meliputi: Perhatian siswa terhadap materi, 

Keterampilan siswa dalam bertanya, Keterampilan siswa dalam menjawab pertanyaan, Keaktifan 

siswa, Kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran. Berikut adalah tabel lembar observasi 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran: 

 

Tabel. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No Indikator Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1  Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan 

guru  

     

2  Siswa memperhatikan peragaan yang diberikan oleh 

guru  

     

3  Siswa melaksanakan tugas dari guru dengan baik       

4  Siswa mempraktikkan gerak dasar bola basket       

5  Siswa merespon materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru  

     

6  Siswa mampu berinteraksi dengan guru dan siswa lain       

7  Siswa disiplin dalam mengikuti pelajaran       

8  Siswa mampu menggunakan media pembelajaran yang 

disediakan oleh guru  

     

9  Antisiasme siswa dalam mengikuti KBM       

10  Siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran       

Jumlah skor tiap butir      
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Pedoman penskoran :           

                                                                   𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

                                        𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟   =                                              x  100     

                                                                                50 

kriteria penilaian untuk lembar observasi terhadap aktivitas guru antara lain sebagai berikut: 

 

Tabel . Kriteria Penilaian 

No Rentang Nilai Kriteria 

1 80 – 100 sangat aktif 

2 60 – 79 Aktif 

3 40 – 59 cukup aktif 

4 20 – 39 kurang aktif 

5 0 – 19 tidak aktif 

 

Teknik Analisis Data  

Untuk mengetahui efektifitas suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu ndiadakan analisis 

data. Pada penelitian ini menggunakanteknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu metode 

penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataanb atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh 

dengan tujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran serta aktivitas guru dan siswa 

selama proses pembelajaran.  

 

Rumus yang digunakan utuk mengetahui ketrampilan guru dan aktifitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran sebagai berikut: 

              n 

P  =                   x 100% 

             N 

keterangan:  

                    P     =           Prosentase  

                    𝑛     =           Jumlah skor yang diperoleh  

        N    =           Jumlah skor total (Moh. Ali, 2000: 199) 

 

Tabel. Kriteria Penilaian Efektifitas Penggunaan Model Pembelajaran 

No Rentang Nilai Kriteria 

1 80 – 100 sangat aktif 

2 60 – 79 aktif 

3 40 – 59 cukup aktif 

4 20 – 39 kurang aktif 

5 0 – 19 tidak aktif 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Prestasi dalam penelitian tindakan kelas ini penulis mengartikan sebagai hasil belajar yang telah 

dicapai siswa dalam mata pelajaran Penjas. Siswa kelas V SD Negeri 4 Pugung Raharjo Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tahun 2019/2020 sejumlah 22 siswa, saat pra siklus 

mata pelajaran Penjas materi basket mengalami ketidak berhasilan dalam prestasi belajar sebelum 

diadakan tindakan perbaikan dengan menggunakan permainan lempar sasaran .  
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Setelah melakukan pengamatan dan wawancara, dalam pra siklus ini peneliti juga memperoleh data 

hasil ulangan. Berdasarkan hasil ulangan tersebut diperoleh data tentang tingkat penguasaan siswa 

dalam pembelajaran Penjas materi bola basket.  

 

Pembahasan Hasil Penelitian  

Pembahasan prestasi belajar yang diraih siswa ini berdasar temuan yang dilakukan peneliti saat 

melaksanakan tindakan perbaikan terhadap 22 siswa kelas V SD Negeri 4 Pugung Raharjo Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur pada mata pelajaran Penjas. Pernyataan tersebut 

mengandung makna bahwa pembelajaran tidak terlepas dari evaluasi untuk mengetahui prestasi 

belajar siswa, dan dalam pembelajaran basket menggunakan permainan lempar sasaran yang telah 

peneliti laksanakan, berdasar temuan dan refleksi dapat dikemukakan beberapa perubahan yang 

terjadi.  

 

Berdasarkan hasil tindakan siklus I dan diskusi dengan teman sejawat menyatakan bahwa 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan sudah menunjukkan kemajuan. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya keberhasilan siswa yang dapat menguasai materi pelajaran Penjas lebih dari 85%. Hal ini 

didasarkan dari siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal dengan mendapatkan nilai minimal 

75. Siswa yang semula tidak bisa melempaer dengan akurasi yang baik, setelah melempar dengan alat 

modifikasi menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Siswa yang sebelumnya takut pada bola basket 

sehingga tidak bersemangat menjadi dapat bermain basket dengan nyaman .                                                   

 

Prestasi belajar ini dapat terlihat dari peningkatan hasil belajar dari Pra siklus ke siklus I kemudian 

siklus II yaitu dari 68,5 % menjadi 70,23% pada siklus I kemudian menjadi 73,63%. Dalam proses 

belajar mengajar siswa terlihat semangat, mendengarkan, atau memperhatikan penjelasan guru, 

melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh. Jadi dapat dikatakan bahwa aktifitas siswa sangat aktif 

mengikuti pembelajaran dengan media. 

 

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu, bila mereka 

melihat bahwa sesuatu itu menguntungkan, mereka juga berminat. Ini kemudian mendatangkan 

kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minatpun akan berkurang (Elizabet B. Hurlock;114)  

 

Begitu pula untuk belajar sangat diperlukan adanya minat dan motivasi.  ( dalam bukunya Sardiman, 

2010;84). Bahwa hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi dan motivasi dapat muncul 

jika ada minat. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pembelajaran itu. Pada 

analisis angket siswa motivasi dan minat menunjukkan hal positif, hal ini menunjukkan bahwa siswa 

memberikan respon yang positif terhadap metode pembelajaran basket menggunakn permainan 

lempar sasaran.  

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa modifikasi alpada pembelajaran basket mata pelajaran 

Penjas pada siswa kelas V Semester I SD Negeri 4 Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik 

Kabupaten Lampung Timur tahun pelajaran 2019/2020 dapat meningkatkan keterampilan siswa. 

 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui teknik bermain lempar sasaran dalam 

meningkatkan keterampilan melempar dalam permainan bola basket pada siswa Kelas  V SD Negeri 4 

Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran  

2019/2020 , sebagai berikut:  Tahap pra siklus perbaikan pembelajaran dari 22 siswa Kelas  V 
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terdapat 12 siswa yang telah tuntas belajar atau sebesar 54,56%  dan 10 siswa atau 45,45%   siswa 

yang belum tuntas belajar. Tahap perbaikan pembelajaran pada siklus I terdapat 7 siswa dari 22 siswa 

atau 31,81 %  siswa yang belum tuntas belajar, dan 15 siswa atau sebesar 68,19 %  yang telah tuntas 

belajar. Tahap perbaikan pembelajaran pada siklus II terdapat 1 siswa atau sebesar 4,54% yang 

mendapatkan nilai kurang dari 70 dan 21 siswa atau sebesar 95,46 % telah tuntas belajar.  

 

Saran  

Guru diharapkan menggunakan metode, media dan sumber belajar yang dapat mempengaruhi minat 

siswa untuk belajar. Guru seringkali melakukan penelitian tindakan Kelas  untuk dapat mengetahui 

kesulitan belajar siswa dan mampu mengatasinya, sehingga prestasi siswa akan meningkat. Sekolah 

hendaknya menyediakan alat peraga yang dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan. Guru dapat 

memanfaatkan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sehingga mudah diperoleh dengan 

biaya yang murah.  
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ABSTRACT 

The purpose of this classroom action research is to improve the mathematics learning outcomes of class IX B 

SMP Paramarta Seputih Banyak. The form of this research is classroom action research consisting of two 

cycles, each cycle consisting of 4 stages, namely planning, implementing, observing, and reflecting. As research 

subjects are students of class IX B SMP Paramarta Seputih Banyak. In collecting data the method used as the 

main method is observation and testing. In this classroom action research the data analysis process begins by 

examining all available data from various sources, namely test results, observations (observations) with 

descriptive techniques. Based on the results of research on the application of group investigation cooperative 

learning in class IX B SMP Paramarta Seputih Banyak, with a total of 26 students, the average learning result 

increased from 65.00 in the initial conditions to 72.31 in the first cycle and 77.31 in the first cycle. the second 

cycle, with a mastery level of learning from 7 students or 26.92% to 17 students or 65.38% and 96.15% or 25 

students in the second cycle. While the results of observations on student activity in applying the Group 

Investigation (GI) cooperative learning model in the initial conditions showed the number 0%, it became 50% 

or there were 3 groups that were declared complete and in the last cycle it became 100% or 6 groups were 

declared complete. Thus it can be concluded that the use of group investigation type cooperative learning is 

proven to be able to improve the mathematics learning outcomes of class IX B students at SMP Paramarta 

Seputih Many for the 2021-2012 Academic Year. 

Key Word: Cooperative, Group Investigation, Achievement, Mathematics 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IX B SMP 

Paramarta Seputih Banyak. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas terdiri dari dua siklus, tiap 

siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sebagai subjek penelitian 

adalah siswa kelas IX B SMP Paramarta Seputih Banyak. Dalam pengumpulan data metode yang dipergunakan 

sebagai metode pokok adalah observasi dan tes. Dalam penelitian tindakan kelas ini proses analisi data dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil tes,  observasi (pengamatan) 

dengan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian penerapan pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation pada kelas IX B SMP Paramarta Seputih Banyak, dengan jumlah siswa sebanyak 26  anak 

mengalami peningkatan rata-rata hasil belajar dari 65,00 pada kondisi awal menjadi 72,31 pada siklus pertama 

dan 77,31 pada siklus kedua, dengan tingkat ketuntasan belajar dari 7 siswa atau 26,92% menjadi 17 siswa atau 

65,38% dan 96,15% atau 25 siswa pada siklus kedua. Sedangkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) pada kondisi awal menunjukkan angka 

0%, menjadi 50% atau terdapat 3  kelompok yang dinyatakan tuntas dan pada siklus terakhir menjadi 100% atau 

6 kelompok dinyatakan tuntas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pembejalaran 

kooperatif tipe group investigation terbukti dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IX B SMP 

Paramarta Seputih BanyakTahun Pelajaran 2021-2012. 

Kata Kunci: Kooperatif, Group Investigation, Prestasi, Matematika 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan saat ini. Pendidikan bukanlah 

sekedar wacana untuk membentuk anak-anak muda dapat menjadi generasi yang kompeten, 

melainkan pendidikan menekankan bagaimana proses tersebut dapat diterapkan. Pendidikan 

merupakan suatu proses interaksi yang mendorong terjadinya peristiwa belajar. Karena dengan 

adanya belajar, terjadilah perkembangan jasmani dan mental siswa. (Dimyati dan Mudjiono, 2009). 

Proses belajar merupakan upaya perubahan tingkah laku, sementara belajar sebagai suatu aktivitas 

mental atau psikis berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan 

sikap dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan serta nilai dan sikap (Suprihatiningrum, 

2013). Pembelajaran matematika memerlukan media, metode dan model pembelajaran yang sesuai, 

karena menurut Mulyasa (2005:47) suatu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran 

antara lain belum dimanfaatkannya sumber belajar secara maksimal, baik oleh guru maupun oleh 

peserta didik.  

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap pembelajaran matematika pada kelas IX B SMP 

Paramarta Seputih Banyak dapat dilihat dua aspek penting saat proses pembelajaran berlangsung, 

yaitu proses mengajar yang dilakukan oleh guru dan proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Pada 

proses pembelajaran ini terlihat bahwa: a) metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar 

didominasi dengan penggunaan metode konvensional, sehingga pembelajaran di kelas masih terpusat 

dengan guru (teacher centered), b) guru kurang memotivasi siswa agar siswa membangun 

pengetahuannya sendiri dan c) guru kurang memanfaatkan potensi siswa yang telah ada agar menjadi 

aktif dan mandiri dalam pembelajaran. Sedangkan pada aktivitas siswa terlihat bahwa: a) siswa 

kurang mampu membangun pengetahuannya sendiri dan lebih suka mendengar ceramah dari guru, b) 

hanya sekitar 7 orang siswa dari 26 di kelas IX B yang mampu dan berani mengemukakan 

pendapatnya mengenai materi pembelajaran, dan c) siswa seringkali terlihat ribut dan melakukan 

berbagai aktivitas yang tidak berhubungan dengan materi pelajaran.  

 

Permasalahan tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa karena saat belajar siswa lebih suka 

mengandalkan pada penjelasan dari gurunya saja tanpa mencari informasi untuk membangun 

pengetahuan sendiri. Diketahui dari hasil observasi bahwa standar ketuntasan nilai Matematika yang 

harus dicapai oleh siswa di IX B SMP Paramarta Seputih Banyak adalah  ≥ 75 Selain itu, berdasarkan 

standar yang telah ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996) dalam Trianto 

(2011) siswa yang dikatakan tuntas belajarnya secara individual apabila nilainya telah mencapai batas 

minimal KKM (kriteria ketuntasan minimal) yang belajar yang menyenangkan sehingga siswa dapat 

dengan mudah memahami materi pembelajaran. 

 

Masing-masing guru mempunyai strategi dan metode yang berbeda dalam menerapkan pembelajaran 

di kelas namun berbeda dengan guru mata pelajaran Matematika. Pembelajaran Matematika di 

sekolah ini sudah diupayakan dilengkapi dengan kegiatan praktikum rutin namun metode yang sering 

digunakan masih dapat dibilang kurang variatif dan monoton sehingga membuat sebagian siswa 

merasa bosan. Suprijono, (2009:93) menjelaskan bahwa metode pembelajaran Group Investigation 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menuntut pelibatan siswa secara penuh 

dari awal penentuan topik pembelajaran sampai evaluasi di akhir pembelajaran, selain itu juga 

menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan kerja kelompok. 

Sedangkan pembelajaran yang berorientasi kontekstual merupakan pembelajaran yang didasarkan 

pada pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dengan melihat karakteristik siswa kelas 
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IX B SMP Paramarta Seputih Banyak  sangat tepat untuk dilaksanakan metode tersebut Keaktifan 

siswa dapat diarahkan dengan baik dan pembelajaran tidak hanya tekstual tetapi berkaitan dengan 

kehidupan nyata siswa.  

 

Berdasarkan kesesuaian metode tersebut dengan kondisi siswa kelas IX B SMP Paramarta Seputih 

Banyak, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian melalui implementasi pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation berorientasi kontekstual untuk meningkatkan prestasi belajar 

Matematika siswa pada kelas IX B SMP Paramarta Seputih Banyak kompetensi dasar menyajikan 

data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran. 

 

Pembatasan Masalah  

Berdasarkan analisis situasi dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal 

berikut: Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas IX B SMP Paramarta Seputih Banyak 

sedangkan kompetensi dasar menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan 

lingkaran. Prestasi Belajar yang dimaksud adalah prestasi belajar matematika di kelas IX B SMP 

Paramarta Seputih Banyak Tahun Pelajaran 2021-2022 

 

Rumusan Masalah  

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Group Investigation  untuk meningkatkan prestasi belajar 

Matematika siswa kelas IX B SMP Paramarta Seputih Banyak pada kompetensi dasar menyajikan 

data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran?  Bagaimana peningkatan prestasi 

belajar siswa menggunakan pembelajaran Group Investigation pada kompetensi dasar menyajikan 

data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran ?  

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  Mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran Group Investigation  untuk meningkatkan prestasi belajar Matematika 

siswa kelas kelas IX B SMP Paramarta Seputih Banyak pada kompetensi dasar menyajikan data 

dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran. Mengetahui peningkatan prestasi siswa 

menggunakan pembelajaran Group Investigation berorientasi kontekstual pada kompetensi dasar 

menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran. Mengetahui banyaknya 

siklus  pembelajaran  yang dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa kelas 

IX B SMP Paramarta Seputih Banyak pada kompetensi dasar menyajikan data dalam bentuk tabel dan 

diagram batang, garis dan lingkaran. 

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dalam bahasa Inggris PTK dartikan dengan Classroom Active Research (CAR), PTK sangat cocok 

untuk penelitian ini, karena penelitian diadakan dalam kelas dan lebih difokuskan pada masalah 

masalah yang terjadi di dalam kelas atau pada proses belajar mengajar (Aqib, 2009:12). 

 

Berdasarkan jenis penelitian sebagaimana dipaparkan sebelumnya, rancangan atau desain PTK yang 

digunkan adalah menggunakan model PTK Kemmis & Mc. Taggart yang dalam alur penelitiannya 

yakni meliputi langkah-langkah : a. Perencanaan (plan) b. Melaksanakan tindkakan (act) c. 

Melaksanakan pengamaatan (observer) d. Mengadakan refleksi/ analisis (reflection) Sehingga 
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penelitian ini merupakan siklus spiral, mulai dari perencanaan, Pelaksanaan tindakan, pengamatan 

untuk memodifikasi perencanaan, dan refleksi. Perencanaan ini juga merupakan penelitian individual.  

 

Lokasi , Subjek dan Waktu Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di SMP Paramarta Seputih Banyak  dengan subjek  

peserta didik kelas IX B  yang berjumlah 26 siswa. Penulis memilih lokasi ini karena penulis sebagai 

guru di SMP Paramarta Seputih Banyak dan pembelajaran  selama ini lebih ke arah guru yang aktif 

menjelaskan dan siswa tidak membangun konsep sendiri sehingga pembelajaran terasa sangat 

membosankan dan materi yang disampaikan kurang memahamkan siswa. Waktu Pelaksanan 

Penelitian dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2021. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut : Tes, tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, 

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

(Arikunto, 2006:150).  Menurut Amir Da’in Indrakusuma (dalam Sulistyorini, 2009:86), tes adalah 

suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan 

keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. 

Dalam penelitian ini tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari 

sesuatu. Tes tersebut diberikan kepada peserta didik guna mendapatkan data kemampuan siswa 

tentang materi pembelajaran matematika. Tes yang digunakan adalah soal uraian yang dilaksanakan 

pada saat pra tindakan maupun pada akhir tindakan, yang nantinya hasil tes akan diolah untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada pembelajaran matematika. 

 

Observasi  

Observasi adalah upaya untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan 

perbaikan itu berlangsung dengan atau tanpa alat bantuan. Observasi dilakukan untuk mengenai 

kegiatan di kelas selama kegiatan pembelajaran seperti tingkah laku peserta didik pada waktu belajar, 

berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan lembar 

obeservasi dan hal yang perlu diamati oleh observer meliputi keaktifan siswa dalam menyelesaikan 

tugas, bertanya, mengemukakan pendapat keaktifan dalam bekerja, dan kemampuan 

mengkomunikasikan hasil kerja (Siwono, 2008:25). 

 

Dokumentasi  

Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti 

yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan secara sistematis serta menyebar luaskan 

kepada pemakai informasi tersebut (Mulyana, 2004:180). Alasan dokumen dijadikan sebagai data 

untuk membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai 

bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif, sehingga mudah ditemukan 

dengan teknik kajian isi, di samping itu hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang disellidiki (Tanzeh, 2010:89).  Teknik ini dilakukan dengan 

melihat dokumen-dokumen resmi monografi, catatan catatan serta buku-buku peraturan yang ada. 

Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto-foto pada 

saat siswa melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Gruop Investigation pada mata pelajaran Matematika. 
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Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, 

memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2008:248). Dalam penelitian tindakan kelas ini proses analisi 

data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil tes,  

observasi (pengamatan) yang sudah ditulis dalam catatan lapangan. 

 

Data Hasil Observasi  

Observasi dilaksanakan pada kegiatan kelompok dengan menggunakan 8 indikator, yaitu  Respon 

siswa saat menerima pembelajaran, Cara menjawab permasalahan, Ketepatan membuat kesimpulan, 

Kemampuan menyumbangkan ide, Ekspresi saat presentasi, Sikap dalam diskusi, Keaktifan dalam 

diskusi, Kemampuan menyanggah pendapat.  

 

Data Hasil Belajar 

Menghitung rata-rata 

Untuk menghitung nilai rata-rata digunakan rumus 

 

 

 

 

Keterangan: 

x  =  rata-rata nilai 

∑X =  jumlah seluruh nilai  

N  =  jumlah peserta didik 

 

Menghitung ketuntasan belajar, ketuntasan belajar individu  

 

Data yang diperoleh hasil belajar peserta didik dapat ditentukan ketuntasan belajar individu. Peserta 

didik dikatakan:  

Tuntas, jika ≥ 75 

Tidak tuntas, jika < 75 

 

Ketuntasan belajar klasikal  

Data yang diperoleh dari hasil belajar dapat ditentukan ketuntasan belajar klasikal menggunakan 

analisis deskriptif persentase dengan perhitungan: 

 

 

 

 

 

Indikator Keberhasilan  

Kriteria keberhasilan tindakan ini akan dilihat dari indikator proses dan indikator hasil belajar atau 

pemahaman. Indikator proses yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah jika ketuntasan belajar 

siswa terhadap materi mencapai 85% dan siswa yang mendapat nilai 75 setidak-tidaknya 85% dari 

jumlah seluruh siswa (Mulyasa, 2008:101-102). 
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Tahap-Tahap Penelitian  

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup dua tahap. Pertma tahap pra 

dan kedua tahap pelaksanaan. Penelitian ini juga dilaksanakan melalui dua siklus yaitu siklus I dan 

siklus II. Rincian tahap-tahap pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

Tahap Pra Tindakan  

Tahap pra tindakan dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui dan mencari informasi tentang 

permasalahan dalam pembelajaran matematika. Kegiatan yang dilakukan dalam pra tindakan adalah 

menetapkan subyek penelitian, melakukan tes awal dan membentuk kelompok belajar yang heterogen 

dari segi kemampuan akademik dan jenis kelamin. 

 

Tahap Pelakasanaan Tindakan  

Perencanaan tindakan  

Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan peneliti adalah : Membuat rancangan pelaksanaan 

pembelajarn ( RPP ) yang memuat tujuan pembelajaran. Menyusun desain pembelajaran tentang 

materi organisasi.  Menyiapkan media pembelajaran. Menyusun tes dalam proses pembelajaran, tes 

setiap akhir tindakan, dan tes akhir setelah serangkaian tindalan dilakukan. Menyusun instrumen 

pengumpulan data berupa lembar observasi peneliti, lembar observasi siswa, dan pedoman 

wawancara.  Mengordinasi program kerja dalam melaksanakn tindakan kerja dengan teman sejawat.  

 

Pelaksanaan Tindakan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini sebagai berikut: 1) Peneliti melakukan tindakan pembelajaran 

sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Mengadakan observasi/ pengamatan dengan 

menggunakan lembar observasi penelitian, lembar observasi siswa, pedoman wawancara dan 

melakukan refleksi terhadap tindakan melalui diskusi. Pengamatan (Observasi),  kegiatan pengamatan 

ini dilakukan oleh peneliti sendiri. Pengamatan yang dilakukan dan rencanakan oleh peniliti adalah 

tentang pelaksanaan proses belajar mengajar yang ada didalam kelas, motivasi dan sikap siswa dalam 

proses belaja didalam kelas, dan hasil pembelajaran berupa kemampuan siswa serta mencata hal-hal/ 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kelas. Refleksi ini dilakukan pada akhir setiap tindakan. 

Kegiatan ini dilakukan untuk melihat keberhasilan dan kelemahan dari suatu perencanaan yang 

dilaksanakan oleh seorang peneliti. Dengan demikian refleksi dapat ditentukan sesuadah adanya 

implementasi tindakan hasil observasi.  

 

Berdasarkan refleksi inilah suatu perbaikan tindakan selanjutnya ditentukan. Kegiatan dalam tahap ini 

adalah:  Menganalisa hasil pekerjaan siswa. Menganalisa lembar observasi siswa. Menganalisa lembar 

observasi penelitian. Hasil analisa tersebut, peneliti melakukan refleksi yang akan digunakan sebagai 

bahan pertimbangan apakah criteria yang telah ditetapkan sesuai apa belum. Jika sudah tercapai dan 

telah berhasil maka siklus tindakan berhenti. Tetapi sebaliknya jika belum berhasil pada siklus 

tindakan tersebut, maka peneliti mengulang siklus tindakan dengan memperbaiki kinerja 

pembelajaran pada tindakan berikutnya sampai berhasil sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian telah dilaksanakan dengan menerapkan model Group Investigation (GI). Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di 

kelas IX B SMP Paramarta Seputih Banyak. Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus 

terdiri dari dua pertemuan pembelajaran. Pada bagian ini, akan dikemukakan mengenai dekripsi data, 

hasil penelitian, pembahasan, dan implikasi hasil penelitian. Penjelasan selengkapnya dapat dibaca 
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pada uraian berikut: Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Group Investigation 

pada kompetensi dasar menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran 

Siswa kelas IX B SMP Paramarta Seputih Banyak.  

 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan adalah Group Investigation (GI), 

dimana pada pembelajaran ini siswa dituntut untuk berpikir aktif dan kreatif dalam memecahkan 

masalah suatu masalah  serta  mengemukakan  pendapatnya  dengan  mengeluarkan  kartu  yang 

dimiliki sebagai tanda bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berbicara. Pada pembelajaran 

kooperatif Group Investigation (GI), siswa di kelompokkan secara heterogen menjadi beberapa 

kelompok, dimana dalam satu kelompok terdiri dari lima orang siswa, dengan tujuan agar semua 

siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga muncul interaksi antara sesama siswa 

untuk saling menghargai pendapat orang lain dan memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar 

yang optimal. Penerapan model kooperatif Group Investigation (GI) dalam mata pelajaran 

matematika khususnya kompetensi dasar menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, 

garis dan lingkaran pada siswa IX B SMP Negeri 4  Bandar Lampung sesuai dengan tata cara 

penerapan pembelajarannya dapat di diskripsikan sebagai berikut: Pembahasan materi menyajikan 

data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran  

 

Pembahasan materi pembelajaran menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan 

lingkaran dilakukan pada tahap awal pelaksanaan pembelajaran. Pembahasan materi bertujuan agar 

siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang materi yang akan didiskusikan. Sebelum menjelaskan 

materi pembelajaran, guru terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran dalam kompetensi dasar 

menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran. kemudian guru 

menjelaskan kompetensi dasar menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan 

lingkaran dan menerangkan secara garis besar dengan menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation (GI). Setelah penyajian materi, siswa bekerjaa kelompok untuk menuntaskan materi 

pelajaran melalui diskusi. Sehingga mereka dapat berdiskusi dengan acuan yang telah dijelaskan oleh 

guru sebelumnya.  

 

Pembentukan kelompok siswa kelas IX B SMP Paramarta Seputih Banyak dalam pembelajaran ini 

disesuaikan secara heterogen mungkin baik di dasarkan pada nilai atau prestasi yang ditunjukkan pada 

materi pembelajaran matematika. Dalam pembentukan kelompok, guru membagi kelas menjadi empat 

kelompok dengan anggota masing-masing kelompok berjumlah lima orang siswa. 

 

Sebelum diskusi dimulai, dibuat lembar jawaban dari pembahasan diskusi tersebut. Pembagian topik 

diskusi dilakukan setelah guru menyajikan studi kasus tentang kompetensi dasar menyajikan data 

dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) serta siswa kelas IX B SMP Paramarta Seputih 

Banyak duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditetapkan.  

 

Dalam pekerjaan topik diskusi kompetensi dasar menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram 

batang, garis dan lingkaran, siswa kelas IX B harus mengerjakan dengan diskusi kelompok. Mereka 

harus saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antara anggota kelompoknya, berbagi dan 

menyimpulkan informasi, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama serta saling menghargai 

pendapat anggota kelompok yang lain. Sedangkan peran guru hanya sebagai fasilitator dimana guru 

akan membantu siswa jika mereka bener-bener membutuhkan bantuan.  
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Pembahasan hasil diskusi ini, guru memberikan kesempatan kepada semua kelompok untuk 

membacakan hasil dari diskusi kelompok mereka di depan kelas dan kelompok lain mendengarkan, 

memberika tanggapan, maupun memberikan sanggahan. Diakhir diskusi guru juga memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memberikan kesimpulan dari materi yang dipelajari yaitu menyajikan 

data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran. kemudian guru mengakhiri 

pembelajaran dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam kedua siklus tersebut.  

 

Setelah siswa bekerja dalam kelompok perlu diadakan evaluasi test, kemudian hasil dari evaluasi test 

itu diberi skor sebagai acuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Test evaluasi 

(evaluasi test) diberikan disetiap siklus untuk mengetahui kemampuan siswa setelah dilakukan    

tindakan    pembelajaran    dengan    menggunakan    Group  

 

Investigation (GI) dan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran kompetensi dasar menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan 

lingkaran. dalam mengerjakan test evaluasi diwajibkan untuk mengerjakan secara individual. 

 

Hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) 

telah menunjukkan suatu peningkatan dari kondisi awal,  siklus 1 ke siklus 2. Peningkatan rata-rata 

hasil belajar dari 65,00 pada kondisi awal menjadi 72,31 pada siklus pertama dan 77,31 pada siklus 

kedua, dengan tingkat ketuntasan belajar dari 7 siswa atau 26,92% menjadi 17 siswa atau 65,38% dan 

96,15% atau 25 siswa pada siklus kedua. Sedangkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) pada kondisi awal 

menunjukkan angka 0%, menjadi 50% atau terdapat 3 kelompok yang dinyatakan tuntas dan pada 

siklus terakhir menjadi 100% atau 6 kelompok dinyatakan tuntas. 

 

Berikut analisis hasil belajara siswa kelas IX-J SMP Paramarta Seputih Banyak kompetensi dasar 

menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran pada tindakan siklus I 

dan II seperti terlihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel  Rekapitulasi Nilai Tes Formatif  Temuan Awal, Siklus I dan Siklus II 

No Uraian Nilai 

Siswa Belum Tuntas Siswa Tuntas 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Awal 65,00 7 26,92 19 73,08 

2 Siklus I 72,31 17 65,38 9 34,62 

3 Siklus II 77,31 25 96,15 1 3,85 

 

Sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan dalam perbaikan pembelajaran bahwa siswa 

yang dinyatakan tuntas belajar jika mendapat nilai tes formatif sebesar 70 ke atas dan jika 85% dari 

siswa telah tuntas belajarnya.  

 

Keberhasilan proses perbaikan pembelajaran tidak hanya dilihat dari peningkatan hasil belajar atau 

nilai tes formatif saja. Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran juga merupakan indikator 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Data aktivitas siswa diperoleh dari lembar observasi yang 

telah diisi oleh observer selama perbaikan pembelajaran berlangsung. Fokus observasi difokuskan 

pada 8 indikator, yaitu Respon siswa saat menerima pembelajaran, Cara menjawab permasalahan, 
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Ketepatan membuat kesimpulan, Kemampuan menyumbangkan ide, Ekspresi saat presentasi, Sikap 

dalam diskusi, aktivitas dalam diskusi, Kemampuan menyanggah pendapat. Hasil observasi pada 

pelaksanaan kegiatan perbaikan pembelajaran menunjukkan hasil yang positif, dan dibuktikan dengan 

adanya peningkatan aktivitas siswa pada setiap siklusnya. Secara rinci penjelasan mengenai 

peningkatan aktivitas siswa dalam proses perbaikan pembelajaran sebagaimana tabel di bawah ini : 

 

Tabel  Rekapitulasi Peningkatan  Aktivitas Kelompok Belajar Siswa Pada Kondisi Awal, 

Siklus I dan Siklus II 

 

No Siklus Tuntas Persentase 
Belum 

Tuntas 
Persentase 

1 Awal 0 0 6 100 

2 Siklus I 3 50 3 50 

3 Siklus II 6 100 0 0 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan tentang siswa yang tuntas dan belum tuntas dilihat dari aktivitas 

belajarnya, yaitu : 

1. Kelompok tuntas dilihat dari aktivitas belajar 

a. Pada temuan awal kelompok yang tuntas 0%. 

b. Pada siklus I   kelompok yang tuntas sebanyak 3 Kelompok (50%)  dari 4 kelomok, 

dengan  kriteria nilai Baik (B)   

c. Pada siklus II  kelompok yang tuntas sebanyak 6 kelompok (100%) dari 4 kelompok 

dengan kriteria Baik (B) sebanyak 2 kelompok dan Sangat Baik (SB) sebanyak 2 

Kelompok. 

2. Kelompok  Belum Tuntas Belajar 

a. Pada temuan awal sebanyak 4 kelompok belum tuntas (0%)  karena dalam kriteria nilai 

Kurang (K) dan Cukup (C)    

b. Pada siklus I  kelompok belum tuntas sebanyak 3 kelompok (50%) dari 4 kelompok 

dengan kriteria nilai cukup (C) 

c. Pada siklus II  belum  tuntas sebanyak 0% atau semua tuntas (100%) 

 

Dari hasil observasi mengenai aktivitas kelompok tersebut berdasarkan kriteria keberhasilan 

perbaikan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa proses perbaikan pembelajaran dinyatakan berhasil 

karena peningkatan aktivitas kelompok siswa mencapai angka 100% dari 85% batasan minimal yang 

telah ditentukan pada kriteria keberhasilan proses perbaikan pembelajaran.  Atas dasar pertimbangan 

sebagaimana diurakan di atas, maka peneliti dan observer sepakat memutuskan bahwa kegiatan 

perbaikan pembelajaran diakhiri pada siklus II. 

 

Menurut Rohani (2004:6-7) menjelaskan, bahwa belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam 

aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah siswa giat aktif dengan anggota 

badan, membuat sesuatu, bermain, ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk, mendengarkan, melihata 

atau hanya pasif. Siswa yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerjaa 

sebanyak-banyaknya atau hanya berfungsi dalam rangka pembelajaran saat siswa aktif jasmaninya 

dengan sendirinya ia juga aktif jiwanya, begitu pula sebaliknya. Jadi lebih tepatnya aktivitas itu 

sendiri dapat dimiliki setiap orang agar orang tersebut mau berusaha. Peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa yang dialami kelas IX B SMP Paramarta Seputih Banyak dengan menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) telah menunjukkan keberhasilan dari metode yang 

digunakan. Kelas dengan model pembelajaran Group Invetigation (GI) menunjukkan ketuntasan hasil 

belajar yang cukup tinggi. Pelaksanaan pembelajaran siklus II mengalami peningkatan. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil belajar siswa siklus II telah tercapai ketuntasan klasikal dengan 

rata-rata kelas sebesar 75,50% dan aktivitas kelompok belajar siswa sebesar 100%. dengan demikian 

indikator keberhasilan telah tercapai dengan baik, sehingga tidak perlu diadakannya siklus 

selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara 

kooperatif dengan Group Investigation (GI) mengalami peningkatan persentase ketuntasan belajar 

siswa dan persentase aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran dikelas, dan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa dengan penerapan pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IX B SMP Paramarta Seputih Banyak pada 

kompetensi dasar menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran. 

 

PENUTUP 

Simpulan  

Proses penerapan model pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) pada kompetensi dasar 

menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis dan lingkaran terbukti dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IX B Paramarta Seputih Banyak. Hal ini 

dibuktikan dengan peningkatan rata-rata hasil belajar dari 65,00 pada kondisi awal menjadi 72,31 

pada siklus pertama dan 77,31 pada siklus kedua, dengan tingkat ketuntasan belajar dari 7 siswa atau 

26,92% menjadi 17 siswa atau 65,38% dan 96,15% atau 25 siswa pada siklus kedua. Sedangkan hasil 

observasi terhadap aktivitas siswa dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif Group 

Investigation (GI) pada kondisi awal menunjukkan angka 0%, menjadi 50% atau terdapat 3 kelompok 

yang dinyatakan tuntas dan pada siklus terakhir menjadi 100% atau 6 kelompok dinyatakan tuntas. 

 

Saran  

Berdasarkan uraian simpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: Bagi siswa (a) 

Siswa hendaknya lebih membuka diri untuk menerima pembagian anggota sehingga terjadi 

pemerataan anggoat kelompok dan siswa dapat saling bertukar fikiran dan bekerjaasama dalam 

anggota kelompok serta menerima pendapatan anggota kelompok lain (b) Siswa diharapkan selalu 

berperan aktif dalam pembelajaran untuk menciptaan pembelajaran yang menyenangkan (c) Bagi 

siswa yang kurang jelas dalam menerima penjelasan guru maka sebaiknya siswa lebih aktif bertanya 

pada guru maupun pada teman. Bagi guru Guru diharapakan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Group Investigation (GI) pada kompetensi dasar lain yang sesuai. Selain itu, guru juga 

dapat mengmbangkan model pembelajaran lain yang lebih bervariasi yang sesuai dengan kompetensi 

dasar yang akan diajarkan. 
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INDONESIAN LANGUAGE SUBJECTS ON THE MAIN MATERIAL 
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LAMARAN PEKERJAAN DENGAN MEDIA POWER POINT  
 

Dra. Haryanti 

SMA Negeri 1 Kota Gajah Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

Improving the ability to improve the Achievement of Indonesian Language Subject Learning Outcomes in the 

subject matter of writing a job application letter with power point media for students of class XII IPA-1 odd 

semester SMA Negeri 1 Kota Gajah Central Lampung Academic Year 2019/2020, the background is in writing , 

spelling, use of the word, which is not written correctly. The purpose of this research is divided into two 

objectives, namely (1) general objectives and (2) specific objectives. The general aim is to make a contribution 

in the form of thoughts to institutions, teachers and students in an effort to improve the development of 

Indonesian language learning, especially writing job application letters. The specific objective is to get a more 

real and clear picture. regarding whether learning to write a job application letter can improve the abilities of 

class  XII IPA-1 students in the odd semester of SMA Negeri 1 Kota Gajah in the 2019/2020 academic year, and 

to find the right steps in applying abilities with media power point to students in class XII IPA- 1 odd semester 

SMA Negeri 1 Kota Gajah 2019/2020 Academic Year. 

Key Word: Writing Job Application Letters, Power Point Media 

 

ABSTRAK 

Peningkatan kemampuan meningkatkan Prestasi Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada materi 

pokok menulis surat lamaran pekerjaan dengan media power point pada siswa kelas XII IPA-1 semester ganjil  

SMA Negeri 1 Kota Gajah Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020, yang menjadi latar belakangnya 

adalah dalam penulisan, ejaan, pemakaian katanya, yang belum tepat penulisannya. Tujuan penelitian ini 

dibedakan menjadi dua tujuan, yaitu (1) tujuan umum dan (2) tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk 

memberikan sumbangan berupa pikiran kepada lembaga, guru, dan siswa dalam usaha meningkatkan pembinaan 

pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya menulis surat lamaran pekerjaan. Tujuan khususnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan sejelas-jelasnya. mengenai apakah pembelajaran menulis surat 

lamaran pekerjaan dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas XII IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota 

Gajah Tahun Pelajaran 2019/2020, dan untuk menemukan langkah-langkah yang tepat dalam penerapan 

kemampuan dengan media power point pada siswa kelas XII IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah 

Tahun Pelajaran 2019/2020.       

Kata Kunci : Menulis Surat Lamaran Pekerjaan, Media Power Point 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Mata  Pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan di sekolah sejak dari 

sekolah dasar sampai dengan di perguruan tinggi dan difokuskan agar siswa yang mempelajarinya 

bisa memahami seperti apa Bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai alat komunikasi baik 

dalam kelas maupun luar kelas. Mata Pelajaran bahasa  Indonesia   merupakan  subjek  yang  sangat  

penting  bagi  setiap  orang  dalam lingkungan  sosialnya.  Keberadaan  bahasa  ini  tidak  dapat  
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dipisahkan  dari  kehidupan manusia dan selalu mengikuti aktivitasnya. Oleh  karena itu, pelajaran 

Bahasa Indonesia selalu diarahkan untuk  mendapatkan  dan   meningkatkan   kemampuan   siswa   

dalam berkomunikasi secara lisan maupun tertulis. 

 

Bahasa bertujuan sebagai fungsi praktis yaitu untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan 

sehari-hari. Untuk tujuan artistik bahasa tersebut merupakan alat mengolah dan mempergunakan 

bahasa itu dengan cara yang seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia. Tujuan fisiologis 

adalah bahasa dipergunakan untuk mempelajari naskah-naskah tua  untuk  menyelidiki  latar  

belakang  sejarah  manusia,  sejarah  kebudayaan  dan  adat istiadat, serta perkembangan bahasa itu 

sendiri. 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia juga bertujuan untuk menguatkan sikap sebagai fungsi utamanya 

yakni sebagai bahasa nasional dengan kekhususannya yaitu sebagai alat untuk menjalankan 

administrasi negara, alat pemersatu berbagai suku di Indonesia dalam pembinaan kebudayaan 

nasional  yang  baru, Bahasa Indonesia memainkan peran sebagai wadah penampung kebudayaan 

yang baru itu. 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang wajib dipelajari dari jenjang 

Pendidikan Dasar, Menengah, bahkan sampai Perguruan Tinggi. Bahasa Indonesia sangat penting 

untuk tujuan penyerapan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat penghubung 

antar satu daerah dengan daerah lainnya. 

 

Mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia  merupakan  program  untuk  mengembangkan pengetahuan,  

keterampilan  berbahasa  dan  sikap  positif  terhadap  Bahasa  Indonesia  itu sendiri serta pada 

akhirnya  dapat  mengubah pola pikir  siswa.  Dengan memperhatikan peranan Bahasa Indonesia 

dalam kehidupan manusia yang sangat penting itu, perlu kiranya semua instansi baik Pemerintah 

maupun swasta untuk bersama-bersama memikirkan dan mendukung sebagaimana pelaksanaan 

pelajaran bahasa terutama Bahasa Indonesia dalam sosialisasinya ke arah penggunaan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

 

Sampai  saat  ini,  pendidikan  khususnya  implementasi  proses  pembelajaran  di Indonesia   masih   

didominasi  oleh  kelas   yang   berfokus  pada   guru   sebagai  utama pengetahuan, sehingga  

ceramah akan menjadi pilihan utama dalam menentukan strategi belajar sehingga sering 

mengabaikan pengetahuan awal siswa. Untuk itu diperlukan suatau pendekatan belajar dengan media 

pembelajaran yang lebih menarik yangbisa meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. 

 

Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak, 

dengan menggunakan media power point dalampembelajaran tentunya lebih menarik dan 

menyenangkan dan antusias anak didik lebih fokus memperhatikan teknik proses pembelajaran   

dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk: (1) menimbulkan gairah belajar  (2)  

memungkinkan  interaksi  yang  lebih  langsung  antara  anak  didik  dengan lingkungan dan 

kenyataan (3) memungkinkan belajar sendiri-sendiri, menurut kemampuan dan minat anak. 

 

Menyadari  adanya  persoalan  seperti  yang  digambarkan  di  atas,  maka  penulis merasa tertarik  

dan perlu untuk dapat melakukan penelitian tindakan kelas (classroom action research) dengan 

judul : Upaya Meningkatkan Prestasi Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pada Materi 

Pokok Menulis Surat Lamaran Pekerjaan Dengan Media Power point Pada Siswa Kelas XII IPA-1 
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Semester Ganjil  SMA Negeri 1 Kota Gajah LampungTengah Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas,  maka dapat  disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : Bagaimana cara meningkatkan prestasi hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia pokok bahasan menulis  surat  lamaran pekerjaan melalui penggunaan media  

pembelajaran Power point pada siswa kelas XII IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020? Bagaimanakah cara meningkatkan hasil pembelajaran 

melalui  penggunaan media pembelajaran Power point dalam setiap proses pembelajaran di kelas 

XII IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020? 

 

Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan  rumusan  masalah  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  tujuan penelitian tindakan 

(action research) ini adalah untuk mengetahui meningkat tidaknya hasil belajar mata pelajaran 

Bahasa  Indonesia pokok bahasan Menulis Surat pada siswa kelas XII IPA-1 semester ganjil SMA 

Negeri 1 Kota Gajah Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020, melalui penggunaan media 

pembelajaran Power point dalam setiap proses belajar. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Media Pembelajaran 

Media merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin 

medius  yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar (Arsyad, 2006). Pengertian 

media menurut Djamarah dalam Kusuma (2007), adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan 

sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran, Sadirman, dkk. (2009) menyatakan : 

Media atau bahan adalah perangkat lunak (software) berisi pesan atau informasi pendidikan yang 

biasanya disajikan dengan mempergunakan peralatan. Peralatan atau perangkat keras (hardware) 

merupakan sarana untuk dapat menampilkan pesan pesan yang terkandung pada media tersebut 

(AECT, 1997). 

 

Siswa dapat memperolah pengetahuan, keterampilan, atau sikap dari manusia, materi, atau kejadian. 

Seperti yang dikemukakan oleh Gerlach & Ely dalam Arsyad (2006) yaitu ‘media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap’. Media menurut Asosiasi 

Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of Education and Communication Technology 

(AECT) di Amerika, yakni sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan atau informasi (Munadi, 2008). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi yang mengandung tujuan 

instruksional kepada penerima pesan dalam proses pembelajaran. 

 

Brets dalam Ali (2008) membuat delapan kelompok media, yaitu ‘media audio-motion-visual, media 

audio-still-visual, media audio-semi motion, media motion-visual, media still-visual, media semi-

motion, media audio, dan media cetakan’. Media audio-motion-visual merupakan media yang 

mempunyai suara, gerakan, dan objeknya dapat dilihat, seperti televisi, video tape, dan film bergerak 

media audio-stil-visual merupakan media yang mempunyai suara, objeknya dapat dilihat, dan tidak 

terdapat gerakan, seperti film-strip bersuara, dan slide suara. 
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Media audi-semi motion merupakan media yang mempunyai suara dan gerakan, namun tidak dapat 

menampilkan gerakan secara utuh, seperti teleboard. Media motion-visual merupakan media yang 

mempunyai gambar objek bergerak, seperti film (bergerak) bisu (tidak bersuara). Media still-visual 

merupakan media yang mempunyai objek namun tidak ada gerakan, seperti film-trip. Media 

semimotion merupakan media yang menggunakan garis dan tulisan, seperti teleautograf. Media audio 

merupakan media yang hanya menggunakan suara, seperti radio. Media cetakan merupakan media 

yang hanya menampilkan simbol-simbol tertentu, seperti huruf (simbol bunyi). 

 

PELAKSANAAN  PENELITIAN 

Setting Penelitian  

Tempat Penelitian  

Tempat yang digunakan untuk penelitian tindakan kelas ini adalah SMA Negeri 1 Kota Gajah 

Lampung Tengah Kelas XII IPA-1 semester ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020. Jumlah kelas XII 

IPA-1 laki-laki 11 dan siswa perempuan 22. 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan mulai pada hari Senin tanggal 16 bulan Juli tahun 2018 

sampai dengan hari Senin tanggal 01 bulan Oktober tahun 2018, dan dilakukan secara bertahap : 

Tahap persiapan mencakup pengajuan judul, pembuatan proposal, pembuatan instrumen, pemohonan 

izin di sekolah yang direncanakan sebagai tempat penelitian. Tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan-

kegiatan yang berlangsung disekolah yang meliputi uji coba instrumen, pelaksanaan tindakan, dan 

pengambilan data. Tahap penyusunan, yaitu tahap pengolahan data dan penyusunan laporan dari 

beberapa data yang diperoleh melalui penelitian. Langkah selanjutnya melakukan seminar penelitian 

tindakan kelas. 

 

Subjek Penelitian  

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas XII IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota 

Gajah Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020, sebanyak 31 siswa. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu (a) tahap perencanaan, observasi awal dan (b) 

tahap pelaksanaan tindakan. Tahap observasi awal dan refleksi, merupakan kegiatan sebelum 

dilaksanakan tindakan (pertindakan) dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah, mendiskusikan 

temuan masalah dengan meminta saran-saran dan bimbingan dari kepala sekolah maupun guru lain 

(teman sejawat atau bserver), yang sudah berpengalaman melaksanakan penelitian tindakan kelas 

(PTK), sebagai bahan masukan dalam rangka perumusan tindakan penelitian tindakan kelas. Tahap 

pelaksanaan tindakan kelas (PTK), merupakan kegiatan yang dilaksanakan peneliti untuk menetapkan 

rencana tindakan, dan jadwal pelaksanaan serta merumuskan komponen-komponen tindakan yang 

diperlukan, seperti rencana pembelajaran, materi bahan pelajaran yang sudah disiapkan tentang 

menulis surat, instrumen penilaian/evaluasi, dan kelengkapan lain yang diperlukan. 

 

Skenario Tindakan  

Tindakan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan skenario kerja dan prosedur 

tindakan dengan mengadaptasi model Kemmis dan McTaggart, yaitu : (1) perencanaan, (2) 

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

       Pada tahap perencanaan meliputi kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajran, membuat 

skenario pembelajaran, menyusun alat-alat evaluasi yang berupa soal tes (termasuk dalam RPP). 

Membuat blanko nilai untuk memasukkan hasil nilai ulangan tes, mempersiapkan perangkat media 

pembelajaran yang berupa media presentasi power point (PPT), laptop, proyektor (LCD) dan 

perlengkapannya, dan menyusun blanko angket yang dibagikan kepada peserta didik setelah proses 

belajar mengajar selesai. 

  

Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

yang dilaksanakan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu: (a) kegiatan awal (b) kegiatan inti dan (c) 

kegiatan akhir. Pelaksanaan tindakan atau intervensi meliputi : mengadakan kegiatan pendahuluan 

yaitu mengabsen peserta didik dan mengadakan apersepsi tindakan kelas ini merupakan pertemuan 

kedua dari KD yang dipresentasikan ini, sehingga perlu diadakannya apersepsi. Dilanjutkan pada 

kegiatan inti yaitu menjelaskan materi pelajaran melalui media power point (PPT) Siklus I. 

Sedangkan pada Siklus II proses belajar mengajar dilakukan dengan cara presentasi dengan media 

power point (PPT) oleh siswa. 

 

Pengamatan 

       Tahap ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh guru yaitu dengan melakukan pengamatan 

terhadap aktivitas proses belajar siswa. Observasi (pengamatan) tersebu dilakukan untuk mengenali, 

merekam dan mengumpulkan data dari setiap indikator mengenai motivasi siswa dalam proses 

belajar. Observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi dibuat 

untuk diisi oleh guru sesuai dengan pengamatan dan penilaian terhadap aktivitas guru dan peserta 

didik. Evaluasi yang diberikan adalah penilaian kognitif yang berupa tes atau ulangan. 

 

Refleksi 

       Refleksi merupakan kegiatan analisis sintesis, interpretasi dan eksplanasi (penjelasan) terhadap semua 

data atau informasi yang dikumpulkan dari penelitian tindakan yang dilaksanakan. Pelaksanaan 

penilaian hasil tindakan yaitu dengan cara melaksanakan ulangan dan tes. Refleksi dilakukan 

berdasarkan hasil nilai yang diperoleh dari ulangan atau tes tersebut. Setelah nilai ini diolah, nilai tadi 

dapat dipakai sebagai sumber data penelitian yang nantinya dipakai acuan dalam pembahasan hasil 

penelitian pada siklus selanjutnya. 

  

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan merupakan alat (instrumen) yang dipergunakan penulis untuk 

mengumpulkan data atau informasi dari hasil pelaksanaan tindakan kelas. Untuk menjaring data yang 

diperlukan, penulis menggunakan tes dan observasi. Tes digunakan untuk menilai output 

pembelajaran bahasa indonesia, sedangkan observasi untuk menjaring data dari proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

 

Indikator Keberhasilan 

Tolak ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah siswa dikatakan mencapai tuntas belajar 

kognitif apabila siswa mampu menguasai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang mengacu pada 

KKM yang telah ditetapkan sekolah yaitu : Jika nilai rata-rata kelas mencapai > 75. Jika 85% dari 

jumlah siswa sudah mencapai KKM. Jika kesesuaian mengajar guru dengan RPP mencapai 85%.  
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(Ketuntasan Belajar Klasikal).Tindakan kelas atau siklus selanjutnya dilakukan bila indikator-

indikator tersebut belum dapat dicapai. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Deskripsi Lokasi SMA Negeri 1 Kota Gajah merupakan tempat yang strategis dan mudah dijangkau 

baik menggunakan  kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. SMA Negeri 1 Kota Gajah 

merupakan sentral kegiatan penduduk. Aksebilitas yang baik, karena jalan dalam kondisi yang baik, 

memudahkan siswa yang bersekolah di sana untuk menjangkau SMA Negeri 1 Kota Gajah. Bahkan, 

di sekitar SMA Negeri 1 Kota Gajah sudah banyak terdapat tempat kos yang disediakan oleh 

penduduk sekitar, sehingga siswa mudah menjangkau untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Gajah. 

 

Tujuan dan Sekolah adalah untuk meningkatkan intelegensi, pengetahuan, kepribadian, tingkah laku 

dan keterampilan untuk kehidupan memenuhi keperluan sendiri dan mengikuti pendidikan berikutnya. 

Kurikulum telah disusun untuk mengetahui kesesuaian program pendidikan dengan melihat 

kebutuhan dan potensi sekolah.   

 

Kondisi Penelitian 

Sebelum tindakan kelas dilaksanakan, langkah yang ditempuh peneliti adalah mengamati dan 

mengetahui kondisi awal kemampuan siswa. Data ini diperoleh dari hasil analisis ulangan harian 

Bahasa Indonesia pada pelajaran sebelumnya. 

 

Tabel : Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Pada Awal Penelitian 

No. Parameter Jumlah Keterangan 

1 Ketuntasan Belajar Perorangan 72 %   

2 Jumlah siswa seluruhnya 33 siswa   

3 Jumlah Siswa yang telah tuntas belajar 28 siswa   

4 Jumlah Siswa yang belum tuntas belajar 05 siswa   

5 Ketuntasan Belajar Klasikal 76 %   

Sumber Data diolah tahun 2019 

 

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa ketuntasan belajar perorangan sebesar 72%, yaitu 

sebanyak 5 siswa yang dinyatakan belum tuntas belajar. Adapun ketuntasan belajar klasikal sebesar 

76%. Data-data primer hasil ulangan harian yang digunakan sebagai dasar perhitungan ketuntasan 

belajar dari sebanyak 33 siswa, prosentase jumlah siswa yang belum memenuhi kriteria tuntas belajar 

sebanyak 6 orang atau sebesar 28% (Gambar 4.2). 
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Deskripsi Siklus 1 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi beberapa siklus yang berdaur ulang dan 

berkelanjutan dari siklus pertama ke siklus berikutnya. Setiap siklus meliputi kegiatan perencanaan 

tindakan (planning), implementasi tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting). 

Setiap siklus dilakukan dengan memberikan tindakan pembelajaran bahasa indonesia dengan media 

power point dan diakhiri dengan tes. 

 

Perencanaan  

Perencanaan merupakan persiapan kegiatan dalam pembelajaran. Beberapa kegiatan perencanaan 

yang dilaksanakan pada siklus I yaitu mengkaji kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang ada 

hubungan dengan materi pokok Unsur Kebahasaan Surat Lamaran Pekerjaan pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia . Selanjutnya menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang di kaitkan 

dengan penggunaan media presentasi Power Point serta menyiapkan instrumen pengajaran. 

 

Pelaksanaan  

Pada siklus I ini diadakan 2 kali pertemuan, pertemuan pertama guru menjelaskan materi pelajaran 

surat-menyurat dengan media Power Point, dan pada pertemuan kedua merupakan lanjutan materi 

pelajaran sebelumnya. Akhir pertemuan kedua merupakan akhir siklus I, dilakukan tes kemampuan 

individu untuk mengetahui hasil belajar siswa di kelas XII IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota 

Gajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Pengamatan  

Secara umum perhatian siswa tterhadap penyajian materi dengan media Power Point cukup baik, 

beberapa siswa diam saja sambil menyaksikan, ada juga yang berkomentar, tetepi kebanyakan siswa 

selalu ingin mencatat semua materi yang ditayangkan. Pengamatan terhadap kemampuan siswa 

mengerjakan soal dapat dilihat pada hasil evaluasi akhir siklus I sebagai berikut : 

 

Tabel : Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Pada Siklus 1 

No. Parameter Jumlah Keterangan 

1 Ketuntasan Belajar Perorangan 81 %   

2 Jumlah siswa seluruhnya 33 siswa   

3 Jumlah Siswa yang telah tuntas belajar 30 siswa   

4 Jumlah Siswa yang belum tuntas belajar 03 siswa   

5 Ketuntasan Belajar Klasikal 82 %   

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa prosentase ketuntasan belajar perorangan mengalami 

kenaikan dari 72% pada kondisi awal menjadi 81% pada Siklus I. Adapun ketuntasan belajar klasikal 

juga mengalami peningkatan, yaitu dari 76%  pada kondisi awal menjadi 82% pada pelaksanaan 

siklus I. Data-data primer hasil ulangan harian yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk 

menentukan ketuntasan belajar untuk siklus I dari sebanyak 33 siswa, prosentase jumlah siswa belum 

memenuhi kriteria tuntas belajar sebanyak 3 orang atau sebesar 19%. 
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Refleksi 

Dari data dapat diketahui bahwa presentase ketuntasan belajar perorangan baru mencapai 81% dari 

85% yang telah tuntas. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa indikator keberhasilan dalam 

penelitian tindakan kelas belum dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karenanya 

penelitian dilanjutkan dengan siklus II dengan diadakan beberapa perbaikan atau tindakan 

selanjutnya. 

 

Deskripsi Siklus II  

Perencanaan  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I merekomendasikan untuk diadakan perbaikan atau tindakan. 

Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh pada siklus I, sehingga indikator keberhasilan dapat 

dicapai. Adapun perbaiki yang dilakukan adalah dengan memberi tugas secara kelompok kepada 

siswa untuk membuat media Power Point dan mempresentasikan secara berkelompok di depan kelas. 

 

Pelaksanaan  

Pada siklus II ini masing-masing kelompok mepresentasikan materi pelajaran dengan menggunakan 

media Power Poin yang telah mereka buat. Setelah acara presentasi, diadakan kegiatan diskusi, 

sehingga semua siswa dapat terlibat secara aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Pada akhir 

Siklus II diadakan ulangan, untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerima materi pelajaran 

yang diberikan oleh teman-teman mereka sendiri. 

 

Pengamatan 

Selama proses beljar-mengajar yang dilakukan oleh siswa dengan menggunakan presentasi Power 

Point berjalan sangat lancar. Semua siswa memperhatikan dengan seksama, dan mereka sangat senang 

terhadap hasil karya presentasi temannyas sendiri. Secara umum, materi presentasi Power Point sudah 

menarik, walaupun perlu ada beberapa perbaikan terutama dalam hal penggunaan huruf dan 

komposisi warna. 

 

Adapun hasil evaluasi siswa pada kegiatan pembelajaran Siklus II seperti tercantum pada Tabel di 

bawah ini :   

Tabel : Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Pada Siklus 2 

No. Parameter Jumlah Keterangan 

1 Ketuntasan Belajar Perorangan 81 %   
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2 Jumlah siswa seluruhnya 33 siswa   

3 Jumlah Siswa yang telah tuntas belajar 31 siswa   

4 Jumlah Siswa yang belum tuntas belajar 1 siswa   

5 Ketuntasan Belajar Klasikal 94 %   

Sumber Data perolehan penelitian 

 

Mencermati Tabel di atas dapat diketahui bahwa prosentase ketuntasan belajar untuk perorangan 

mengalami kenaikan dari ketuntasan 81% ada siklus I menjadi 94% pada Siklus II. Adapun 

ketuntasan belajar klasikal juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari 82% pada 

kondisi awal menjadi 86% pada Siklus II.  

 

Data-data primer hasil ulangan harian yang digunakan sebagai dasar perhitungan ketuntasan belajar 

untuk Siklus II terdapat pada Lampiran dari sebanyak 33 siswa, prosentase jumlah siswa yang belum 

memenuhi kriteria tentas belajar sebanyak 1 orang atau sebesar 6% Gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

Dengan melihat Tabel dapat diketahui prosentase ketuntasan belajar yang diperoleh perorangan sudah 

mencapai ketuntasan 94% dari 85% yang ditentukan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa 

indikator keberhasilan sudah dapat tercapai dalam penelitian tindakan kelas.  

 

Deskripsi Antar Siklus 

Berdasarkan hasil pelakasanaan deskripsi antar siklus penelitian tindakan kelas (PTK), mulai 

pemantauan keadaan awal dari perencanaan, pelaksanaan, observasi sampai dengan refleksi, dapat 

diketahui peningkatannya hingga pelaksanaan tindakan pada siklus II maka dapat digambarkan seperti 

di bawah : 

 

No. Parameter Jumlah 

Prasiklus Siklus 1 Siklus 2 

1 Ketuntasan Belajar Perorangan 80 % 84 % 94 % 

2 Jumlah siswa seluruhnya 32 siswa 32 siswa 32 siswa 

3 Jumlah Siswa yang telah tuntas 

belajar 

12 siswa 02 siswa 01 siswa 
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4 Jumlah Siswa yang belum tuntas 

belajar 

06 siswa 02 siswa 01 siswa 

5 Ketuntasan Belajar Klasikal 81 % 85 % 95 % 

Sumber Data perolehan penelitian 

 

Pembahasan Antar Siklus  

Tindakan  

Ciri khas penelitian dari tindakan kelas adalah dalam melaksanakan penelitiannya seorang peneliti 

melakukan tindakan kelas. Tindakan kelas yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran adalah 

dalam rangka memecahkan masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

masalah masih rendahnya prestasi hasil belajar siswa. 

 

Sebagaimana tercantum dalam kerangka berpikir yang terdapat dalam Bab II terdahulu, guru dalam 

melaksanakan penelitian tindakan kelas ini melakukan kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada 

kondisi awal, kegiatan pada siklus  I, dan kegiatan pada siklus II. 

 

Pada kondisi awal, guru belum memanfaatkan media Power Point dalam proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran dilaksanakan secara konvensional, yaitu dengan mengacu pada RPP yang ada serta 

menggunakan LKS dan papan tulis. Pada siklus I, guru peneliti sudah memanfaatkan media Power 

Point secara satu arah dalam pembelajarn. Secara garis besar, tindakan-tindakan peneliti dalam 

penelitian tindakan kelas ini terangkum dalam tabel berikut ini : 

Tabel . Rangkuman Situasa dan Tindakan 

No. Situasi Tindakan 

1 Kondisi Awal Guru belum menggunakan Media Power Point 

2 Siklus 1 Guru sudah menggunakan Media Power Point 

3 Siklus 2 Guru melibatkan siswadalam membuat dan 

mempresentasikan Media Power Point 

 

Tindakan guru, peneliti dalam proses pembelajaran pada kondisi awal belum memanfaatkan media 

Power Point. Keadaan yang demikian mengakibatkan kurangnya perhatian siswa terhadap materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Proses belajar mengajar yang didominasi metode ceramah 

banyak menimbulkan verbalisme, siswa menjadi kurang tertarik, dan tingkat keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran menjadi sedikit. Sehingga dapat mengakibatkan daya serap siswa terhadap materi 

pelajaran menjadi rendah. 

 

Rendahnya daya serap siswa dibuktikan dengan rendahnya nilai hasil belajar. Guru peneliti 

memanfaatkan media Power Point pada saat pembelaharan siklus I. Materi pelajaran tentang Surat-

Menyurat yang disampaikan melalui media Power Point menjadi daya tarik bagi siswa. verbalisme 

dapat berkurang, konsep-konsep dalam materi pelajaran divisualisasikan melalui tampilan media yang 

menarik dan jelas. Tingklat keterlibatan siswa dalam  pembelajarn bertambah, siswa menjadi lebih 

aktif dan tampak antusias mengikuti pelajaran.  

 

Peningkatan tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran dapat meningkatkannya pula daya serap 

terhadap materi pelajaran. Peningkatan daya serap terhadap materi pelajaran ini dibuktikan dengan 

meningkatnya ketuntasan belajar perorangan. Prosentase ketuntasan belajar perorangan pada kondisi 

awal sebesar 72% meningkat menjadi 81%. 
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Pemanfaatan media Power Point oleh guru dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada saat 

siklus I yang terbukti berhasil meningkatkan hasil belajar pada siklus II dengan mengubah sistem 

proses belajar-mengajar. 

 

Jika pada siklus I, emdia Power Point dibuat dan dipresentasikan oleh guru sendiri, maka pada siklus 

II ini guru melibatkan siswa secara lebih aktif dalam proses pembelajaran ini. Siswa diberi tugas 

untuk membuat Power Point yang terkait dengan materi pelajaran dan dipresentasikan di depan kelas 

serta didiskusikan secara berkelompok. Dengan metode ini, suasana belajar menjadi lebih hidup, 

semua siswa dapat terlibat secara aktif sehingga daya serap terhadap materi pelajaran menjadi 

meningkat.  

 

Hasil Pengamatan 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru peneliti sejak kondisi awal, keadaan di akhir 

siklus I, sampai dengan keadaan di akhir siklus sesuai dengan data-data yang diperoleh ternyata 

terjadi peningkatan teus menerus pada ketuntasan belajar. Selalu ketuntasan belajar perorangan 

meningkat, juga dapat diketahui bahwa akibat pengaruh tindakan kelas tersebut terjadi peningkatan 

prosentase pada ketuntasan belajar klasikal. Hal tersebut diilustrasikan sebagaiman terhadap pada 

gambar grafik berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleski  

Ketuntasan belajar perorangan subjek penelitian dari kondisi awal sebesar 72% ke akhir siklus I yang 

mencapai 81% berarti mengalami kenaikan 9%. Dari siklus I ke akhir siklus II juga ada peningkatan 

ketuntasan belajar perorangan , yaitu dari 81% pada siklus I menjadi 94% di akhir siklus II. Dengan 

demikian dari kondisi awal ke kondisi akhir ketuntasan belajar perorangan mengalami peningkatan 

22%. Hal tersebut juga terjadi peningkatan pada ketuntasan belajar klasikal, yaitu 76% pada kondisi 

awal menjadi 86% pada kondisi akhir yang berarti terjadi kenaikan sebesar 10%. 

 

Peningkatan ketuntasan belajar dari kondisi akhir siklus I sangat mungkin terjadi karena adanya 

perubahan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sebelum diadakannya tindakan kelas, guru belum 

menggunakan media Power Point dalam pembelajaran yang diselenggarakannya. Pembelajaran dalam 
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siklus I, guru sudah menggunakan media Power Point. Penggunaan  media ini membuat subjek 

penelitian menjadi lebih tertarik.  

 

Peningkatan ketuntasan belajar yang merupakan sesuatu yang diharapkan terjadi melalui penelitian 

adalah keliru kalau hanya melihat perubahan prosentase akhir siklus I ke akhir siklus II. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Sebagaimana tertulis pada tindakan kelas yang dilakukan oleh guru peneliti dalam siklus I yang 

berupa pemanfaatan media power point telah berhasil meningkatkan ketulusan belajar, baik 

perorangan maupun klasikal. Prosentase kenaikan ketuntasan belajar perorangan adalah 9%, 

sedangkan prosentase kenaikan ketuntasan belajar klasikal sebesar 6%.  

 

Tindakan dengan mengikutsertakan siswa secara aktif dalam proses belajarmengajar melalui 

pembuatan serta presentasi oleh siswa yang dilakukan pada siklus II juga telah berhasil meningkatkan 

lagi hasil belajar siswa. Bila diakhir siklus I prosentase ketuntasan belajar perorangan sebesar 81% 

maka diakhir siklus II meningkat menjadi 94%. Adapun ketuntasan belajar klasikal meningkat, dari 

82% pada akhir siklus I menjadi 86% pada akhir siklus II. 

 

Berdasarkan data empirik penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan kelas yang dilakukan guru 

sebagai peneliti baik pada siklus I dan siklus II telah berhasil meningkatkan hasil pembelajaran mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Kesimpuan berdasarkan data empirik tersebut sesuai dengan pengajuan 

hipotesis berdasarkan kajian teoretis sebagaimana tercantum dalam pembelajaran  yang berbunyi 

bahwa jika dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia pokok bahasan menulis surat lamaran 

pekerjaan pada siswa kelas XII IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah Lampung Tengah 

Tahun Pelajaran 2019/2020, menggunakan media power point maka prestasi hasil belajar siswa akan 

meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan 

kelas ini terbukti. 

 

Implikasi  

Dengan terbuktinya hipotesis tindakan penelitian tindakan kelas ini maka penulis mengajak kepada 

semua guru untuk semaksimal mungkin memanfaatkan media power point untuk sarana menggunakan 

penelitian tindakan kelas agar lebih efektif dalam proses pembelajarannya agar tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. 

 

Saran-Saran 

Dengan terbuktinya hipotesis penelitian tindakan kelas (PTK), ini, maka secara teori semakin 

meyakini bahwa pemanfaatan media power point dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan 

demikian diharapkan dapat menambah wacana berpikir dan dijadikan dasar bertindak bagi insan 

pendidikan dan siswa serta dunia pendidikan pada umumnya. Di samping itu juga dapat sebagai dasar 

untuk penelitian selanjutnya, baik oleh peneliti dalam penelitian tindakan kelas (PTK), ini maupun 

peneliti-peneliti lainnya. 

 

Secara praktis kepada pihak-pihak yang terkait langsung dapat memberikan masukan dalam Penelitian 

Tindakan Kelas ini, yaitu siswa, guru, dan sekolah dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :  
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Semua siswa hendaknya lebih bersamangat dalam menggunakn dan memanfaatkan media Power 

Point dalam kegiatan belajarnya, baik untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia maupun pelajaran yang 

lain. Sebagai pembelajaran hendaknya dalam proses pembelajarannya selalu berupaya dengan 

maksimal untuk menggunakan media Power Point, tidak terbatas pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia saja tetapi pada mata pelajaran lain. 

 

Dari pihak SMA Negeri 1 Kota Gajah Lampung Tengah disarankan untuk dapat terus meningkatkan 

sarana dan prasarana yang terkait dengan media yang dibutuhkan oleh semua guru sehingga mereka 

terdorong untuk senantiasa menggunakan media pembelajaran dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. Sedangkan media yang telah ada hendaknya dipelihara dengan baik sehingga dapat 

selalu siap dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Petugas perpustakaan disarankan untuk dapat 

mendokumentasikan hasil penelitian tindakan kelas ini dan jika dan jika dimungkinkan untuk terus 

menambah koleksi perpustakaan, sehingga semakin banyak referensi yang dapat digunakan dalam 

penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan selanjutnya. 
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___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rumahguruuu@yahoo.co.id atau 

rumahguruuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama penulis, 

lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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