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ABSTRACT 

This study aims to find out about how to learn physics using the learning process skills of relativity in high 

school. In particular, this study will reveal the effectiveness of the implementation of Physics learning using the 

process skills learning model on the relativity material at SMA Negeri 1 Punggur, the improvements or changes 

that occur, student responses, obstacles that occur, and various efforts to overcome these obstacles. Based on 

the results of the research and discussion, the following conclusions can be drawn: The implementation of 

Physics learning in SMA Negeri 1 Punggur class XII IPA-5 even semesters of Relativity material with learning 

process skills is more effective both in terms of time and the achievement of student competencies, meaningful, 

and liked by students. Improvements or changes that occur during the learning process are related to student 

learning outcomes and changes in the way of learning for the better. From the learning results obtained, it 

shows an increase between cycles in all aspects. Student responses to the learning activities carried out are very 

positive. 

Key Word: Learning Outcomes, Process Skills Approach, 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pembelajaran Fisika menggunakan pembelajaran 

ketrampilan proses materi Relativitas di SMA. Secara khusus penelitian ini akan mengungkapkan efektifitas 

pelaksanaan pembelajaran Fisika menggunakan model pembelajaran ketrampilan proses pada materi Relativitas 

di SMA Negeri 1 Punggur, peningkatan atau perubahan yang terjadi, respons siswa, kendala yang terjadi, dan 

berbagai usaha dalam mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan pembelajaran Fisika di SMA Negeri 1 Punggur kelas XII IPA-5 

semester genap materi Relativitas dengan pembelajaran ketrampilan proses lebih efektif baik dari segi waktu 

maupun ketercapaian kompetensi siswa, bermakna, dan disukai para siswa. Peningkatan atau perubahan yang 

terjadi selama proses pembelajaran berkaitan dengan hasil belajar siswa dan perubahan cara belajar ke arah yang 

lebih baik. Dari hasil belajar yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan antar siklus pada keseluruhan 

aspek Respons siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan sangat positif.  

Kata Kunci: Hasil Belajar, Pendekatan Keterampilan Proses 

 

Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pembelajaran Fisika, saat ini masih mengalami banyak kendala. Baik ditinjau dari 

individual peserta didik yang notabene kurang berminat dalam belajar fisika, guru yang kurang 
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profesional maupun perangkat pembelajaran yang kurang memadai, yang kesemuanya itu 

menyebabkan turunnya hasil belajar fisika. Dalam upaya menciptakan proses belajar mengajar yang 

efektif dan efisien, maka guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip mengajar diantaranya 

menggunakan alat bantu mengajar atau alat peraga. Bahwa dalam prinsip mengajar yaitu sebagai 

guru, diharapkan mampu memperhatikan perbedaan individual siswa, menggunakan variasi metode 

mengajar; menggunakan alat bantu mengajar; melibatkan siswa secara aktif; menumbuhkan minat 

belajar siswa, dan menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif. 

 

Melihat dari kenyataan yang ada, maka mata pelajaran Fisika seharusnya merupakan suatu pelajaran 

yang ditunggu-tunggu, disenangi, menantang dan bermakna bagi peserta didik, disisi lain sebenarnya 

mereka telah memiliki kemampuan dasar yang tinggi dan dengan kemajuan teknologi mereka mampu 

menyerap berbagai informasi yang ada, terutama sekali pemahaman konsep Fisika, dikarenakan 

media pembelajaran yang cukup memadai seperti LCD Proyektor, Laboratorium, dimana mereka 

dapat dengan mudah mempraktikkan, dan menambah wawasan materi-materi yang diberikan oleh 

guru. Namun, kenyataan di lapangan tidaklah demikian. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi siswa 

yang telah dilaksanakan, selalu rendah. Berdasarkan data dari SMA Negeri 1 Punggur diperoleh 

gambaran bahwa, walaupun media pembelajaran cukup memadai, namun ternyata masih kurang 

meningkatkan hasil evaluasi Fisika yang baik, terutama siswa kelas XII yang mendekati ujian 

Nasional, sehingga peran guru dalam menerapkan berbagai model pembelajaran sangat diharapkan 

dapat memberi angin segar bagi peningkatan kualitas dan kuantitas siswa untuk memahami Fisika. 

 

Dari uraian di atas bahwa mata pelajaran Fisika mempunyai nilai yang strategis dan penting dalam 

mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, handal, dan bermoral semenjak dini,. Hal yang 

menjadi hambatan selama ini dalam pembelajaran Fisika adalah disebabkan kurang dikemasnya 

pembelajaran Fisika dengan metode pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan. 

Supaya pembelajaran Fisika menjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAIKEM), dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. Salah satu caranya yaitu 

melalui penerapan model pembelajaran ketrampilan proses. Namun seberapa jauh keefektifitasannya 

model pembelajaran tersebut dalam meningkatkan hasil belajar siswa, akan dilakukan penelitian yang 

salah satunya dengan menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

 

Rumusan Masalah 

Berbagai masalah yang diajukan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan pembelajaran Fisika SMA pada materi  Relativitas 

menggunakan metode ketrampilan proses? Peningkatan atau perubahan apa sajakah yang terjadi pada 

materi relativitas? Bagaimanakah respons siswa terhadap kegatan pembelajaran yag dilakukan pada 

materi relativitas di SMA Negeri 1 Punggur? Kendala apa sajakah yang terjadi dalam proses 

pembelajaran pada materi relativitas di SMA Negeri 1 Punggur? Usaha apa saja yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi kendala pada pembelajaran tersebut? 

 

Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pembelajaran Fisika 

menggunakan pembelajaran ketrampilan proses materi Relativitas di SMA. Secara khusus penelitian 

ini akan mengungkapkan efektifitas pelaksanaan pembelajaran Fisika menggunakan model 

pembelajaran ketrampilan proses pada materi Relativitas di SMA Negeri 1 Punggur, peningkatan atau 

perubahan yang terjadi, respons siswa, kendala yang terjadi, dan berbagai usaha dalam mengatasi 

kendala tersebut. 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 1   │   Januari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    3 

  

Kajian Pustaka 

Pembelajaran ketrampilan proses merupakan suatu proses yang secara keseluruhan menampilkan 

ketrampilan ilmiah terarah (baik secara kognitif maupun psikomotorik) untuk menemukan suatu 

konsep, prinsip, atau teori dalam kaitannya dengan proses pengembangan konsep yang telah ada 

sebelumnya, atau dapat juga sebagai suatu upaya untuk melakukan penyangkalan terhadap sustu 

penemuan (falsifikasi) yang pada akhirnya akan berperan dalam proses pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

 

Di dalam naskah Kurikulum 2013, sudah ditetapkan kompetensi-kompetensi inti dan kompetensi 

dasar serta indikator pencapaian kompetensi (IPK), yang diharapkan dicapai oleh para siswa beserta 

indikator ketercapaiannya. Profil kompetensi pencapaian lulusan SMA Negeri 1 Punggur meliputi 

aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Aspek afektif meliputi keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, 

memiliki nilai-nilai etika dan estetika, dan memiliki nilai-nilai demokratis. Aspek kognitif meliputi 

penguasaan ilmu, teknologi, dan kemampuan akademik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi. Aspek psikomotorik meliputi kemampuan berkomunikasi, kecakapan hidup, kemampuan 

beradaptasi dengan perkembangan lingkungan, sosial budaya, dan lingkungan baik lokal, regional, 

maupun global serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang bermanfaat untuk melaksanakan 

tugas atau kegiatan sehari-hari. (Depdiknas, 2002:8). 

 

Selanjutnya, Sardiman A.M. dalam bukunya Proses dan Motivasi Belajar Mengajar berpendapat : 

“tidak dikatakan belajar apabila di dalamnya tidak terdapat aktivitas, oleh sebab itu aktivitas 

merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar” (Sardiman, 

2004:95). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kata aktivitas adalah kegiatan siswa dalam 

melakukan proses belajar mengajar di kelas dalam berbagai kegiatan. Dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, dikatakan bahwa belajar adalah “berusaha (berlatih) supaya mendapat sesuatu kepandaian” 

(Poerwadarminta, 1982 :108).  Dalam pengertian yang lain “belajar adalah suatu proses interaksi 

antara diri manusia (ide ego, super ego) dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, 

fakta, konsep ataupun teori” (Sardiman, 2004:22). 

 

Sementara menurut Oemar Hamalik “belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman (learning is defined as the modification or strengthening of behaviour through 

experimencing)” (Hamalik, 2007:27).  Jadi titik berat dari belajar diperolehnya suatu kepandaian atau 

keterampilan yang sebelumnya tidak dimiliki.  Maka baru terjadi proses belajar jika terdapat 

kepandaian dan keterampilan baru. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan tindakan kelas (classroom action research), 

dengan ciri penelitian dilaksanakan untuk memecahkan masalah relativitas dengan pembelajaran 

ketrampilan proses dalam rangka menggali permasalahan yang ditemukan guru dalam proses belajar 

dikelas (Sudarmaji, 2008). 

 

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriftif. 

Metode tersebut yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu : 

mengumpulkan data, mengolah data dan mendiskripsikan data (Arsjad, 1988). Pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas (PTK), mencakup diantaranya adalah :   perencanaan,  pelaksanaan, observasi, dan  

refleksi 
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Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas XII IPA-5 semester genap SMA Negeri 1 Punggur Tahun 

Pelajaran 2020/2021. Dipilihnya kelas tersebut karena anak-anak belum antusias terhadap materi 

relativitas, diharapkan mengalami peningkatan setelah diadakan penelitian. Objek penelitian meliputi 

seluruh proses pembelajaran dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fisika materi Relativitas. 

 

Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini di adalah pada siswa kelas XII IPA-5 semester genap SMA Negeri 1 Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021. 

 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 10 minggu dimulai pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari 2018 

sampai dengan pada hari Selasa tanggal 6 bulan Maret 2018. Rancangan penelitian iniaakan dilakukan 

2 siklus, tiap-tiap siklus terdiri dari 3 pertemuan.  

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi: Bentuk tes yakni bentuk 

instrumen yang berupa tes tertulis (paper-pen), kinerja (perfomance), penugasan (project), hasil karya 

(product), dan pengumpulan kerja siswa (porto folio) yang dilakukan dengan memberikan ulangan 

harian, tugas individu, dan tugas kelompok. Bentuk non tes yakni bentuk instrumen yang berupa 

lembar pengamatan  kecakapan hidup, minat, etika dan moral, dan penilaian psikomotorik. 

 

Pengumpulan dan Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dalam keseluruhan siklus. Data 

diambil dengan menggunakan instrumen yang yang telah dirancang dan dipersiapkan sebelumnya. 

Analisis data juga dilakukan secara kontinu selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Hasil akhir 

analisis data berupa rekapitulasi menyeluruh dari proses analisis data. Keseluruhan hasil diperoleh 

setelah seluruh siklus selesai dilaksanakan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan. 

 

Penelitian dan Pembahasan 

Lokasi penelitian adalah di SMA Negeri 1 Punggur  Lampung Tengah, Yaitu pada siswa kelas XII 

IPA-5 semester genap SMA Negeri 1 Punggur SMA Negeri 1 Punggur  Tahun Pelajaran 2020/2021. 

SMA Negeri 1 Punggur  masuk kedalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Lokasi SMA Negeri 1 

Punggur  berada di Jalan Raya Nunggalrejo  Kecamatan  Punggur  Lampung Tengah (34152). SMA 

Negeri 1 Punggur  merupakan tempat yang strategis dan mudah di jangkau baik menggunakan 

kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Sejak berdirinya SMA Negeri 1 Punggur  banyak 

masyarakat yang antusias ingin menyekolahkan anaknya. Dengan adanya pemekaran wilayah di 

setiap Kecamatan, maka berdirilah SMA Negeri 1 Punggur . 

 

Pelaksanaan pembelajaran Fisika materi Relativitas berbasis kompetensi ketrampilan proses ternyata 

sangat mambantu siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan peran guru sebagai fasilitator 

terlaksana dengan sangat baik. Selain itu, suasana kelas terasa lebih menyenangkan, kondusif, tidak 

membosankan, dan tidak monoton. Efisiensi waktu dan materi juga menjadi lebih baik. Adanya 

berbagai tugas dan menyeluruhnya aspek penilaian menjadikan siswa dan guru semakin 

meningkatkan aktivitas, kreatifitas, dan hasil belajarnya. 
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Keadaan tersebut di atas sangat nampak diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran baik pada siklus I dan 

siklus II menunjukkan bahwa siswa makin antusias mengikuti pembelajaran, suasana kelas menjadi 

kondusif, efektif, dan kegiatan pembelajaran benar-benar terpusat pada siswa. Kelemahan penggunaan 

model pembelajaran yang kurang terfokus pada kompetensi dan life skill siswa yang selama ini 

dilakukan dapat terkurangi dengan pembelajaran berbasis kompetensi ketrampilan proses ini. Apabila 

dahulu siswa biasa mendapat rumus atau defenisi langsung dari guru, maka pada pembelajaran ini 

mereka dapat menentukan atau menyimpulkan sendiri baik secara individu maupun kelompok. 

Mereka mengetahui secara langsung asal rumus atau defenisi yang terdapat dalam buku dan mereka 

dapat menuliskan rumus atau defenisi tersebut dengan mudah sehingga semakin mudah pula untuk 

diingat dan dimengerti. 

 

Model pembelajaran ini memberikan kebebasan pada siswa untuk bertanya tentang hal yang belum 

dimengerti. Jika biasanya pembelajaran Fisika diberikan sesuai dengan yang ada dalam buku, maka 

dalam pembelajaran ini tidak demikian. Pada pembelajaran ini mereka mencari, mengolah, dan 

menganalisa data serta menentukan rumus atau defenisis yang mudah diingat. Selama ini mereka 

hanya menerima rumus atau defenisi dan tidak pernah tahu kegunaan rumus atau defenisis tersebut 

sedangkan pada pembelajaran ini mereka dihadapkan pada persoalan yang terjadi di sekitar mereka. 

Hal ini menjadikan siswa lebih mudah memahami konsep dan lebih trampil menyelesaikan masalah 

karena konsep diperkenalkan melalui masalah nyata yang ada di sekitar siswa. 

 

Kemudahan dalam berkomunikasi dengan adanya diskusi baik dalam kelompok maupun dengan 

kelompok lain memudahkan para siswa mengerti materi yang dipelajari. Biasanya mereka hanya 

bertanya tentang materi yang kurang jelas tetapi dengan metode ini mereka bertanya lebih jauh 

tentang kegunaanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kelompok, siswa lebih dekat 

dengan guru dan temannya serta dapat bertukar pikiran dengan semua teman satu kelas. 

 

Selain itu, hal yang paling menarik adalah siswa bisa belajar di luar kelas seperti di laboratorium 

Fisika, ruang multimedia, perpustakaan serta ruang laboratorium komputer dan internet. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran ini lebih mudah, fleksibel, dan waktunya dapat 

digunakan secara lebih efektif. Pembelajaran ini melatih siswa berani berpendapat. Selain siswa 

dituntut belajar mandiri, yang aktif bekerja bukan guru melainkan siswa. Siswa tidak hanya menjadi 

pendengar tetapi juga pelaksana. Kreativitas siswa juga semakin meningkat terutama dalam 

menyelesaikan tugas dengan program komputer atau internet. 

 

Berdasarkan pengalaman-pengalaman di atas, ternyata efektifitas pembelajaran Fisika pada siswa 

kelas XII IPA-5 semester genap SMA Negeri 1 Punggur Tahun Pelajaran 2020/2021, materi 

Relativitas berbasis kompetensi ketrampilan proses lebih efektif bila dibandingkan dengan 

pembelajaran yang menggunakan kurikulum sebelumnya. Dari segi waktu, untuk model pembelajaran 

sebelumnya memerlukan waktu kurang lebih 12 pertemuan, jika dengan pembelajaran berbasis 

kompetensi ketrampilan proses ini cukup butuh waktu kurang lebih 6 pertemuan. Evaluasi yang 

dilakukan secara menyeluruh dalam pembelajaran berbasis kompetensi ketrampilan proses ini sangat 

tepat, manusiawi, dan lebih efektif dibandingkan dengan evaluasi yang dilakukan sebelumnya karena 

di sekitar siswa banyak yang dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan setiap aktivitas dapat 

dievaluasi baik dari sikap maupun hasil karyanya. 

 

Selain itu, berdasarkan pengalaman yang diperoleh menunjukkan bahwa antara pembelajaran berbasis 

kompetensi dengan pembelajaran yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya terjadi perbedaan 
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yang cukup menonjol. Perbedaan tersebut antara lain adalah bahwa pada pembelajaran sebelumnya 

siswa belajar kurang berminat, sifat individual dominan, kreatifitas siswa kurang tersalurkan (rendah), 

aktivitas guru lebih dominan dibandingkan aktivitas siswa, siswa tidak biasa memanfaatkan komputer 

apalagi menggunakan internet, belajar kurang bermakna karena yang dipelajari terkesan teori semua 

dan jauh dari kehidupan siswa dan alam sekitar, dan hasil belajar siswa lebih rendah. Sebaliknya, pada 

pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi life skill ini menunjukkan bahwa siswa belajar sangat 

berminat, sifat individual dan sosial seimbang, kreatifitas siswa tersalurkan (tinggi), guru dan siswa 

sama-sama aktif dan kraetif dalam proses pembelajaran, siswa merasa senang karena dapat membuat 

diagram dengan komputer dan dapat mengirim tugas lewat email, belajar lebih bermakna karena yang 

dipelajari dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan hasil belajar siswa lebih tinggi. 

 

Kondisi di atas sangat didukung oleh hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa telah terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa antar siklus pada keseluruhan aspek yakni kognitif, afektif, 

psikomotorik, dan kecakapan hidup. Secara keseluruhan peningkatan pada masing-masing aspek 

adalah sebagai berikut: : aspek kognitif (4,37), afektif (20% untuk kriteria Baik (A) yang  disertai 

penurunan 20% untuk kriteria Cukup (B)), psikomotorik (23,3% untuk kriteria Baik (A) yang disertai 

penurunan 23,3% untuk kriteria Cukup (B)), kecakapan hidup (40% untuk kriteria baik sekali yang 

disertai penurunan 40% untuk kriteria baik). 

 

Oleh karena itu, apabila pembelajaran seperti ini terus dikembangkan maka siswa akan terbiasa 

belajar secara teratur dan mandiri serta mengembangkan pengetahuan yang diperoleh untuk hal yang 

lebih baik walaupun awalnya merupakan paksaan, siswa dapat mengaitkan pengetahuan yang 

dipelajarinya dengan kejadian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kesan dari pelajaran Fisika yang 

sukar dipahami dapat dikurangi. Namun demikian, walaupun dapat dikatakan kegiatan pembelajaran 

Fisika berbasis kompetensi ketrampilan proses ini telah berhasil, berbagai kendala juga harus di 

hadapi selama kegiatan berlangsung. Kendala yang sukar dipahami tersebut antara lain adalah: 

Kemampuan siswa yang beragam menuntut perhatian yang khusus dari guru dan kadang-kadang kelas 

menjadi ramai sehingga diperlukan kemampuan guru mengelola kelas dengan lebih baik serta pada 

model pembelajaran ini sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara guru dengan siswa dimana 

guru menyusun perangkat pembelajaran sebaik mungkin dan siswa aktif dalam pembelajaran, 

Pengamatan yang hanya dilakukan satu orang guru yang sekaligus peneliti  membuat pengamatan 

kurang cermat dan menyeluruh, Secara administrasi tugas guru bertambah banyak sehingga dapat 

membantu menyelesaikan  perlu waktu banyak. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan 

pembelajaran Fisika di SMA Negeri 1 Punggur kelas XII IPA-5 semester genap materi Relativitas 

dengan pembelajaran ketrampilan proses lebih efektif baik dari segi waktu maupun ketercapaian 

kompetensi siswa, bermakna, dan disukai para siswa. Peningkatan atau perubahan yang terjadi selama 

proses pembelajaran berkaitan dengan hasil belajar siswa dan perubahan cara belajar ke arah yang 

lebih baik. Dari hasil belajar yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan antar siklus pada 

keseluruhan aspek yakni: aspek kognitif (4,37), afektif (20% untuk kriteria Baik (A) yang disertai 

penurunan 20% untuk kriteria Cukup (B)), psikomotorik (23,3% untuk kriteria Baik (A) yang disertai 

penurunan 23,3% untuk kriteria Cukup (B)), kecakapan hidup (40% untuk kriteria baik sekali yang 

disertai penurunan 40% untuk kriteria baik). Berkaitan dengan perubahan cara belajar, pada 

pembelajaran ketrampilan proses ini menunjukkan bahwa siswa belajar sangat berminat, sifat 

individual dan sosial seimbang, kreatifitas siswa tersalurkan dengan baik, guru dan siswa sama-sama 

aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, dan belajar lebih bermakna karena yang dipelajari dekat 
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dengan kehidupan sehari-hari. Respons siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan sangat 

positif dan para siswa mengharapkan digunakannya model pembelajaran ketrampilan proses ini untuk 

kegiatan pembelajaran pada materi materi selanjutnya. Kendala yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran meliputi kemampuan siswa yang beragam, pengamatan hanya dilakukan oleh satu orang 

(guru yang sekaligus peneliti), dan secara administrasi tugas guru bertambah banyak sehingga untuk 

menyelesaikan perlu waktu yang banyak pula. Berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kendala yang ada antara lain adalah secara ideal dalam kegiatan pembelajaran melibatkan satu guru, 

jika tidak memungkinkan kiranya guru harus betul-betul kreatif mengelola kelas secara lebih kreatif, 

dan tidak menangguhkan penyelesaian administrasi pada akhir pembelajaran setelah seluruh materi 

selesai dipelajari siswa melainkan segera setelah kegiatan belajar mengajar dilakukan bahkan kalau 

perlu juga melibatkan para siswa. 

 

Saran-Saran 

Saran-saran yang diajukan dalam penelitian tindakan kelas (PTK), ini antara lain: 1. Kepada para guru 

Fisika, marilah terus melakukan inovasi pembelajaran pada materi apapun dalam Fisika guna 

tercapainya penguasaan yang lebih baik pada siswa diantaranya dengan pembelajaran Fisika berbasis 

ketrampilan proses. 2. Kepada Kepala Sekolah, berbagai inovasi guru dalam pembelajaran kiranya 

perlu disambut dan direspons dengan baik dan positif seperti memberikan kebebasan berinovasi bagi 

para guru maupun motivasi yang membangun untuk terus berkembang. 3.Kepada pengurus MGMP 

mata pelajaran Fisika agar dapat selalu mengadakan penelitian, semoga berbagai kegiatan yang 

semakin meningkatkan kreatifitas guru terus ditingkatkan. 
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SD NEGERI TOMBATU THROUGH STRUCTURED QUESTION 

LEARNING MODEL 

 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PADA SISWA KELAS III 

SD NEGERI TOMBATU MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

PERTANYAAN TERSTRUKTUR 
 

Annita Wenny Walangitan, S.Pd 

SD Negeri Tombatu Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the increase in the courage to express opinions with the language 

game method in 3rd grade students of SD Negeri 2 Tombatu with the following categories: To determine student 

participation in the teaching and learning process using the language game method. To find out the 

effectiveness of the language game method in increasing the courage of grade 3 students of SD Negeri 2 

Tombatu in expressing opinions. To determine the ability of the language game method in increasing the 

courage to express opinions. The implementation of class actions that have been carried out in rounds and 

based on observations, collecting data and evaluating the results can be concluded as follows: The method of 

language games with quick and precise quizzes, character quizzes and Who He quizzes turns out to be able to 

actively involve students in the teaching and learning process, student participation grade 3 SD Negeri 2 

Tombatu The language game method is very effective in increasing the courage of grade 3 students at SD 

Negeri 2 Tombatu in expressing opinions. This can be seen from the results of each round which shows an 

increase in student activity. From the first round the correct answer was 77.3%, while those who received a 

penalty were 19.1%. the ability of the language game method in increasing courage in expressing opinions is 

very good, because it can be seen actively in the teaching and learning process so that learning a lot goes 

smoothly and lively. 

Key Word: Writing Ability, Structured Question Learning Model 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keberanian mengemukakan pendapat dengan 

metode permainan bahasa pada siswa kelas 3 SD Negeri 2 Tombatu   dengan kategori sebagai berikut : Untuk 

mengetahui peran serta siswa dalam proses belajar mengajar dengan metode permainan bahasa. Untuk 

mengetahui keefektifan metode permainan bahasa dalam meningkatkan keberanian siswa  kelas 3  SD Negeri 2 

Tombatu dalam mengemukakan pendapat. Untuk mengetahui kemampuan metode permainan bahasa dalam 

meningkatkan keberanian mengemukakan pendapat. Pelaksanaan tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

dengan putaran dan berdasarkan pengamatan, mengumpulkan data dan evaluasi hasilnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut : Metode permainan bahasa dengan kuis cepat tepat, kuis tokoh maupun kuis Siapa Dia ternyata 

mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar, peran serta siswa kelas 3 SD Negeri 2 

Tombatu Metode permainan bahasa sangat efektif untuk meningkatkan keberanian siswa kelas 3 SD Negeri 2 

Tombatu dalam mengemukakan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari hasil setiap putaran yang menunjukkan 

peningkatan aktivitas siswa. Dari putaran pertama yang jawabannya benar adalah 77,3%, sedangkan yang 

mendapat hukuman adalah 19,1%. kemampuan metode permainan bahasa dalam meningkatkan keberanian 

dalam mengemukakan pendapat sangat baik, karena dapat terlihat secara aktif dalam proses belajar mengajar 

sehingga pembelajaran banyak dengan lancar dan hidup. 

Kata Kunci: Kemampuan Menulis, Model Pembelajaran Pertanyaan Terstruktur 
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Latar Belakang Masalah  

Bahasa memiliki kedudukan teratas dari sekian banyak sarana komunikasi. Sarana komunikasi 

tercipta berkat bahasa. Sulit dibayangkan bagaimana keadaan dunia jika bahasa tidak ada. Bahasa 

sebagai alat komunikasi dapat berupa lambang atau tanda, dan selalu mengandung pikiran / perasaan. 

Di kegiatan komunikasi itu manusia menyampaikan pikirannya atau perasaannya kepada orang lain. 

 

Bahasa mencerminkan pikirannya. Semakin  trampil sesorang berbahasa, semakin cerah, dan jelas 

pikirannya (Tarigan, 1979 : 1). Hal itu jelas, jika orang yang berlatih bahasa terutama membaca, maka 

semakin trampil pula cara berpikirnya / penalarannya. Baik yang dibacanya buku Ilmu Pengetahuan 

maupun buku-buku cerita. Ia semakin menguasai sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain, 

terutama orang yang tidak membaca. Dan penguasaan kosa katanya semakin bertambah. Hal ini jelas 

akan berpengaruh terhadap cara berbicara dalam mengungkapkan pikirannya. 

 

Pembelajaran bahasa di Sekolah mempunyai tujuan agar siswa trampil berbahasa, baik secara lisan 

maupun secara tulis. Dalam situasi formal maupun tidak formal. Kenyataan di lapangan khususnya 

yang bersangkut paut dengan siswa menunjukkan lain. 

 

Dalam situasi yang tidak formal, siswa dengan lancar dan baik berkomunikasinya, namun apabila 

dihadapkan pada situasi formal keberanian untuk berpendapat menjadi hilang. Proses belajar 

mengajar di Kelas seringkali lamban. Hal ini terjadi karena siswa tidak merespon apa yang 

disampaikan oleh pengajar, sehingga situasi kelas menjadi pasif dan tidak berkembang. Keberanian 

untuk mengemukakan pendapat menjadi hilang, dan sulit berkembang. Apabila kalau pengajar 

menyuruh menanyakan hal-hal yang belum dimengerti atau meminta siswa untuk berpendapat, maka 

tidak seorang pun siswa yang berani berpendapat. Sebagai tindak lanjut dari masalah di atas, salah 

satu langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan profesi pengajar di dalam system pelajaran, 

khususnya dalam upaya mencapai tujuan proses belajar mengajar yang aktif dan berkembang. 

 

Salah satu alternatif untuk menguasai masalah di atas, serta meningkatkan keberanian mengemukakan 

pendapat siswa perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keberanian mengemukakan pendapat siswa adalah terdiri dari faktor dalam diri siswa 

itu sendiri (minat baca) yang kurang, sehingga berpengaruh terhadap penguasaan kosa kata yang 

kurang, dan kesulitan untuk berpendapat. Dan faktor dari luar. Salah satu faktor dari luar yang dapat 

mempengaruhi keberanian mengemukakan pendapat adalah penggunaan metode. 

 

Selain itu agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal perlu diupayakan system pengajaran yang 

mengutamakan keterlibatan intelektual, emosional, dan fisik dari diri siswa, sehingga proses belajar 

mengajar terdapat penekanan yang cukup tinggi terhadap peranan dan partisipasi siswa. 

Penelitian tindakan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan bahasa terhadap keberanian 

siswa dalam mengemukakan pendapat dalam proses belajar mengajar. 

 

Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Proses belajar mengajar yang tidak didukung oleh peran serta siswa mengakibatkan situasi kelas 

menjadi pasif. Pembelajaran berjalan dengan lamban dan searah karena tidak ada interaksi antara guru 

dengan siswa. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 

Masalah di atas perlu kita pahami benar-benar betapa pentingnya peran serta siswa, untuk itu perlu 

diupayakan keterlibatan siswa dalam prose belajar mengajar. Keberhasilan proses belajar mengajar di 
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dalam kelas banyak ditunjang oleh beberapa faktor, faktor-faktor itu antara lain adalah faktor materi, 

faktor guru, faktor metode, faktor situasi dan kondisi, dan faktor siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah peran serta 

siswa kelas 3 SD Negeri 2 Tombatu Kecamatan  Pusomaen   dalam proses belajar mengajar dengan 

metode permainan bahasa?  Bagaimanakah efektifitas metode permainan bahasa dalam meningkatkan 

keberanian siswa  kelas 3  SD Negeri 2 Tombatu   dalam mengemukakan pendapat? Bagaimana 

kemampuan permainan bahasa meningkatkan keberanian mengemukakan pendapat? 

 

Asumsi 

Asumsi adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti, 

melalui data yang terkumpul (Suharsimi, 2001 : 62). Dengan demikian penelitian tindakan kelas ini 

membuktikan sesuatu yang sudah diasumsikan. Adapun asumsi penelitian ini adalah : Dengan metode 

permainan bahasa peran serta baik dalam proses belajar mengajar. Metode permainan bahasa sangat 

efektif dalam meningkatkan keberanian siswa  kelas 3  SD Negeri 2 Tombatu. Metode permainan 

bahasa mampu meningkatkan keberanian mengemukakan pendapat siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

 

Variable dan Definisi Operasional Variabel 

Variable sering di ungkapkan sebagai konsep yang mempunyai variasi nilai, sehingga dapat diukur 

dan dilandasi secara teoritis (Djoko Adi Walujo dkk., 2000 : 14). Kartini Kartono (1996 : 333) 

mengatakan bahwa variabel ialah suatu kuantitas (jumlah) atau sifat karakteristik yang mempunyai 

nilai numerik atau kategori. Variabel merupakan satu kuantitas yang bisa berubah-ubah, bisa 

berkurang atau bertambah. Juga merupakan satu faktor yang bergantung pada faktor-faktor lain. Maka 

ada variabel bebas (independent variable) dan variabel tidak bebas (dependent variable) / variabel 

bergantung.  

 

Berdasarkan judul penelitian, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini terdiri atas dua 

variabel, yaitu : Variabel bebas (X), yaitu peningkatan keberanian pendapat. Variabel tak bebas (Y), 

yaitu metode permainan bahasa. 

 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat 

diamati (diobservasi). Konsep dapat diamati atau diobservasi ini penting, karena hal yang dapat 

diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk hal yang sama, sehingga apa 

yang dilakukan peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain (Sumadi Suryabrata, 1983 : 83). 

 

Definisi operasional penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : Peningkatan keberanian 

mengemukakan pendapat adalah kesanggupan mengemukakan pendapat dan berani menyampaikan 

gagasan/ide secara lancar tanpa rasa takut dan malu. Metode Permainan bahasa adalah suatu 

pengajaran bahasa yang dipola seperti permainan namun ada tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

permainan ini siswa dapat leluasa menuangkan atau menyampaikan pikirannya tanpa merasa 

ditekan/dipaksa. 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keberanian mengemukakan pendapat 

dengan metode permainan bahasa pada siswa kelas 3 SD Negeri 2 Tombatu   dengan kategori sebagai 

berikut : Untuk mengetahui peran serta siswa dalam proses belajar mengajar dengan metode 

permainan bahasa. Untuk mengetahui keefektifan metode permainan bahasa dalam meningkatkan 
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keberanian siswa  kelas 3  SD Negeri 2 Tombatu dalam mengemukakan pendapat. Untuk mengetahui 

kemampuan metode permainan bahasa dalam meningkatkan keberanian mengemukakan pendapat. 

 

Kajian Pustaka 

Proses Belajar Mengajar 

Berhasil tidaknya suatu pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam diri siswa 

maupun dari luar diri siswa, karena pendidikan adalah suatu proses yang berkesinambungan antara 

faktor-faktor yang mempengaruhi, sedangkan kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang 

paling utama dalam keseluruhan dalam proses pendidikan. 

 

Proses pendidikan mencakup bagaimana cara guru mengajar (meliputi keterampilan mengajar dan 

metode yang digunakan). Bagaimana cara belajar siswa (minat dan perhatiannya terhadap mata 

pelajaran) dan lamanya waktu yang tersedia untuk belajar mengajar. Belajar mengajar adalah dua 

komponen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berhasil tidaknya suatu pendidikan tergantung 

pada kelangsungan proses belajar mengajar di Sekolah. 

 

Seperti yang dinyatakan dalam buku petunjuk kurikulum tahun  2002 bahwa : “Proses belajar 

mengajar adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara siswa dengan guru dan antara sesama 

siswa dalam proses pembelajaran. Pengertian interaksi mengandung unsure saling memberi dan 

menerima” (Dirjen Dikdamen, 2000: 3). 

 

Dengan demikian proses belajar mengajar mempunyai arti yaitu suatu kegiatan yang melibatkan dua 

jenis proses yang berjalan serempak, baik proses yang dijalani oleh siswa itu sendiri maupun pihak 

yang lain dalam hal ini adalah guru yang secara sengaja memberikan kemungkinan serta kondisi 

tercapainya perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang bersangkutan. 

 

Suatu proses belajar mengajar dapat berjalan efektif bila seluruh komponen yang berpengaruh dalam 

proses belajar mengajar saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan. Adapun komponen-

komponen yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar antara lain: Siswa,   Kurikulum, Guru, 

Metode, Sarana Prasarana, Lingkungan (Dirjen Dik Dasmen,  2002 : 4 – 5). 

 

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000 : 652). Faktor metode mengajar 

memainkan peranan besar dan menentukan dalam usaha mencapai tujuan. Peranan metode mengajar 

dalam bidang studi bahasa Indonesia lebih besar lagi, mengingat sebagian besar siswa menganggap 

dirinya sudah cukup berbahasa Indonesia walaupun dalam kenyataannya tidak. 

 

Penguasaan metode mengajar memerlukan waktu, memerlukan pengalaman-pengalaman yang 

panjang dan memerlukan kedisiplinan guru menentukan keampuhan setiap metode yang digunakan, 

yang lebih penting lagi kesediaan untuk merevisi serta mengadakan inovasi pada setiap metode yang 

digunakan. Sesungguhnya tidak ada metode yang dapat dijamin keampuhannya, tanpa dihubungkan 

dengan guru yang menggunakan metode, dan faktor tujuan, bahan, serta siswa, dan komponen sistem 

pendidikan yang lain. Sebuah metode dikatakan baik, belum tentu akan menjadi lebih baik bila 

dilaksanakan oleh guru yang lain. Hal ini harus diingat bahwa setiap metode tidak mungkin berdiri 

sendiri tanpa bekerja sama dengan metode yang lain. 

 

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode 

ini telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan siswa dalam proses belajar 
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mengajar. Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru dari pada siswa, tetapi metode ini 

tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pengajaran. Apalagi dalam pendidikan dan 

pengajaran tradisional, seperti di Pedesaan yang kurang fasilitas. “Metode ceramah adalah suatu cara 

mengajar atau penyajian materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswa” 

(Dirjen Dik Dasmen,  2002). Jadi cara mengajar dengan ceramah merupakan suatu cara mengajar 

yang digunakan menyampaikan keterangan, informasi atau uraian tentang pokok persoalan serta 

masalah secara lisan. 

 

 “Metode diskusi adalah suatu cara mengajar atau pengajaran materi melalui penyajian masalah yang 

pemecahannya sangat terbuka”. (Dirjen Dik Dasmen,  2002). Metode diskusi ini dapat dipandang 

sebagai metode yang paling efektif untuk kelompok Negeri. Di samping itu efektif pula untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pemecahan masalah, dan pembinaan kemampuan 

berkomunikasi antar pribadi. 

 

Metode Pengajaran Individual bertolak dari keinginan untuk menciptakan suasana belajar siswa yang 

berjalan menurut tempo kecepatan masing-masing dalam mencapai tujuan intruksional tanpa 

dihambat oleh teman-temannya yang lamban. Metode ini untuk menampung perbedaan individual 

dalam gaya belajar, memotivasi, pengetahuan, keterampilan dan lain-lain. Pengajaran individual ini 

menggunakan peralatan belajar yang berupa modul atau paket belajar. Didalam paket tersebut tersedia 

alat pengecek keberhasilan belajar siswa. Untuk mengetahui keberhasilan mereka dalam mempelajari 

modul. 

 

Pengajaran Audio Tutorial hampir sama dengan metode individual, namun didalam metode Audio 

Tutorial paket belajar yang digunakan disertai sejumlah variasi media. Bahan pengajaran bisa terjadi 

dari pita suara, vidio, film atau dalam kombinasi tertentu media itu. “Metode Simulasi ialah metode 

pengajaran dengan memberikan tugas kepada siswa untuk meniru aspek kehidupan nyata”. (M. Atar 

semi, 1999 : 121). Metode simulasi ini akan berhasil bila sebelumnya dipelajari sekumpulan fakta 

konsep, prinsip atau strategi tertentu. Ada tiga jenis metode simulasi yang sering digunakan yaitu : 

Permainan. Simulasi., Bermain peran. 

 

Metode laboratorium dapat digunakan dalam setiap disiplin akademik, dimana pengalaman praktis 

harus dihubungkan dengan formulasi teoritis hal ini tidak saja terbatas kepada laboratorium yang bisa 

kita kenal dengan permasalahan yang rumit, tetapi meliputi tugas karya wisata, kunjungan ke suatu 

proyek atau mengamati langsung suatu lingkungan tertentu. Penggunaan metode ini tidak dapat 

berdiri bergabung dengan metode lain. 

 

Pengalaman lapangan merupakan suatu cara belajar yang direncanakan guru dan siswa saling 

menyetujui tentang tujuan tertentu yang akan dicapai. Pengalaman lapangan ini memberikan 

kesempatan kepada siswa memperoleh pengalaman seperti hidup dilapangan kebudayaan melibatkan 

diri dalam suatu lembaga pemerintah mengadakan penelitian lapangan dan lain-lain. Dengan 

pengalaman lapangan ini para siswa mencoba menerapkan ilmu yang diperoleh didalam kelas dan 

didalam keperluan nyata. 

 

Permainan Bahasa 

Permainan bahasa adalah suatu pengajaran bahasa yang dipola seperti  bermain namun ada tujuan 

yang hendak dicapai. Diharapkan dengan permainan bahasa ini siswa dapat leluasa menuangkan atau 

menyampaikan pikiran-pikirannya tanpa merasa dipaksa dan ditekan, sehingga pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik lancar dan mendapat respon yang positif dari siswa. 
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Tujuan Kuis 

Permainan Bahasa merupakan salah satu dari berbagai macam metode pengajaran bahasa. Permainan 

bahasa menurut Atar Semi dalam bukunya Pengajaran Bahasa dan Sastra merupakan bagian dari 

metode simulasi, sedangkan permainan bahasa itu sendiri ada berbagai macam salah satunya yaitu 

permainan dengan kuis. Permainan bahasa digunakan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

 

Dalam penelitian ini penulis memakai atau menggunakan permainan bahasa dengan kuis. Tentu saja 

ada sesuatu yang hendak dicapai dengan permainan bahasa dengan kuis ini. 

 

Adapun tujuannya sebagai berikut: Dengan kuis siswa dituntut untuk berpikir cepat dan tepat 

menanggapi suatu masalah atau pertanyaan. Mendorong siswa untuk berani berpendapat (menjawab 

pertanyaan, mengajukan pertanyaan, menanggapi suatu masalah dan sebagainya). Kecepatan serta 

ketepatan dalam menanggapi suatu masalah atau pertanyaan jelas akan berpengaruh terhadap diri 

siswa, siswa akan menjadi kritis, siswa akan cepat merespon terhadap suatu masalah dan secara 

langsung akan berpengaruh atau menimbulkan keberanian untuk berpendapat karena takut mendapat 

hukuman, hal ini tentu saja akan berdampak positif dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Memotivasi siswa untuk berperan aktif. Dengan permainan bahasa ini secara langsung juga untuk 

mengetahui minat baca siswa. Siswa yang dapat berperan aktif menjawab pertanyaan dengan benar 

jelas bahwa siswa tersebut baik, menyimaknya maupun membaca. Tetapi siswa yang banyak 

melakukan kesalahan atau tidak merespon dengan baik pertanyaan yang diberikan sedikit banyak 

dapat dikatakan bahwa minat baca siswa tersebut kurang atau rendah. Karena minimnya penguasaan 

kosa kata sehingga berpengaruh terhadap pengungkapan cara berpikirnya. 

 

Keterampilan Mengemukakan Pendapat 

Keterampilan mengemukakan pendapat merupakan aspek berbicara. Berbicara adalah suatu 

keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak yang dilalui oleh keterampilan 

menyimak. Keterampilan mengemukakan pendapat dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan, 

karena siswa dituntut untuk dapat mengutarakan pernyataan-pernyataan, mengutarakan pertanyaan-

pertanyaan dan harus dapat pula mengutarakan kemampuannya dalam berbagai hal melalui berbagai 

cara pula, antara lain berbicara. 

 

Pengertian Keberanian Mengemukakan Pendapat 

Hubungan keterampilan mengemukakan pendapat dengan menyimak. Mengemukakan pendapat 

(berbicara) dengan menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung, merupakan 

komunikasi tatap muka. 

 

Hal-hal yang dapat memperlihatkan eratnya hubungan antara berbicara dengan menyimak adalah : 

Kata-kata yang dipakai serta dipelajari oleh siswa memberi bantuan pelayanan dalam menyampaikan 

ide-ide atau gagasan. Meningkatkan keterampilan menyimak berarti membantu meningkatkan kualitas 

berbicara siswa. 

 

Hubungan keterampilan mengemukakan pendapat dengan membaca. Membaca sangat berpengaruh 

terhadap aktivitas berbicara, karena dengan membaca siswa mempunyai atau memperoleh 

kemampuan-kemampuan yang mencakup ujaran yang jelas dan lancar, kosa kata yang luas dan 

beraneka ragam, penggunaan kalimat-kalimat lengkap serta sempurna bila diperlukan dan 

kemampuan mengikuti serta menelusuri perkembangan urutan suatu cerita. 
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Hal-hal tersebut akan muncul apabila anak atau siswa berbicara. Jadi sangat jelas bahwa hubungan 

antara berbicara dengan membaca sangat erat. Demikian juga dengan mengemukakan pendapat, 

dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki dari membaca maka dalam mengemukakan pendapat 

akan lancar. Hubungan keterampilan mengemukakan pendapat (berbicara) dengan menulis : 

Penguasaan Kosa kata, pola kalimat, serta organisme ide-ide yang telah dimiliki siswa merupakan 

dasar bagi ekspresi tulis. Pembuatan bagan atau ide-ide yang akan disampaikan pada saat 

mengemukakan pendapat akan menolong siswa untuk mengutarakan ide-idenya kepada orang lain. 

Siswa belajar berbicara dari catatan dan membutuhkan latihan berbicara dari catatan agar 

penyimpangan ide tidak terputus-putus atau tidak lancar. Pembelajaran berbicara berkaitan erat 

dengan menyimak, membaca maupun menulis. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan salah satu 

segi tersebut diatas jelas akan berpengaruh terhadap segi yang lain. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan didalam kelas dengan teknik 

putaran demi  putaran. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan untuk suatu perbaikan, sehingga 

diperoleh hasil yang maksimal dari suatu proses belajar mengajar bahasa Indonesia khususnya 

meningkatkan keberanian mengemukakan pendapat pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas. 

 

Penelitian ini di laksanakan dalam tiga putaran : (1) Putaran pertama, (2) Putaran kedua, (3) Putaran 

ketiga. Rancangan permainan bahasa ini masing-masing putaran secara garis besar memuat empat 

tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap observasi dan tahap refleksi. 

 

Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi populasi adalah kelas 3 SD Negeri 2 Tombatu. 

Pelaksanaan penelitian tindakan ini dikelas tersebut karena adanya permasalahan yang ada dikelas 

lain. Karena penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik yang khusus yaitu tindakan-tindakan 

tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di dalam kelas tertentu. 

 

Adapun sample dari penelitian tindakan kelas ini adalah kelas 3  yang terdiri dari 23 siswa, pemilihan 

sampel ini berdasarkan permasalahan yang ada di dalam kelas tersebut, yaitu siswanya sangat pasif, 

kurang berani mengemukakan pendapat sehingga proses belajar mengajar berjalan searah, tidak ada 

timbal balik antara guru dengan murid. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada putaran pertama ini dilaksanakan pada bulan September permainan bahasa dengan kuis cepat 

tepat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan akan direncanakan sebagai berikut : Apersepsi selama 10 

menit, dalam bentuk dialog antara guru dengan siswa tentang dunia perfilman di Indonesia. Guru 

menjelaskan bagaimana aturan permainan bahasa dengan kuis cepat tepat, kelas dibagi menjadi 6 

kelompok, kelompok 1 – 6 beranggotakan 5 - 6 siswa sedangkan kelompok 5 dan 6  beranggotakan 6 

siswa. Pembentukan kelompok berdasarkan urutan nomor absensi. Papan tulis dibagi dengan jumlah 

anggota kelompok, tiap kelompok maju dan guru memberikan 4 pertanyaan, siswa menjawab sesuai 

dengan posisinya. Siswa yang menjawab salah akan mendapat hukuman, jawaban salah satu: 

menyebutkan 10 kata kerja, jawaban salah dua atau lebih menyebutkan 10 kosa kata bidang perfilman 

atau bidang olah raga. Siswa yang berada dibelakang peserta turut mengawasi apabila ada teman yang 

melirik jawaban teman sebelahnya, maka mereka boleh memprotes bahwa jawaban  temannya itu 

tidak sah dan berhak mendapat hukuman. Siswa yang mendapat hukuman pelaksanaan hukuman 

langsung setelah kelompok tersebut tampil. 
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Tindakan atau Implementasi 

Pada tahap ini diterapkan pelaksanaan tindakan yang dideskripsikan sebagai berikut: Apersepsi 

ternyata berlangsung 15 menit, karena siswa belum dapat berdialog dengan lancar. Beberapa siswa 

yang ditunjuk guru untuk mengemukakan pendapatnya mengenai sinetron di televisi hanya menjawab 

singkat tanpa bisa memberikan alasan dan penjelasan. Pelaksanaan permainan bahasa dengan kuis 

cepat tepat. Papan tulis dibagi 5 lajur, kelompok satu maju dan masing-masing menempati sesuai 

dengan posisinya. Guru memberi 4 pertanyaan dari kelompok satu 2 siswa menjawab benar semua 2 

siswa salah satu. Satu siswa melakukan hukuman dengan menyebutkan 10 kata kerja. Kelompok dua 

ke depan, dari kelompok dua ini Choirul Anwar melirik jawaban teman sebelahnya, sehingga jawaban 

soal nomor 2 dianggap tidak sah. Kelompok ketiga semua siswa jawaban benar, salah satu soalnya 

adalah sebagai berikut orang yang mengatur jalannya sandiwara disebut: Kelompok empat 3 siswa 

jawaban benar semua, 2 siswa jawabannya salah satu. Kelompok lima semua siswa jawabannya 

benar. Kelompok enam siswa yang jawabannya benar semua 4 siswa sedangkan 1 siswa jawabannya 

salah dua, hukumannya menyebutkan 10 kosa kata bidang olah raga. Ketika Padiono menyebutkan 

kata “sumo” anak-anak satu kelas tertawa.  

 

Observasi 

Selama kegiatan berlangsung peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa. Adapun hasil 

observasi yang diperoleh pada putaran pertama terungkap sebagai berikut : Siswa secara umum sudah 

menampakkan aktivitasnya, ini terbukti dari 23 siswa yang jawabannya benar 10, 5 siswa jawaban 

salah satu, 5 siswa jawabannya salah dua. Demikian juga ketika Choirul Anwar melirik jawaban 

teman sebelahnya salah seorang siswa berani memprotes, ada keberanian mengemukakan pendapat, 

hal ini menunjukkan sifat yang positif. Pada saat pelaksanaan hukuman dari pengamatan peneliti, 5 

siswa melakukan dengan baik dan lancar, 5 siswa melakukan dengan sikap tidak tenang, gugup, tidak 

siap dan merasa tertekan. 

 

Keadaan ini menunjukkan bahwa secara umum memang siswa sudah cukup memberikan respon 

positif, tetapi masih ada beberapa siswa yang masih pasif. Hal ini didukung oleh pengakuan Wiwin 

yang diwawancarai peneliti. “Saya senang dengan permainan ini karena semua siswa terlibat, tetapi 

pada saat pelaksanaan hukuman masih ada teman yang malu dan belum siap”. 

 

Refleksi 

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan pada putaran pertama ini 

dapat diketahui bahwa dengan adanya tindakan menunjukkan adanya peran serta siswa secara aktif 

dalam proses pembalajaran dengan permainan bahasa kuis cepat tepat, meskipun belum secara 

optimal. Hal ini di sebabkan (1) sebagian siswa masih belum berani mengemukakan pendapatnya di 

hadapan orang lain, (2) siswa masih belum terbiasa dengan permainan dalam pembelajaran. 

 

Dari hasil refleksi dapat disimpulkan perlu adanya upaya perbaikan tindakan yang akan dilaksanakan 

pada putaran berikutnya. Tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan pada putaran kedua adalah 

sebagai berikut : 

 

Agar siswa lebih berani mengemukakan pendapatnya dan berbicara dihadapan orang lain maka perlu 

mengganti permainan dengan kuis tokoh, untuk meningkatkan keberanian siswa berpendapat. Agar 

siswa tidak pasif menunggu gilirannya maka pembentukan kelompok berdasarkan urutan nomor 

bangku.  Perlu mengganti bentuk hukuman, yang menuntut siswa bicara. 
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Pembahasan hasil penelitian 

Perencanaan 

Pada putaran kedua ini dilaksanakan pada Minggu ke  dua berdasarkan hasil refleksi pada putaran 

pertama, maka pada putaran kedua ini permainannya diganti dengan kuis tokoh. Kegiatan yang 

dilaksanakan direncanakan sebagai berikut : Apersepsi selama 10 menit, dalam bentuk dialog antara 

guru dengan siswa mengenai tokoh yang menjadi idolanya. Pembentukan kelompok, kelas dibagi 

menjadi 7 kelompok, kelompok 1 – 5 beranggotakan 4 siswa kelompok 6 dan 7 beranggotakan 7 

siswa. Pembentukan kelompok berdasarkan urutan nomor bangku. Guru menjelaskan atauran 

permainan, setiap kelompok diberi undian yang berisi nama salah seorang tokoh dan siswa membuat 

pernyataan yang sesuai dengan tokoh yang dimaksud. Apabila pada gilirannya siswa tersebut tidak 

dapat membuat pernyataan, maka akan mendapat hukuman (1) menceritakan pengalaman hari itu, (2) 

membaca puisi, (3) menyanyikan lagu wajib. Pelaksanaan hukuman dilakukan ketika kelompok itu 

selesai. 

 

Tindakan 

Tindakan pada putaran kedua ini dapat didiskripsikan sebagai berikut : Apsersepsi ternyata 

berlangsung 15 menit karena siswa begitu antusias menyebutkan tokoh yang disenangi dan 

alansannya. Seperti yang diungkapkan oleh Azis, “Saya suka Ir. Soekarno, karena pidatonya dapat 

membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia”. Pelaksanaan permainan bahasa dengan kuis tokoh, 

kelompok setelah mengambil undian ternyata tokohnya adalah RA Kartini. Salah satu pernyataan dari 

siswa adalah : “RA Kartini adalah pelopor emansipasi wanita Indonesia”. Dari 6 siswa yang tidak 

dapat membuat pernyataan 2 siswa, hukumannya memilih menceritakan pengalaman hari ini. 

Kelompok dua berdasarkan undian tokohnya  Megawati dari 6 siswa pernyataannya benar semua, 

salah satu pernyataan siswa adalah “ Megawati menjadi Presiden setelah  Gus Dur lengser”.  

Kelompok tiga, tokohnya Susi Susanti. Ketika Yadi membuat pernyataan “Susi Susanti adalah 

seorang bulu tangkis Indonesia” semua anak tertawa. Guru melempar pertanyaan siapa dapat 

memperbaikinya ? Ani menjawab “Susi Susanti adalah pemain bulu tangkis terkenal”. Kelompok 

empat, tikohnya Ayu Ashari dari kelompok empat 6 siswa pernyataannya benar semua. Salah satu 

pernyataan dari siswa adalah “Ayu Ashari adalah pemeran utama dalam sinetron Diantara Dua 

Pilihan”. Kelompok lima tokohnya adalah  Pak De Karwo (Gubernur Jatim) Dari kelompok ini tiga 

siswa pernyataannya benar, dua siswa tidak membuat pernyataan, satu siswa pernyataannya salah. 

Kelompok enam, tokohnya Pak Pong (tokoh utama dalam cerpen Jakarta) kelompok ini 5 siswa 

pernyataan benar, 1 siswa tidak membuat pernyataan dan satu siswa pernyataannya salah. Salah satu 

pernyataan dari siswa adalah “Pak Pong pergi ke Jakarta untuk menemui adiknya, Paijo”. Kelompok 

tujuh, tokohnya Ir. Soekarno. Dari kelompok ini 7 siswa pernyataannya benar semua. Salah satu 

pernyataan dari siswa (Pangki) : “Makam Soekarno ada di kota Blitar”. 

 

Observasi 

Hasil pengamatan terhadap praktik pada putaran kedua ini menunjukkan adanya perubahan ke arah 

yang positif, siswa sudah berperan secara aktif. Dari 33 siswa, yang pernyataannya benar 23 siswa, 

sedangkan yang pernyataannya salah 5 siswa dan 5 siswa tidak membuat pernyataan. Dimikian pula 

ketika ada temannya membuat pernyataan salah, teman yang lain berani angkat tangan untuk 

membetulkan pernyataan tersebut. Ini membuktikan bahwa respon terhadap pembelajaran dengan 

permainan kuis tokoh cukup baik. Siswa yang mendapat hukuman, 5 siswa memilih menceritakan 

pengalaman hari ini, 2 siswa memilih membaca puisi sedangkan 1 siswa menyanyi. Pada saat 

melakukan hukuman setiap siswa begitu santai, tenang dan lancar dalam bercerita, sedangkan yang 

membaca puisi 1 siswa membaca dengan baik 1 siswa membacanya masih seperti membaca cerita. 

Seorang yang menyanyi, cukup percaya diri dan dengan suara keras. Hasil wawancara dengan 
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beberapa siswa terungkap sebagai berikut : “Permainan ini menyenangkan Bu, kalau bisa setiap hari 

ada permainannya”. (Bernadien). “Saya senang dengan permainan ini tetapi ada teman yang sudah 

menyiapkan sebuah pernyataan, ternyata pernyataan tersebut sudah diungkap oleh teman sebelumnya 

maka ketika gilirannya ia belum siap dengan pernyataan yang lain”. (Aprilia). 

 

Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada putaran kedua ini 

menunjukkan peningkatan aktivitas siswa terhadap pembelajaran dengan permainan kuis tokoh. 

Pemilihan materi ternyata sangat efektif dalam meningkatkan aktivitas siswa. 

 

Akan tetapi ada kelemahan dari permainan ini ada siswa yang sudah menyiapkan sebuah pernyataan 

ternyata pernyataan yang sama telah disampaikan temannya lebih dulu sehingga pada saat gilirannya 

belum siap dengan pernyataan yang lain. Hal ini merupakan masukan bagi guru, untuk itu dalam 

putaran ketiga ada upaya untuk perbaikan. Meningkatkan keberanian siswa dalam bertanya. 

Mengoptimalkan siswa dalam pembelajaran dengan memberikan tanggung jawab penuh terhadap 

pelaksanaan dan keberhasilan permainan kepada masing-masing kelompok, guru hanya bertindak 

sebagai fasilitator, serta memberikan arahan yang seperlunya. Permainan diganti dengan kuis Siapa 

Dia. Bentuk hukuman menceritakan pengalaman hari ini masih dipertahankan sedangkan untuk yang 

membaca puisi dan menyanyi diganti dengan siswa disuruh memberikan pendapatnya mengenai 

permainan bahasa ini. 

 

Putaran Ketiga 

Putaran ketiga dilaksanakan pada Minggu ketiga Berdasarkan hasil refleksi pada putaran kedua, maka 

pada putaran ketiga ini menggunakan permainan bahasa dengan kuis Siapa Dia. Kegiatan 

direncanakan sebagai berikut : 

 

Perencanaan 

Apersepsi selama 10 menit, dalam bentuk dialog antara guru dengan siswa mengenai kuis Siapa Dia. 

Guru menjelaskan bagaimana aturan permainan ini, salah seorang siswa berperan sebagai “tokoh yang 

harus ditebak” sedangkan siswa yang lain mengajukan pertanyaan untuk menebak siapa tokoh 

tersebut. Si tokoh cukup menjawab “ya” atau “tidak” atas pertanyaan yang diajukan. Kelas dibagi 4 

kelompok masing-masing kelompok beranggotakan 11 siswa. Anggota kelompok yang tidak 

mengajukan pertanyaan pada saat gilirannya atau mengajukan pertanyaan asal-asalan akan mendapat 

hukuman. 

 

Alternatif hukuman: Menceritakan pengalaman hari ini. Bagaimana pendapat (siswa) mengenai 

permainan bahasa ini. Pelaksanaan hukuman dilakukan setelah kelompok tersebut selesai tampil. 

 

Tindakan 

Pada tahap ini didiskripsikan pelaksanaan tindakan sebagai berikut : Apersepsi selama 10 menit, guru 

bertanya kepada siswa. Apakah pernah melihat kuis Siapa Dia ? Coba ceritakan ! Anis menjawab : 

“Pernah waktu itu si tokoh dapat ditebak, tokohnya seorang yang berprofesi sebagai baby sitter”.  

Guru menunjuk salah seorang siswa untuk berperan sebagai “Tokoh misterius” (pedagang asongan). 

Kelompok pertama mengajukan pertanyaannya kepada “si tokoh” setiap kelompok diberi kesempatan 

mengajukan pertanyaan sebanyak 3 kali. Kelompok satu putaran pertama 11 siswa dapat mengajukan 

pertanyaan dengan baik, putaran kedua 10 siswa yang dapat mengajukan pertanyaan satu siswa tidak 

membuat pertanyaan. Putaran ketiga semua dapat mengajukan pertanyaan dengan baik. Namun pada 

kelompok satu ini belum bisa menyimpulkan hasil dari diskusinya, sehingga “si tokoh” belum bisa 
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terjawab. Siswa yang mendapat hukuman memilih berpendapat mengenai permainan ini. “Saya 

senang dengan permainan ini, karena kita diberi kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, 

mendiskusikan dan menyimpulkan hasil dari permainan ini meskipun kelompok kami belum bisa 

menebak tokoh yang dimaksud”. 

 

Dan semua siswa bertepuk tangan memberikan pujian. Kelompok dua, guru menunjuk salah seorang 

siswa untuk berperan sebagai “tukang parkir”. Dari kelompok dua ini mulai dari putaran satu sampai 

tiga siswa dapat mengajukan pertanyaan dengan baik, sehingga tokoh yang dimaksud dapat ditebak. 

Salah satu anggota mengajukan pertanyaan : “Apakah pekerjaan saudara membutuhkan tempat yang 

luas dan di tempat terbuka ?” Kelompok tiga, tokoh yang harus ditebak yang diperankan salah 

seorang siswa adalah “pemain bowling”. Putaran satu sampai putaran tiga, 2 siswa tidak mengajukan 

pertanyaan, 1 siswa mengajukan pertanyaan tapi pertanyaan menyimpang : “Apakah olah raga yang 

saudara lakukan membutuhkan tempat, diruangan?”, “ya”. “Apakah olah raga yang saudara lakukan 

di lapangan terbuka?” (Pertanyaan yang menyimpang). Pada akhirnya kelompok ini dapat menebak 

tokoh yang dimaksud. Kelompok empat harus menebak benda apa yang menjadi koleksi dari orang 

ini. Salah seorang siswa memerankan. Kelompok empat ini tempo permainan berjalan agak lambat 

karena siswa agak berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan. Sampai pada putaran ketiga semua 

siswa dapat mengajukan pertanyaan dengan baik, salah satu contoh “Apakah benda yang saudara 

kumpulkan ada di ruangan tamu ?”, “ya”. “Apakah benda tersebut dari kertas ?”, “ya”. Akhirnya 

mereka dapat menyimpulkan dengan baik hasil diskusinya dan dapat menebak benda yang dimaksud. 

 

Observasi 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada putaran ketiga ini dapat didiskripsikan sebagai berikut : 

Dengan adanya tindakan perbaikan dari hasil refleksi pada putaran kedua aktifitas siswa semakin 

meningkat. Hampir semua siswa sudah menampakkan adanya usaha untuk turut aktif berperan dalam 

pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan hidupnya suasana kelas, timbulnya keberanian siswa 

mengemukakan pendapat dalam hal ini bertanya, menjawab pertanyaan maupun membuat pernyataan. 

 

Dari 33 siswa yang mengajukan pertanyaan dengan baik 27 siswa, 3 siswa tidak bertanya dan 3 siswa 

pertanyaannya menyimpang dan asal-asalan. Apabila diprosentasikan sebagai berikut : Siswa yang 

bertanya : 

40  x 100% = 90,9% 

41 

 

Siswa yang mendapat hukuman menceritakan pengalaman hari ini : 

 4 x 100% = 9,1% 

44 

 

Keadaan di atas menunjukkan bahwa kesadaran dan keberanian siswa dalam mengemukakan 

pendapat telah tumbuh dengan adanya pembelajaran yang dipola seperti permainan. 

Salah seorang siswa ketika diwawancarai, “Saya senang sekali dengan permainan ini, karena teman-

teman begitu berminat untuk mengajukan pertanyaan maupun menjawab, suasana kelas tidak seperti 

biasanya diam”. 

 

Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan evaluasi pada putaran ketiga ini aktivitas sudah 

meningkat dengan baik, keberanian siswa mengemukakan pendapat sudah tumbuh dan berkembang 

meskipun ada satu dua siswa yang masih pasif. Secara umum peran serta siswa sudah baik, sehingga 
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suasana kelas menjadi hidup. Dengan demikian kreativitas guru dalam memilih metode, materi 

maupun memotivasi siswa sangat menentukan keberhasilan pembelajaran untuk mencapai tujuan. 

 

Kesimpulan  

Pelaksanaan tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan putaran dan berdasarkan pengamatan, 

mengumpulkan data dan evaluasi hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : Metode permainan 

bahasa dengan kuis cepat tepat, kuis tokoh maupun kuis Siapa Dia ternyata mampu melibatkan siswa 

secara aktif dalam proses belajar mengajar, peran serta siswa kelas 3 SD Negeri 2 Tombatu Metode 

permainan bahasa sangat efektif untuk meningkatkan keberanian siswa kelas 3 SD Negeri 2 Tombatu 

dalam mengemukakan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari hasil setiap putaran yang menunjukkan 

peningkatan aktivitas siswa. Dari putaran pertama yang jawabannya benar adalah 77,3%, sedangkan 

yang mendapat hukuman adalah 19,1%. kemampuan metode permainan bahasa dalam meningkatkan 

keberanian dalam mengemukakan pendapat sangat baik, karena dapat terlihat secara aktif dalam 

proses belajar mengajar sehingga pembelajaran banyak dengan lancar dan hidup. 

 

Saran  

Beberapa saran-saran yang perlu penulis sampaikan berdasarkan hasil pengamatan kelas antara lain : 

Dalam upaya mengoptimalkan hasil belajar siswa, diharapkan guru selalu memperhatikan penggunaan 

metode yang lebih efektif dalam proses belajar mengajar. Efektivitas metode harus disesuaikan 

dengan materi pelajaran dan tujuan hendak dicapai. Pentingnya guru untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas yang berhubungan dalam proses belajar mengajar yang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya guna meningkatkan mutu suatu 

pendidikan. Untuk mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar guru perlu mencari atau 

menemukan metode alternatif sebagai jalan keluarnya, misalnya metode permainan bahasa. 

Diharapkan guru pernah mencoba atau perlu menerapkan metode permainan bahasa dalam upaya 

meningkatkan aktivitas siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to describe the implementation of coaching through academic supervision as an 

effort to increase teacher competence by applying a scientific approach in planning and implementing learning. 

The method used in this research is school action research (PTS). This school action research was conducted in 

two cycles with reference to the characteristics of school action research by the fostered supervisors. The 

subjects of this research were 12 subject teachers consisting of teachers from class VII to class IX. The results 

of the researchers' observations showed that there was an increase in the complete score from the pre-cycle by 

16.67% or 2 teachers and in the first cycle it increased by 50% or 6 teachers and became 100% in the second 

cycle or 12 teachers. Meanwhile, in incomplete, there was a decrease from 83.33% pre-cycle to 50% in the first 

cycle and then to 0% in the second cycle. The results of the study can be concluded that the ability of teachers to 

apply a scientific approach in planning and implementation at SMPN 5 Bandar Lampung City can be improved 

through academic supervision. 

Key Word: Academic Supervision, Scientific Approach, 2013 Curriculum RPP 

 

ABSTRAK 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah Mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan melalui supervisi akademik 

sebagai upaya peningkatan kompetensi guru menerapkan pendekatan saintifik dalam menyusun perenecanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian tindakan sekolah 

(PTS). Penelitian tindakan sekolah ini dilakukan dalam dua siklus dengan mengacu pada karakteristik penelitian 

tindakan sekolah oleh pengawas binaan. Subjek Penelitian inia adalah guru mata pelajaran  sebanyak 12 orang 

guru terdiri dari guru kelas VII sampai dengan kelas IX. Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa ada 

kenaikan nilai tuntas dari prasiklus sebesar 16,67% atau 2 orang guru dan  pada siklus I meningkat sebesar 50% 

atau 6 orang guru serta menjadi 100% pada siklus II atau 12 orang guru . Sedangkan Tidak tuntas ada penurunan 

dari prasiklus 83,33% menjadi 50% pada siklus I kenudian   menjadi 0% pada siklus II. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan guru menerapakan pendekatan saintifik dalam perencanaan dan pelaksanaan di 

SMPN 5 Kota Bandar Lampung dapat ditingkatkan melalui supervisi akademik  

Kata Kunci : Supervisi Akedemik, Pendekatan Saintifik,  RPP Kurikulum 2013 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Perubahan merupakan sesuatu yang harus terjadi pada bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi 

adalah pergantian kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya. Dalam rangka menerapkan pendidikan 
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yang bermutu pemerintah telah menetapkan kurikulum tahun 2013 untuk diterapkan pada sekolah 

atau madrasah. Penerapan kurikulum ini tentu dilakukan secara bertahap. Ada banyak komponen yang 

melekat pada kurikulum 2013 ini. Hal yang paling menonjol adalah pendekatan dan strategi 

pembelajarannya.  

 

Perubahan kurikulum dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia 

agar dapat bersaing di tingkat internasional  dan  juga  sebagai  usaha  untuk  mengatasi  perubahan  

yang terjadi akibat arus globalisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2013: 4) yang 

menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. 

 

Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk  berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  

ruang  yang  cukup  bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Penyusunan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran dengan strategi yang benar 

harus dipersiapkan dengan cermat agar  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  

ketercapaian  standar kompetensi lulusan (SKL) 

 

Pelaksanaan pembelajaran yang disarankan oleh Kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Mendikbud 

No. 65 Tahun 2013 dan No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

adalah menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ilmiah (scientific approach) adalah 

pendekatan yang menonjolkan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan 

penjelasan mengenai suatu kebenaran. Pendekatan  ini  memberi  kesempatan  untuk  meningkatkan  

kemampuan siswa dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan 

pengetahuan yang diperoleh dari proses pembelajaran. Melalui tahapan-tahapan dalam pembelajaran 

yang berpendekatan scientific, siswa dibimbing secara bertahap untuk mengorganisasikan dan 

melakukan penelitian. Proses pembelajaran dengan scientific approach meliputi ranah kognitif, 

psikomotorik, dan afektif sehingga dapat membentuk siswa yang produktif,  kreatif,  inovatif,  dan 

afektif  melalui penguatan  sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Karakteristik 

khas pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013 yang membedakan dengan pendekatan pada 

kurikulum sebelumnya adalah penekanan pada pembiasaan pengajuan pertanyaan oleh siswa. 

Pembiasaan bertanya dapat membentuk karakter kritis dan kreatif bagi siswa 

 

Kemampuan merencanakan pembelajaran merupakan suatu kompetensi akademik yang perlu 

dikembangkan secara profesional. Perencanaan pembelajaran adalah membuat persiapan 

pembelajaran. Namun demikian, dalam hal membuat perencanaan pembelajaran secara umum guru 

belum sepenuhnya mampu secara profesional. Dalam pelaksanaannya di lapangan masih dijumpai 

beberapa permasalahan, antara lain guru mengalami kesulitan dalam menyusun perangkat 

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kuriklum 2013. 

 

Pada observasi pendahuluan terhadap guru mata pelajaran  SMP Negeri 5, diketahui bahwa (1) guru 

kurang terampil dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, (2) 

guru kurang terampil menuangkan ide pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013 

ke dalam bentuk RPP, (3) guru kurang terampil menjabarkan materi yang sesuai dengan KI dan KD 

dan (4) guru kurang terampil mengatur waktu pelaksanaan pembelajaran yang dapat mencakup setiap 

proses pembelajaran dalam pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013. Beberapa aspek yang 

digunakan untuk menilai keterampilan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran sebagai berikut: 
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kejelasan perumusan indikator pembelajaran; kesesuaian perumusan indikator dengan dengan 

Kompetensi Dasar; pemilihan materi ajar (sesuai dengan indikator dan karakteristik peserta didik); 

pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi dan kesesuaian dengan alokasi waktu); 

pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan indikator, materi, dan karakteristik peserta 

didik); kejelasan kegiatan pembelajaran: kegiatan awal, inti, penutup; kesesuaian kegiatan 

pembelajaran dengan indikator pembelajaran; kesesuaian model pembelajaran dengan kegiatan 

pembelajaran; kerincian langkah-langkah pada kegiatan pembelajaran (setiap langkah tercermin 

strategi/metode dan alokasi waktu setiap tahap); kejelasan kegiatan mengamati, kejelasan kegiatan 

menanya, kejelasan kegiatan mengumpulkan informasi, kejelasan kegiatan menalar, kejelasan 

kegiatan mengkomunikasikan, kesesuaian  asesmen  pembelajaran  dengan  indikator pembelajaran;  

dan  kelengkapan  instrumen  asesmen  (soal,  kunci,  pedoman penskoran). 

 

Realitanya guru masih mengalami kesulitan menyusun RPP dengan pendekatan saintifik. Guru   

merencanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik masih jarang dilakukan secara spesifik. 

Sedangkan dalam pelaksanaan pembelajaran guru tidak menggunakan metode pembelajaran secara 

bervariasi., model pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada 

umumnya guru menggunakan model diskusi kelas dan masih sangat jarang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif yang mengacu pada pendekatan saintifik seperti model project based 

learning, problem based learning (PBL), student team achievement divisions (STAD) maupun 

pembelajaran inkuiri, mereka lebih senang menggunakan metode penugasan dan ceramah. 

Pemanfaatan media pembelajaran kurang diperhatikan oleh guru sehingga pembelajaran cenderung 

monoton. Mereka mengajar hanya mengikuti pola urutan pada buku teks yang digunakan. Guru masih 

memahami dan menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran kurikulum sebelumnya. Hal ini 

perlu ada perubahan mindset dari metodologi pembelajaran pola lama menuju pada metodologi 

pembelajaran pola baru sesuai dengan yang diterapkan pada kurikulum tahun 2013. Tidak semua guru 

bisa menerima pergantian kurikulum ini. Guru yang baik adalah guru yang mau menerima perubahan, 

melakukan pertumbuhan, dan perkembangan dalam dunia pendidikan. (Hosnan, M. 2014: 30).  

 

Dari permasalahan di atas salah upaya dan  tugas kepala sekolah, adalah melaksanakan supervisi 

akademik, terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) guru yang dibinanya.. Pada intinya supervisi 

akademik adalah membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran . oleh sebab itu 

sasaran supervisi akademik adalah guru dalam proses pembelajaran   dan penysusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pemilihan strategi/metode teknik pembelajaran penggunaan media 

dan teknologi informasi dalam pembelajaran, dengan menerapkan pendekatan saintifik (ilmiah)  untuk 

mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya agar berdampak terhadap kualitas 

hasil belajar siswa. 

 

Dengan instrument supervisi akademik yang sudah disiapkan dan telah mendapatkan data dari para 

guru yang telah di supervisi, kemudian  diberi nilai dan selanjutnya dianalisis dan bagi guru yang 

mendapatkan hasil kurang baik selanjutnya ditindak lanjuti dan diberi pembinaan. 

 

Instrumen supervisi akademik ini, diiharapkan pengawas dapat melaksanakan supervisi akademik 

secara klinis melalui pendekatan kemitraan (collegial) dengan siklus perencanaan yang sistematis, 

pengamatan yang cermat, dan umpan balik yang objektif dan segera, untuk memberikan bantuan 

teknis kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif, dengan kegiatan pendampingan 

terpusat dan pendampingan terpisah. Pendampingan terpusat, guru dikumpulkan dalam satu tempat 

untuk mendapatkan penjelasan tata cara penyusunan RPP dan bekerja dalam kelompok kecil. 

Sedangkan pendampingan individual/kelompok persekolah dilaksanakan dengan cara pengawas 
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selaku peneliti mendatangi tempat guru mengajar di sekolah masing-masing dan mengamati proses 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 

 

Untuk meyakini dan membuktikan perlunya supervisi akademik dengan pendampingan maka 

dipandang perlu untuk diadakan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), dalam upaya meningkatkan 

kompetensi guru menerapkan pendekatan saintifik Kurikulum 2013. Dengan pendampingan 

diharapkan permasalahan-permasalahan guru dalam penyusunan RPP dan pelaksanakan pembelajaran 

dengan pendekatan saintitik  berdasarkan Kurikulum 2013 dapat diminimalkan, dengan harapan 

proses pembelajaran berjalan kondusif dengan penerapan pendekatan saintifik.   

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimanakah deskripsi pelaksanaan pembinaan melalui supervisi akademik 

dalam upaya peningkatan kemampuan guru mata pelajaran menerapkan pendekatan saintifik dalam 

perencanaan pembelajaran pada guru SMP Negeri 5  Kota Bandar Lampung Semester Ganjil Tahun 

Pelajaran 2018/2019? Bagaimanakah penerapan pendekatan saintifik dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada guru mata pelajaran SMP Negeri 5 Kota Bandar Lampung Semester Ganjil Tahun 

Pelajaran 2018/2019? 

 

Tujuan Penelitian 

Bardasarkan rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang hendak di capai adalah: Mendeskripsikan 

pelakanaan pembinaan melalui supervisi akademik dalam upaya peniningkatan kemampuan guru 

menerapkan pendekatan saintifik dalam perencanaan pembelajaran pada guru mata pelajaran SMP 

Negeri 5 Kota Bandar Lampung Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019. Mengetahui penerapan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran pada guru guru mata pelajaran SMP Negeri 5 Kota Bandar 

Lampung Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

Tinjauan Pustaka 

Scientific berasal bahasa Inggris yang berarti ilmiah, yaitu bersifat ilmu, secara   ilmu   pengetahuan   

atau   berdasarkan   ilmu    pengetahuan.  Sedangkan approach yang berarti pendekatan adalah konsep 

dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang sesuatu. Dengan 

demikian, maka pendekatan ilmiah (Scientific Approach) dalam pembelajaran yang dimaksud adalah 

bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu ilmiah. Pendekatan ilmiah 

berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatarbelakangi perumusan metode mengajar dengan 

menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan pembelajaran ilmiah (scientific teaching) 

merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang 

melandasi penerapan metode ilmiah. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka proses pembelajaran harus dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan 

ilmiah. Karena pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, 

pengabsahan dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-

sifat atau nilai-nilai non ilmiah, yang semata-mata berdasarkan intuisi, akal sehat, prangka, penemuan 

melalui coba-coba, dan asal berpikir kritis. Pengertian penerapan pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran tidak hanya fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi siswa dalam 

melakukan observasi atau eksperimen, namun bagaimana mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan berpikir sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dalam berinovasi atau berkarya.  
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Selain itu pengertian pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagi teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Pendekatan saintifik dimaksudkan 

untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi 

menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak 

tergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang di harapkan 

tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui 

observasi, dan bukan hanya diberi tahu. (Hosnan, 2014: 34)  

 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik artinya pelaksanaan pembelajaran yang memiliki kriteria 

sebagai berikut : Materi pembelajarannya berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 

dengan logika atau penalaran tertentu bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng 

semata. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. 

Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola 

berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran  Tujuan pembelajarannya 

dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik dalam sistem penyajiannya. (Fahrul Usmi,) 

 

Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun 2014/2015. Kurikulum 2013 dikembangkan 

berdasarkan faktor-faktor: a) tantangan internal yang terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan 

dengan tuntunan pendidikan yang mencakup pada 8 (delapan) standar Nasional Pendidikan yang 

meliputi standar; isi, proses, kompetensi kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan, b) tantangan eksternal terkait 

dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan 

teknologi informasi, kebangkitan industri kreatif dan berbudaya, dan perkembangan pendidikan di 

tingkat internasional. Penyempurnaan pola fikir tentang pola pembelajaran yang berpusat pada guru 

menjadi pada peserta didik dan pola pembelajaran satu arah menjadi interaktif, pola pembelajaran 

terisolasi menjadi pembelajaran jejaring, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif, dll. 

 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, proaktif, kreatif, inovatif, dan aktif serta mampu 

berinteraksi pada Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru yaitu melalui 

peran pengawas sekolah sebagai supervisor. Dalam hal ini peran pengawas sekolah sebagai supervisor 

yaitu membantu merencanakan proses pembelajaran, membantu melaksanakan proses pembelajaran, 

membantu mengevaluasi proses pembelajaran, memberi dorongan kepada guru dalam bekerja, dan 

mengikut-sertakan guru dalam kegiatan yang menunjang peningkatan kemampuan guru dalam 

menerapakn pendekatan saintifik kurikulum 2013. 

 

Peran pengawas sekolah sebagai supervisor apabila dilakukan secara optimal maka akan memberi 

kontribusi terhadap peningkatan kompetensi profesional guru dalam mengimplemnetasi pendekatan 

saintifik dengan berbagai metode/ model pembelajaran/strategi/pendekatan dalam  pelaksanaan proses 

pembelajaran kimia di kelas.  . 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan maka hipotesis yang diajukan yaitu 

“Supervisi Akademik dapat meningkatkan kemampuan guru menerapkan pendekatan saintifik dalam 

perencanaan dan Pelaksanaan pembelajaran guru  mata pelajaran SMPN Negeri 5 Kota Bandar 

Lampung   Tahun Pelajaran 2018/2019”. 
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Metodologi Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian tindakan sekolah ini dilakukan di SMP Negeri 5 Kota Bandar 

Lampung. Adapun penjelasan mengenai waktu  penelitian dilaksanakan  pada  bulan  September 2018 

sampai Nopember 2018  dengan rincian sebagai berikut. Persiapan penelitian dilaksanakan minggu I 

bulan September 2018. Penelitian Pratindakan minggu  I bulan September 2018. Siklus I dilaksanakan 

pada minggu ke III  dan IV  September  2018.  Siklus II dilaksanakan pada minggu III dan IV 

Oktober. 2018. Analisis data dan penulisan laporan dilaksanakan minggu I dan II Nopember 2018 

Subjek penelitian tindakan sekolah kali ini adalah guru mata Pelajaran    yang berada pada sekolah 

binaan peneliti. Adapun jumlah subjek penelitian ini adalah 12 orang guru yang masing-masing dua 

orang guru mata pelajaran kelas VII s.d IX. Alasan peneliti guru-guru di sekolah tersebut dijadikan 

subyek penelitian karena sesuai kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan tindakan penelitian. 

Sedangkan guru kelas SD binaan peneliti yang lain sudah dilakukan supervisi akademik pada tahun 

sebelumnya. 

 

Teknik Analisa Data 

Analisis data menurut Patton dalam Moleong (2004:280) adalah proses mengatur data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Sedangkan Bogdan dan 

Taylor dalam Moleong (2004), mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara 

formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan 

sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. 

 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara 

terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena 

yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. 

 

Teknik pembahasan data dilakukan berdasarkan tahapan analisa model mengalir yang dikemukakan 

Miles dan Huberman (1992:18). Kegiatan analisis tersebut ada tiga tahapan yakni (1) tahap reduksi 

data, (2) tahap penyajian data, dan  (3) tahap penarikan kesimpulan. Pembahasan dapat dilakukan 

selama dan sesudah pelaksanaan penugasan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran melalui 

supervisi akademik 

 

Adapun nilai kemampuan menyusun RPP dan Proses Pembelajaran  yang benar, peneliti 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

Nilai Kemampuan Guru = 

Perolehan Skor 

X 100 

Skor Maksimal    

   

 

Indikator Keberhasilan 

Peneliti menetapkan ketuntasan yakni secara minimal guru memperoleh nilai akumulasi sebesar ≥70, 

oleh karena itu jika guru memiliki nilai di bawah 70 maka dinyatakan belum berhasil. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi awal merupakan keadaan sebelum tindakan dilaksanakan. Sebelum tindakan siklus I terlebih 

dahulu dilaksanakan pendataan awal terhadap persiapan pelaksanaan supervisi akademik. Dalam hal 

ini semua guru mengumpulkan remcana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kemudian perangkat 
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pembelajaran tersebut dinilai untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal guru mata pelajaran 

dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran.  

 

Aspek Perencanaan Pembelajaran 

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada hasil pra siklus, hasil tindakan siklus I dan hasil 

tindakan siklus II. Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu siklus I dan 

siklus II. Pembahasan hasil penelitian tersebut terdiri dari penilaian perencanaan pembelajaran yang 

meliputi 10 aspek, dengan 40 indikator.  

 

Kegiatan tindakan dilakukan sebelum tindakan siklus I. hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui gambaran kondisi awal kemampuan guru sebelum mengikuti siklus I. Setelah 

melaksanakan kegiatan, menganalisis, peneliti melakukan tindakan siklus I dan siklus II. 

 

Dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh teman sejawat untuk melakukan observasi. Pada hari 

berikutnya sesuai dengan jadwal mengajar masing-masing guru dilakukan supervisi pembelajaran 

untuk menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menerapkan pendekatan saintifik . 

Semua kegiatan tersebut dilakukan hingga dua kali, yaitu siklus I dan siklus II pada tempat yang 

sama. Pada akhir kegiatan dilakukan penelitian pra pembelajaran, yang hasilnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

 

Tabel Rekapitulasi Penilaian Peningkatan Kemampuan Guru Menerapkan Pendekatan 

Saintifik Pada Kegiatan Perencanaan Pembelajaran  

Kondisi Awal, Siklus I, dan II 

 

No Siklus 
Ketuntasan 

Ket 
T % B % 

1 Awal 0 0 12 100   

2 Siklus I 6 50 6 50   

3 Siklus II 12 100 0 0   

 

Dalam bentuk grafik peningkatan peningkatan Keterampilan guru pada kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran sebagaimana gambar di bawah ini : 

 

Gambar Grafik Peningkatan Peningkatan Kemampuan Guru Menerapakan 

Pendekatan Saintifik Pada Kegiatan Perencanaan Pembelajaran  
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Berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, hasil penilaian pra pembelajaran dari pra siklus, 

siklus I, sampai siklus II sebagaimana tersaji dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan 

guru pada setiap aspek penilaian pra pembelajaran semua mengalami peningkatan. Dari 12 orang guru 

kelas yang mengikuti kegiatan supervisi akademik, pada kondisi awal semua guru dinyatakan belum 

memiliki keterampilan yang baik dalam mengajar, hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya hasil 

observasi dimana semua guru dinyatakan belum memiliki kemampuan dengan pendekatan sanitifik 

yang baik dalam mengajar. Setelah dilaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran (akademik) pada 

siklus pertama, keterampilan guru dalam mengajar meningkat menjadi 50% atau 6 orang guru yang 

dinyatakan meningkat kemampuan mengajarnya dengan menerapkan pendekatan saintifik. Pada akhir 

siklus kedua, semua guru dinyatakan telah meningkat kemampuan mengajarnya karena dari hasil 

observasi yang dilakukan pada kegiatan perencanaan pembelajaran semua guru atau 100% dinyatakan 

meningkat pada siklus II 

 

Aspek Pelaksanaan Pembelajaran, rencana pembelajaran yang telah dilaksanakan penilaiannya, pada 

hari berikutnya dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas untuk 

mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 

Penilaian pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat hasilnya pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel Rekapitulasi Penilaian Peningkatan Kemampuan Menerapkan Pendekatan 

Saintifik   Pada Kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran  

per Aspek  Kondisi Awal, Siklus I, dan II 

 

No Siklus 
Ketuntasan 

Ket 
T % B % 

1 Awal 2 16,67 10 83,33   

2 Siklus I 6 50,00 6 50,00   

3 Siklus II 12 100 0 0   

 

 

Dalam bentuk grafik peningkatan peningkatan Kemampuan guru menerapkan 

pendekatan saintifik pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran per aspek penilaian 

sebagaimana gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Grafik Peningkatan Kemampuan Guru Menerapkan Pendekatan Saintifik  
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Berdasarkan data  pada lembar pengamatan (lampiran 3) siklus I dan siklus II, maka hasil pengamatan 

pelaksanaan supervisi akademik dan pengamatan pelaksanaan pembelajaran siklus I  hanya 6 guru 

yang dinyatakan tuntas dengan rentang nilai ≥ 70 dan sisanya 6 orang dinyatakan belum tuntas atau 

meningkat kemampiuan dalam mengajarnya dengan pendekatan saintifik. Hasil pengamatan pada 

siklus II menunjukkan bahwa semua guru 12 orang telah meningkat kemampuan mengajarnya 

sehingga proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas dinyatakan selesai dan tuntas pada siklus 

kedua. Dengan hasil nilai rata-rata pada prasiklus sebesar 58,48 siklus I rata-rata 71,33 dan siklus II 

rata-rata 82.44  Dalam bentuk grafik peningkatan peningkatan Kemampuan guru menerapkan 

pendekatan saintifik pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana gambar 

di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Grafik rata-rata pencapaian penerapan pendekatan    

                      Saintifik Pada  Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan  

                      Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

 

Berdasarkan dari serangkaian analisis data pelaksanaan supervisi pembelajaran untuk mengetahui 

Keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran, telah terjadi perubahan perilaku guru yang 

positif, maka menunjukkan tingkat kemampuan  guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Hasil 

penilaian rencana pelakasanaan pembelajaran (RPP)  yang cenderung meningkat pada kondisi awal 

nilai rata-rata 58,02, siklus I sebesar 67,86 dan 82,24 pada siklus II. Hasil ini diikuti pula  dengan 

hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran yang meningkat pula, pada prasiklus nilai rata-rata 58,48, 

siklus I sebesar 71,33 dan 82,44 pada siklus II,  ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan  

guru menerapkan pendekatan saintifik dalam melaksanakan pembelajaran  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya supervisi pembelajaran melalui kunjungan 

kelas dapat membantu guru dalam meningkatkan keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan  pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa, 

“peningkatan kemampuan guru menerapkan pendekatan saintifik dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran di kelas VII s.d  IX SMPN 5 Kota Bandar Lampung dapat ditingkatkan melalui 

supervisi akademik. 
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Hal ini terbukti berdasar pada tabel 4.7 dan 4.8  dapat diketahui bahwa setelah diberi tindakan pada 

siklus II, kemampuan guru dalam menyusun RPP dan pelaksanaan pembelajaran menerapkan  

pendekatan saintifik bisa dikatakan sudah optimal. Dari 12 orang guru yang sudah tuntas dalam arti 

mampu menyusun RPP dan pelaksanaan pembelajaran  dengan pendekatan saintifik  secara benar 

sebesar 12 orang guru atau 100%. 

 

Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian tersebut peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

Sekolah hendaknya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik untuk semua 

guru setiap semester, sehingga semua guru dapat menyusun perencanaan pembelajaran dan 

melaksanakannya dengan baik. Di samping itu dapat menumbuhkan motivasi guru terhadap 

penyusunan administrasi pembelajaran, mengingat semua skenario pembelajaran tercantum pada 

rencana pembelajaran. Dengan demikian guru yang melaksanakan pembelajaran selalu berpedoman 

pada rencana pembelajaran. Kepala sekolah hendaknya melaksanakan supervisi pembelajaran 

terhadap semua guru secara rutin juga, untuk mengetahui tingkat kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas dan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul 

dalam proses belajar mengajar serta tindak lanjut untuk mencari solusi pemecahan masalahnya dalam 

rangka peningkatan keterampilan guru sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the description of students' learning motivation before receiving 

group guidance services, to find out the description of students' learning motivation after receiving group 

guidance services, and to find out whether learning motivation can be increased through group guidance 

services. The type of research used in this research is the Guidance and Counseling Class Action Research 

(PTKBK) by carrying out two cycles. The subjects of this study were 10 students of class VIII MP Negeri 5 

Bandar Lampung which consisted of 8 students with low learning motivation and 2 students with high learning 

motivation, so that group dynamics occurred. Data collection methods used are interviews, learning motivation 

scale and observation. While the data analysis technique used descriptive percentage and qualitative analysis. 

The results showed that students' learning motivation before receiving treatment in the form of group guidance 

was 44.4% in the low category. After being given group guidance services in cycle I, students' learning 

motivation increased to the moderate category by 65%. Meanwhile, in the second cycle, students' learning 

motivation continued to increase to the high category with an acquisition of 74%. This shows that group 

guidance services can increase the learning motivation of class VIII students of SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

Key Word: Learning Motivation, Group Guidance Service 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran motivasi belajar siswa sebelum mendapatkan 

layanan bimbingan kelompok, untuk mengetahui gambaran motivasi belajar siswa setelah mendapat layanan 

bimbingan kelompok, dan untuk mengetahui  apakah  motivasi  belajar  dapat  ditingkatkan melalui layanan 

bimbingan kelompok. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

Bimbingan dan Konseling (PTKBK) dengan melaksanakan dua siklus. Subyek penelitian ini yaitu 10 siswa 

kelas VIII MP Negeri 5 Bandar Lampung yang terdiri atas 8 siswa bermotivasi belajar rendah dan 2 siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi, agar terjadi dinamika kelompok. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu wawancara,  skala  motivasi  belajar  dan  observasi.  Sedangkan  teknik  analisis datanya menggunakan 

analisis deskriptif persentase dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa sebelum 

memperoleh  perlakuan  berupa  bimbingan  kelompok,  sebesar  44,4%  kategori rendah. Setelah diberi layanan 

bimbingan kelompok pada sikus I, motivasi belajar siswa meningkat menjadi kategori sedang sebesar 65%. 

Sedangkan pada siklus II motivasi belajar siswa terus meningkat menjadi kategori tinggi dengan perolehan 

sebesar 74%. Hal ini menunjukkan layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar Lampung   

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Layanan Bimbingan Kelompok 
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Latar Belakang Masalah  

Proses belajar mengajar merupakan proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa 

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

tertentu. Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor 

penunjang keberhasilan belajar yang ditinjau dari siswa yaitu motivasi.  

 

Guru sebagai motivator belajar bagi para siswanya, harus mampu untuk membangkitkan dorongan 

siswa untuk belajar, menjelaskan secara konkrit kepada siswa apa yang dapat dilakukan pada akhir 

pelajaran, memberikan ganjaran untuk prestasi yang dicapai kemudian hari dan membuat regulasi 

(aturan) perilaku siswa, jadi berhasil atau tidaknya proses pembelajaran sangatlah dipengaruhi oleh 

peran seorang guru, hal ini menunjukan bahwa kegagalan siswa dalam mengikuti proses belajar 

mengajar dapat dimungkinkan karena guru tidak berhasil dalam memberikan motivasi yang mampu 

membangkitkan semangat dan siswa untuk belajar (Sardiman, 2007:75). 

 

Motivasi sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Motivasi menjadi salah satu faktor 

yang turut menentukan belajar efektif dan menentukan hasil belajar yang lebih baik. Menurut 

Sardiman (2010: 86) motivasi tidak terlepas dari kegiatan  belajar mengajar di sekolah, karena tanpa 

adanya motivasi maka kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan efektif dan tidak dapat mencapai 

hasil yang maksimal. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian 

prestasi belajarnya. Hal ini karena kurangnya motivasi belajar dalam diri siswa maka akan 

berpengaruh pada hasil belajarnya. Siswa akan mengalami penurunan dalam prestasi belajar. Selain 

itu, juga berdampak tinggal kelas pada kenaikan kelas. 

 

Siswa yang memiliki motivasi belajar rendah ditandai oleh bentuk tingkah laku sebagai berikut : (a) 

kelesuan dan ketidakberdayaan; (b)  penghindaran atau pelarian diri; (c) pertentangan; dan (d) 

kompensasi (Syaodih, 1980 :59). Fenomena yang terjadi di lapangan  sehubungan  dengan motivasi 

belajar menunjukkan perilaku sebagai berikut : (a) membolos, datang terlambat , tidak mengerjakan 

PR, dan tidak teratur dalam belajar; (b) menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti menentang, 

acuh tak acuh, berpura-pura ; (c) lambat dalam melaksanakan tugas-tugas kegiatan belajar; dan (d) 

menunjukan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, pemarah, mudah tersinggung, 

tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Menurut Natawidjaja (1988 :22) 

keempat gejala yang ditunjukkan tersebut mengisyaratkan adanya kesulitan belajar pada diri siswa. 

Kesulitan belajar tersebut di duga berkaitan erat dengan motivasi belajar yang dimilikinya. 

 

Fenomena di SMP Negeri 5 Bandar Lampung menunjukkan bahwa ada siswa  yang memiliki 

motivasi belajar yang rendah. Dari hasil leger kelas VIII A – VIII E  siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah memiliki nilai tidak tuntas lebih dari  3 mata pelajaran pada semester 1 Tahun 

Pelajaran 2018/2019.   

 

Dari data tersebut menunjukan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah sebanyak 18 anak, 18 

anak tersebut diminta mengisi skala motivasi. Dari hasil pengisian skala motivasi, terdapat 8 anak 

yang memiliki motivasi belajar rendah. 

 

Siswa yang kurang motivasi dapat dilihat dari tingkah laku seperti malas mencatat, kurang antusias 

mengikuti pelajaran, sering terlambat   mengumpulkan   tugas,  tidak  berani  maju di depan  kelas,  

tidak   mau bertanya, dan minder dengan teman-teman. Hal ini disebabkan karena siswa menganggap 

remeh pelajaran, kurangnya dukungan orangtua, serta sistem penyampaian materi yang kurang 

menarik bagi siswa. Sebagai guru, hal yang dilakukan adalah mengubah sistem  penyampaian  materi  
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yang  lebih  menarik.  Namun  hal  tersebut  kurang optimal, karena hanya dirasakan oleh beberapa 

siswa saja. 

 

Upaya peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan layanan 

bimbingan kelompok, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini akan membahas topik tugas yang akan 

di sajikan oleh peneliti dimana anggota kelompok nantinya memilih topik mana yang akan di bahas 

untuk masing-masing pertemuan, pada saat berlangsungnya proses bimbingan kelompok masing-

masing anggota kelompok di dalamnya saling mengemukakan pendapat, memberikan saran maupun 

ide-ide, menanggapi, saling berkomunikasi, menciptakan dinamika kelompok untuk mengembangkan 

diri yaitu berlatih mengkomunikasikan pendapat-pendapat yang ada pada tiap-tiap anggota dalam 

membahas suatu topik. 

 

Bimbingan kelompok merupakan lingkungan kondusif yang memberikan kesempatan bagi 

anggotanya untuk menambah penerimaan diri dan orang lain, memberikanide, perasaan, dukungan 

bantuan alternatif pemecahan masalah dan mengambil keputusan yang tepat , dapat berlatih tentang 

perilaku baru dan bertanggung jawab atas pilihan yang ditentukannya sendiri. Suasana ini dapat 

menumbuhkan perasaan berarti bagi anggota yang selanjutnya juga dapat menambah motivasi belajar 

siswa. 

 

Bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling 

berinteraksi, bebas mengeluarkan  pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya; 

apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk 

peserta lainnya. Bimbingan kelompok tepat digunakan sebagai salah satu bentuk layanan bimbingan 

dan konseling untuk dapat diberikan kepada siswa yang masih memerlukan pengembangan perilaku 

dimaksud, baik di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat, sehingga diharapkan secara 

optimal siswa mengalami perubahan dan mencapai peningkatan yang positif setelah mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan bimbingan 

kelompok (topik tugas) dengan menggunakan teknik diskusi kelompok. Penggunaan teknik dalam 

kegiatan bimbingan kelompok mempunyai banyak fungsi selain dapat lebih memfokuskan kegiatan 

bimbingan kelompok terhadap tujuan yang ingin dicapai tetapi juga dapat membuat kegiatan 

bimbingan kelompok agar lebih bergairah dan tidak cepat membuat siswa jenuh mengikutinya. 

 

Bimbingan kelompok diberikan kepada individu untuk membahas masalah atau topik-topik umum 

secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok.  Bimbingan kelompok  ditujukan 

untuk  mencegah  timbulnya  masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. Layanan 

bimbingan kelompok ini pada dasarnya bertujuan untuk pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, 

wawasan, dan sikap yang menunjang tingkah laku yang lebih efektif.  

 

Menurut Tohirin (2007: 170) bimbingan kelompok yaitu suatu cara memberikan bantuan kepada 

individu melalui kegiatan kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok menurut Winkel & Sri Hastuti 

(2004: 547) adalah menunjang   perkembangan   pribadi   dan   perkembangan   sosial   masing-

masing anggota  kelompok  serta  meningkatkan  mutu  kerjasama  dalam  kelompok  guna aneka 

tujuan yang bermakna bagi para partisipan. Selain itu bimbingan kelompok bertujuan untuk merespon 

kebutuhan dan minat peserta didik sesuai dengan topik yang dibicarakan. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan bimbingan kelompok karena menurut peneliti 

siswa dapat bersama-sama berbagi alternatif-alternatif yang dapat diaplikasikan anggota kelompok, 
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serta dapat melatih keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat dan bertanya kepada guru 

maupun teman. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan 

kelompok dapat digunakan untuk membantu siswa dalam rangka mengaplikasikan alternatif- 

alternatif dalam peningkatan motivasi belajar. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk   melakukan penelitian tentang peningkatan 

motivasi belajar dengan judul “Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII   Melalui Layanan 

Bimbingan Kelompok di SMP Negeri 5 Bandar Lampung Semester Genap Tahun Pelajaran 

2018/2019”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

(1) Bagaimana gambaran motivasi  belajar  siswa  sebelum  mendapatkan  layanan bimbingan 

kelompok mengenai peningkatan motivasi belajar? (2) Bagaimana  gambaran  motivasi  belajar  siswa  

setelah  mendapatkan  layanan bimbingan kelompok mengenai  peningkatan motivasi belajar? (3) 

Apakah  ada  peningkatan   motivasi  belajar melalui layanan bimbingan kelompok? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan utama dari penelitian  ini  adalah  

untuk  mengetahui  gambaran  peningkatan  motivasi  belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung melalui layanan bimbingan kelompok. Selain tujuan utama tersebut, terdapat beberapa 

tujuan lain dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : (1)  Untuk  mengetahui  gambaran  motivasi  

belajar  siswa  sebelum  mendapatkan layanan bimbingan kelompok. (2)  Untuk  mengetahui  

gambaran  motivasi  belajar  siswa  setelah  mendapatkan layanan bimbingan kelompok. (3)  Untuk 

mengetahui apakah motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. 

 

Tinjauan Pustaka dan Hipotesis  

Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan anak di dalam belajar. 

Begitu pentingnya peran motivasi, maka banyak ahli yang mendefinisikan motivasi, bagaimana 

mengembangkan motivasi, apakah macam- macam motivasi tersebut menentukan prestasi yang 

dicapai anak, dan bagaimana pendidik  dalam  memberikan  penghargaan  hingga  dapat  

meningkatkan  motivasi tersebut. 

 

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri 

individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat  (Uno,  2010:  3).  Suryabrata  

(2011:  70)  mengemukakan  motif  adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu 

untuk melakukan aktivitas- aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan.   Sebenarnya motivasi 

merupakan istilah yang lebih umum untuk menunjuk pada seluruh proses gerakan, termasuk situasi 

yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkannya, dan 

tujuan atau akhir dari gerakan atau perbuatan. 

 

Menurut Uno (2010: 3), motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk 

berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Usaha 

yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin 

mencapai tujuan yang dikehendakinya, atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. 

 

Menurut Santrock   (2003:   474),   motivasi   adalah   mengapa   individu bertingkah laku, berpikir, 

dan memiliki perasaan dengan cara yang mereka lakukan, dengan penekanan pada aktivasi dan arah 
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dari tingkah lakunya. Kebanyakan pakar psikologi menggunakan kata motivasi dengan mengaitkan 

belajar untuk menggambarkan proses yang dapat: (a) memunculkan dan mendorong psikologi, (b)  

memberikan  arah  atau  tujuan  perilaku,  (c)  memberikan  peluang  terhadap perilaku yang sama, 

dan (d) mengarahkan pada pilihan perilaku tertentu. 

 

Kerangka Pikir 

Belajar merupakan suatu proses dari seorang individu yang berupaya mencapai tujuan belajar atau 

yang biasa disebut dengan hasil belajar yang merupakan bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. Oleh karena itu untuk memperoleh  hasil  belajar  yang  baik  dan  maksimal  diperlukan  

persiapan  siswa dalam belajar yang baik pula. Persiapan siswaa dalam belajar merupakan kebutuhan 

pokok  yang harus dipenuhi  oleh siswa dalam  mencapai  hasil  belajar.  Menurut Djamarah (2002:35) 

kesiapan untuk belajar jangan hanya diterjemahkan siap dalam arti fisik, tetapi juga diartikan dalam 

arti psikis dan materiil. Kesiapan fisik misal kondisi badan yang sehat. Kesiapan materiil misalnya 

adanya buku bacaan, materi pelajaran, catatan, modul. Kesiapan psikis misalnya ada hasrat untuk 

belajar, konsentrasi, dan adanya motivasi. Untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan diperlukan 

motivasi belajar, supaya ada kiat-kiat dan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh siswa 

tersebut. 

 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan anak di dalam belajar. Pada 

hakekatnya motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri  seseorang  secara  sadar  atau  tidak  

sadar,  untuk  melakukan  suatu  tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan motivasi belajar adalah 

proses dorongan yang dimiliki   individu   untuk   melakukan   perubahan   tingkah   laku   sebagai   

hasil pengalaman   individu   hingga   mencapai   tujuan   yang   dikehendaki   berupa keberhasilan 

belajar. Begitu pentingnya motivasi belajar bagi seorang siswa khususnya, namun pada beberapa 

kasus di sekolah adanya banyaknya siswa yang tidak atau kurang memiliki motivasi dalam belajar. 

Dengan tidak adanya motivasi belajar dalam diri siswa, maka akan mengakibatkan siswa tidak 

semangat dalam belajar yang berimbas pada hasil prestasi belajar yang tidak optimal. 

 

Dalam penelitian ini, untuk meningkatkan motivasi  belajar pada peserta didik  peneliti  memilih  

layanan  bimbingan  kelompok.  Seperti  yang  telah  kita ketahui bahwa kegiatan layanan bimbingan 

kelompok banyak menggunakan komunikasi antar anggotanya, memanfaatkan dinamika kelompok, 

dan memperoleh informasi-informasi penting, baik tentang pendidikan, karier, pribadi, dan sosial agar 

dapat menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, serta untuk memperbaiki dan 

mengembangkan pemahaman terhadap dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan dalam menunjang 

terbentuknya perilaku yang efektif. 

 

Bimbingan kelompok dilaksanakan dengan menghidupkan dinamika kelompok melalui permainan 

yang dapat meningkatkan motivasi dan kerjasama antar  anggota  kelompok  serta  memberikan  

topik-topik  yang  menarik  berkaitan 

  

Hipotesis 

Menurut Arikunto (2006: 71), hipotesis adalah sebagai suatu jawaban yang bersifat   sementara   

terhadap   penelitian,   sampai   terbukti   melalui   data   yang terkumpul. Berdasarkan beberapa 

uraian tentang motivasi belajar dan bimbingan kelompok di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “Ada peningkatan motivasi  belajar antara sebelum  dan  sesudah dilakukan  

bimbingan kelompok pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar Lampung”. 
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Metode Penelitian  

Berdasarkan  tujuan  penelitian  maka  jenis  penelitian  yang  paling  sesuai untuk  judul  penelitian  

peningkatan  motivasi  belajar  siswa  kelas  VIII melalui layanan bimbingan kelompok di  SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 yaitu jenis penelitian tindakan kelas 

bimbingan dan konseling. Menurut Mulyasa (2009: 11) penelitian tindakan merupakan upaya untuk 

mencermati kegiatan sekelompok siswa dengan memberikan tindakan yang sengaja dimunculkan. 

Menurut Arikunto dkk (2009:3) memaparkan bahwa penelitian tindakan kelas yaitu proses 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan yang  sengaja  dihadirkan  oleh  guru  dan  

terjadi  dalam  kelompok  atau  secara bersama-sama. 

 

Subjek Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah beberapa siswa kelas VIII SMPN 5 Bandar Lampung yang 

berjumlah 10 orang yang terdiri dari gabungan 8 siswa yang bermotivasi rendah dan 2 siswa 

bermotivasi tinggi, hal ini dilakukan agar terjadi dinamika kelompok dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok. Prosedur pengambilan partisipan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sesuai dengan tujuan. Prosedur pengambilan sampel ini 

dipilih karena diharapkan dengan menggunakan purposive sampling kriteria sampel yang diperoleh 

benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 

 

Pengambilan sampling dalam penelitian ini berawal dari pemilihan siswa yang memiliki nilai rendah 

dilihat dari leger. Dari hasil leger, siswa yang memilik motivasi belajar rendah memiliki nilai tidak 

tuntas lebih dari 3 mata pelajaran pada semester 1.  Dari data tersebut menunjukan siswa yang 

memiliki motivasi belajar rendah sebanyak 18 anak, 18 anak tersebut diminta mengisi skala motivasi. 

Dari hasil pengisian skala motivasi, terdapat 8 anak  yang memiliki motivasi belajar rendah. 

 

Dalam penelitian ini, data yang diambil berupa data kuantitatif yang berupa angka-angka dari data 

skala motivasi belajar dan data kualitatif yang berupa pendeskripsian dari perolehan data selama 

observasi yang dilakukan oleh peneliti.  

 

Teknik pengumpulan data merupakan pekerjaan yang paling penting dalam meneliti. Alat atau 

instrumen pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala penyesuaian diriyang 

dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori. Alat ukur yang dikembangkan dalam penelitian ini 

adalah alat yang digunakan untuk memperoleh gambaran tingkat motivasi belajar siswa kelas VIII  

SMP Negeri 5 Bandar Lampung.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang telah dianalisis, di bawah ini dipaparkan hasil  penelitian  selama  proses  

layanan  bimbingan  kelompok  serta  gambaran motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Bandar Lampung pada kondisi awal sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok, selama 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok serta setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok. 

Dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa SMP Negeri 5 Bandar :Lampung masih ada beberapa 

anak yang memiliki motivasi belajar rendah. Rincian siswa dalam tabel tersebut yaitu 9 siswa 

memiliki motivasi belajar tinggi sebanyak 50%, 1 siswa memiliki motivasi belajar sedang sebanyak 

5,5%, dan 8 siswa memiliki motivasi belajar rendah sebanyak 44,4%. Hasil penelitian meningkatakan 

motivasi belajar siswa   pada siswa kelas VIII SMPN 5 Bandar Lampung melalui layanan bimbingan 

kelompok didapat hasil bahwa motivasi belajar siswa  dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan 

kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini dilaksanakan sebanyak dua siklus. Siklus 2 digunakan 

sebagai penyempurna pada siklus 1. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok diikuti oleh 10 
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anggota kelompok dan peneliti sebagai pemimpin  kelompok.  Anggota  kelompok  terdiri  dari  8  

siswa  yang  memiliki motivasi belajar rendah dan 2 siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi. 

 

Hasil observasi sebelum tindakan bimbingan kelompok motivasi belajar siswa rendah dan masuk 

dalam kategori kurang dengan skore rata-rata  16,25.  Setelah  diberi layanan  bimbingan  kelompok  

pada sikus I,  motivasi belajar siswa meningkat menjadi kategori baik dengan skore rata-rata 38. 

Sedangkan pada siklus II motivasi belajar siswa terus meningkat menjadi kategori sangat baik dengan 

perolehan skore rata-rata 44,75. Hal ini menunjukkan layanan bimbingan kelompok dapat 

meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar Lampung semester genap 

tahun pelajaran 2018/2019. 

 

Pembahasan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebelum diberikan layanan bimbingan 

kelompok motivasi belajar siswa memperoleh skore rata-rata 16,25. Setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok pada siklus I motivasi belajar siswa memperoleh skore rata-rata 38. Dan pada 

siklus II motivasi belajar siswa memperoleh skore rata-rata 44,75. Setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok pada siklus 1 sebanyak 2 kali pertemuan dengan metode ceramah dan diskusi 

dan diakhiri dengan pengisian skala motivasi belajar guna mengetahui  tingkat    motivasi belajar saat 

itu, diketahui dari hasil analisis terjadi peningkatan pada motivasi belajar siswa rata-rata menjadi 65% 

pada kategori sedang. Meskipun  sudah  ada  peningkatan  pada  tingkat  motivasi  belajar  siswa 

setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siklus 1, namun hasil rata- ratanya masih dalam 

kategori sedang. Oleh karena itu, peneliti perlu dilakukan siklus 2. Dalam siklus 2 ini peneliti dengan 

kolaborator menyepakati akan melakukan siklus 2 dengan 3 kali pertemuan lagi. 

 

Refleksi dari siklus 1 digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan siklus 2. Pada 

siklus 2 peneliti tetap menggunakan ceramah dan diskusi, namun  yang berbeda adalah dinamika 

kelompok dengan menggunakan permainan yang membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok 

dan berkaitan dengan materi tips meningkatkan motivasi belajar, pengaruh motivasi belajar terhadap 

prestasi akademik, dan kreativitas belajar. Siklus 2 dilaksanakan selama 3 kali pertemuan, pada 

pertemuan ketiga diakhiri dengan pengisian kembali skala motivasi belajar untuk mengetahui tingkat 

motivasi belajar siswa setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siklus 2. Hasil analisis 

terjadi peningkatan rata- rata tingkat motivasi belajar siswa menjadi 74% pada kategori tinggi. 

 

Berdasarkan hasil pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada siklus 1 dan siklus 2, motivasi 

belajar siswa menjadi meningkat. Hal ini dibuktikan hasil perhitungan deskripsif persentase skala 

motivasi belajar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebelum diberikan tindakan berupa 

layanan bimbingan kelompok rata-rata siswa tingkat motivasi belajarnya dalam tingkat rendah, namun 

setelah diberikan  layanan  bimbingan  kelompok  selama 6 kali pertemuan rata-rata tingkat motivasi 

belajar siswa menjadi tinggi. 

 

Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar siswa dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. Berdasarkan simpulan utama 

tersebut dapat dijabarkan menjadi  3  simpulan  sesuai  dengan  rumusan  masalah  penelitian  yaitu  

sebagai berikut: Kondisi awal tingkat motivasi belajar dari 18 siswa yang mengisi skala motivasi 

belajar  dapat  diketahui  50%  dengan  jumlah  9  siswa  memiliki  motivasi  belajar tinggi, 5,5% 

dengan jumlah 1 siswa memiliki motivasi belajar ketegori sedang, dan 44,5% dengan jumlah 8 siswa 

memiliki tingkat motivasi belajar rendah. Dari hasil skala motivasi belajar dan wawancara dengan 

klien yang memiliki tingkat motivasi belajar rendah, diketahui bahwa siswa menunjukkan perilaku 
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seperti : malas mencatat, kurang antusias mengikuti pelajaran,  sering terlambat mengumpulkan tugas, 

tidak berani maju di depan kelas, tidak mau bertanya, dan minder dengan teman-teman. Tingkat 

motivasi belajar siswa setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada  siklus  I  mengalami  

peningkatan  mencapai  rata-rata  65%  menunjukkan kategori sedang. Sedangkan peningkatan 

motivasi belajar setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siklus II mengalami 

peningkatan rata-rata 74% pada kategori tinggi.. Ada  perbedaan  yang  signifikan  dalam  motivasi  

belajar  siswa  sebelum  dan setelah diberikan tindakan, dimana terjadi peningkatan motivasi belajar 

setelah diadakan  layanan  bimbingan  kelompok.  Secara  garis  besar  dapat  disimpulkan bahwa 

layanan bimbingan kelompok yang tepat dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. 

 

Saran 

Saran penelitian: Siswa SMP Negeri 5 Bandar Lampung supaya dapat mengikuti kegiatan layanan 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar Kepada guru BK dapat mengembangkan 

layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. . Berdasarkan   penelitian   

tentang   meningkatkan   motivasi   belajar   siswa melalui layanan bimbingan kelompok diharapkan 

peneliti berikutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk   penelitian 

selanjutnya serta sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan, 

khususnya bagi pengembangan layanan bimbingan kelompok dalam peningkatan motivasi belajar. 
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ABSTRACT 

This research is a type of classroom action research with the subject of class 7.5 students at SMPN 1 Bandar 

Lampung as many as 30 students The results showed that the application of the Group Investigation model of 

Indonesian language learning material analyzing folk poetry (pantun and syair) could increase student 

participation and learning outcomes. This is indicated by the increase in learning participation showing an 

increase from 12 students or 40.00% in the initial study to 21 students or 70.00% in the first cycle and 27 

students or 90.00% in the last cycle, while the increase in learning outcomes in the initial study was the initial 

condition of 61.13 increased to 74.00 in the first cycle and at the end of the second cycle increased to 80.00 and 

was supported by an increase in learning mastery in the initial state of 10 students (33.33%), after the 

improvement was carried out with the application of the Group model Investigation in the first cycle increased 

to 21 students or 70.00% and in the second cycle increased again to 27 students or 90.00%. The results of the 

study can be concluded that the application of the group investigation model is proven to be able to increase the 

participation and learning outcomes of class 7.5 students of SMPN 1 Bandar Lampung in learning Indonesian 

language analyzing folk poetry (pantun and syair) in semester 1 of the 2019/2020 academic year. 

Key Word: Participation, Learning Outcomes, Group Investigation 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas dengan subjek siswa kelas 7.5 SMPN 1 Bandar 

Lampung sebanyak 30 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Group Investigation 

pembelajaran bahasa Indonesia materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair) dapat meningkatkan 

partisipasi dan hasil belajar siswa. Hal ini terindikasi dari peningkatan partisipasi belajar menunjukkan 

peningkatan dari 12 siswa atau 40,00% pada studi awal menjadi 21  siswa atau 70,00%  pada siklus pertama dan 

27 siswa atau 90,00% pada siklus terakhir, sedangkan peningkatan hasil belajar studi awal sebesar kondisi awal 

sebesar 61,13  meningkat menjadi 74,00  pada siklus I dan pada akhir siklus II meningkat menjadi 80,00 serta 

didukung dengan peningkatan ketuntasan belajar pada keadaan awal sebanyak 10 siswa (33,33%), setelah 

dilaksanakan perbaikan dengan penerapan model Group Investigation pada siklus I meningkat menjadi 21 siswa 

atau 70,00% dan pada siklus II meningkat kembali menjadi 27 siswa atau 90,00%.  Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model group investigation terbukti mampu meningkatkan partisipasi dan hasil 

belajar siswa kelas 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung pada pembelajaran bahasa Indonesia materi menganalisis 

puisi rakyat (pantun dan syair) pada semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Kata Kunci : Partisipasi, Hasil Belajar, Group Investigation 
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Latar Belakang Masalah 

Kurikulum yang berlaku saat ini dan secara umum sudah digunakan di berbagai sekolah yaitu 

kurikulum 2013 revisi. Munculnya kurikulum 2013 revisi merupakan penyempurnaan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 revisi diberlakukan untuk mempersiapkan peserta didik yang aktif, 

kreatif, dan inovatif supaya mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kurikulum 

2013 merupakan kurikulum yang menuntut peserta didik untuk berperan lebih aktif selama 

pelaksanaan pembelajaran. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan pembelajaran bukan hanya guru 

yang menjadi subjek pembelajaran melainkan peserta didik juga menjadi subjek dan objek dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Salah satu peran guru yaitu berperan sebagai fasilitator yang bertugas 

membimbing dan mengarahkan peserta didik selama pelaksanaan pembelajaran. Hal tersebut 

dikemukakan oleh Heryadi (2014:54) bahwa peranan guru antara lain sebagai informator, organisator, 

konduktor, katalisator, pengaruh, inisiator, moderator, transmutter, fasilitator, dan evaluator. 

 

Peserta didik yang hidup di zaman modern seperti saat ini selain harus mampu menguasai ilmu 

eksakta peserta didik juga harus memiliki kemampuan dalam berbahasa khusunya bahasa Indonesia. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Abidin (2012:6) “Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peranan 

yang sangat penting bukan hanya untuk membina keterampilan komunikasi melainkan juga untuk 

kepentingan penguasaan ilmu pengetahuan”. Ruslan et al. (2017:95) mengemukakan “Communicative 

competence in language learning has a goal to achieve the best communication, namely by providing 

referrals to speak. Not only the propriety user, fluency and accuracy in their true context”.  

 

Peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia tidak selalu mempelajari 

kebahasaan saja tetapi harus diimbangi dengan mempelajari kesusastraan. Ketika peserta didik 

dibiasakan untuk membaca dan mempelajari karya sastra maka secara perlahan peserta didik akan 

mengetahui bahwa sastra yang ada di Indonesia sangat kaya akan keberagaman yang telah dilahirkan 

oleh para masyarakat terdahulu dan para sastrawan. Abidin (2012:17) mengemukakan bahwa salah 

satu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu memiliki kesadaran diri atas pentingnya karya sastra 

bagi pengembangan diri, dan sikap positif peserta didik terhadap karya sastra. Sejalan dengan 

pendapat Nurgiyantoro (2013:433) menyatakan “Pembacaan dan pembelajaran sastra bermuara pada 

afeksi, bukan kognisi. Aspek afektif itu sering dikaitkan dengan menyukai dan bahkan mencintai 

sastra. Sastra lebih berperan menggerakkan hati dan perasaan daripada mengajarkan dalam pengertian 

kognitif.” Mempelajari dan mengapresiasi karya sastra tentunya akan membuat peserta didik 

menumbuhkan kesadaran diri untuk mencintai karya sastra. Hal tersebut dikemukakan Kusmini dan 

Riswandi (2010:40) “Apresiasi sastra adalah suatu kegiatan mengakrabi karya sastra untuk 

mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan penikmatan terhadap karya itu hingga diperoleh 

kekayaan wawasan dan pengetahuan, kepekaan pikiran, dan rasa terhadap berbagai segi kehidupan”. 

Mengenai apresiasi sastra dikemukakan pula oleh Ruslan (2017:284) “Pembelajaran membaca 

apresiatif sebagai aktivitas apresiasi sastra. Siswa melakukan resepsi dan interpretasi (penafsiran) 

terhadap suatu teks. Dalam kegiatan pembelajaran membaca apresiatif siswa diarahkan untuk 

memiliki kepekaan terhadap karya sastra. Pada proses estetis reseptif kritis-kreatif siswa merespons 

karya sastra”.  

 

Dalam kurikulum 2013, salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dalam 

tingkat satuan atau jenjang pendidikan adalah pelajaran bahasa Indonesia. Dalam proses 

pembelajarannya siswa harus berhadapan langsung dengan contoh atau jenis teks yang akan dipelajari 

sebab kurikulum 2013 telah mengedepankan pembelajaran berbasis teks. Beberapa jenis teks yang 

harus dikuasai oleh siswa SMP kelas 7 berdasarkan kurikulum 2013 salah satunya yaitu teks puisi 
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rakyat. Puisi rakyat merupakan salah satu teks yang harus dikuasai oleh peserta didik pada tingkatan 

kelas 7. Dalam mempelajari puisi rakyat harus membutuhkan proses supaya kompetensi dasar ini 

dapat terlaksana dengan baik, apalagi jika dilihat bahwa teks puisi rakyat merupakan suatu puisi lama 

dan harus dipelajari oleh peserta didik di zaman modern ini.  

 

Pada pembelajaran puisi rakyat di kelas 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung bahwa masih banyak peserta 

didik ketika mempelajari puisi rakyat mengalami kesulitan memahami isi materi karena bahasa yang 

digunakan kurang dipahami serta kreativitas dan keaktifan peserta didik masih belum maksimal. Hal 

tersebut tidak menutup kemungkinan dalam penggunaan model pembelajaran yang belum optimal, 

dan belum menguasai teknik yang harus dilakukan dalam upaya mengidentifikasi informasi dan 

menyimpulkan isi teks puisi rakyat (Pantun dan Syair).  Hasil observasi pada kegiatan pra penelitian 

di kelas 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung menunjukkan hanya terdapat 10 siswa atau 33,33% dari 30  

siswa yang dinyatakan tuntas, sedangkan sebanyak 20 siswa atau 66,67% dinyatakan belum tuntas 

dengan perolehan nilai rata-rata secara klasikal sebesar 63,17  

 

Mengacu pada permasalahan tersebut, penulis merasa tergugah untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, penulis memiliki ide untuk melaksanakan pembelajaran 

mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi teks puisi rakyat (pantun dan syair) secara lebih 

efektif dan menyenangkan dengan memilih model pembelajaran Group Investigation. Model 

pembelajaran Group Investigation dalam pelaksanaannya akan membantu peserta didik dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir, pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan, 

peserta didik siap dengan berbagai kemungkinan mengenai soal yang akan didapatkan, dan peserta 

didik terlibat aktif dalam pembelajaran mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks puisi rakyat 

(pantun dan syair). 

 

Pada dasarnya, Group Investigation merupakan varian dari diskusi kelompok. Tujuan dari Group 

Investigation adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain untuk meningkatkan kerjasama siswa. 

Penerapan model pembelajaran group Investigation dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena 

pelajaran bahasa Indonesia yang membutuhkan pemahaman tentang konsep-konsep yang mendasar. 

Penerapan konsep-konsep yang mendasar dibutuhkan langkah-langkah pembelajaran yang optimal, 

sehingga diharapkan model group Investigation siswa diharuskan untuk memiliki kemampuan yang 

baik dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses kelompok (group process skills).  

 

Melalui model group Investigation siswa mengalami sendiri usaha pada penemuan sesuatu, misalnya 

mengapa kita perlu menjaga lingkungan. Siswa memperoleh pengertian dan pemahaman lebih  

mendalam tentang materi dalam pelajaran bahasa Indonesia dan yang telah dipelajari akan tetap 

melekat padanya. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

penerapan model pembelajaran kooperatif group Investigation sebagai upaya untuk meningkatkan 

hasil belajar bahasa Indonesia materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair), dengan formulasi 

judul penelitian yaitu: “Upaya Menigkatkan Partisipasi dan Hasil Belajar Materi Menganalisis Puisi 

Rakyat (Pantun dan Syair) Menggunakan Model Pembelajaran Group Investigation Siswa Kelas 7.5 

SMPN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu; Proses pembelajaran 

menerapkan paradigma lama, yaitu guru merupakan pusat kegiatan belajar di kelas (teacher centered), 

yang akibatnya siswa menjadi kurang aktif.  Penggunaan model dan metode pembelajaran yang 
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kurang bervariatif menyebabkan kurangnya antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

bahasa Indonesia. Perilaku siswa kelas 7.5 selama pembelajaran menunjukkan pada rendahnya 

partisipasi siswa dalam belajar. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  Bagaimana 

peningkatan partisipasi  siswa pada mata  pelajaran bahasa Indonesia materi menganalisis puisi rakyat 

(pantun dan syair) siswa kelas 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020 melalui 

penerapan model pembelajaran group Investigation? Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada 

mata  pelajaran bahasa Indonesia  materi  menganalisis puisi  rakyat (pantun dan syair)  siswa kelas  

7.5 SMPN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020 melalui penerapan model pembelajaran 

group Investigation? 

 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk: Mengetahui 

peningkatan partisipasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi menganalisis puisi 

rakyat (pantun dan syair) melalui penerapan model pembelajaran group Investigation di kelas 7.5 

SMPN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair) melalui 

penerapan model pembelajaran group Investigation di kelas 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 

 

Kajian Pustaka 

Hasil belajar siswa adalah merupakan indikator atau gambaran keberhasilan guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga masalah hasil belajar siswa merupakan salah satu 

problem yang tidak pernah habis dibicarakan dalam dunia pendidikan. Banyak faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar antara lain : strategi dan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

dalam kelas, lingkungan belajar siswa, dan media pengajaran yang digunakan oleh guru. 

Ketidaktepatan model pembelajaran guru akan berakibat pada rendahnya motivasi dan aktivitas 

belajar siswa. (Sudjana, 2004:111)  

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil 

belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat 

menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun 

individu (Daryanto, 2007)  

 

Menurut Daryanto (2007: 120) hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 

proses belajar. Ia juga mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan aktual yang diukur secara 

langsung. Hasil pengukuran belajar inilah akhirnya akan diketahui seberapa jauh tujuan pendidikan 

dan pembelajaran yang telah dicapai. Selanjutnya terkait dengan pengertian hasil belajar.  

 

Sudjana (2002: 22) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah ia 

menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu 

dalam kehidupan sehari-hari.  
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Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil 

belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat 

menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun 

individu. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian 

terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam  upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru 

dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas 

maupun individu (Muhibbin, 2003) Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 250-251) hasil belajar 

merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, 

hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesikannya bahan 

pelajaran. Menurut Oemar Hamalik (2006: 30) hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan 

terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti.  

 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam diri siswa dan 

faktor dari luar diri siswa (Sudjana, 2002 : 39). Dari pendapat ini faktor yang dimaksud adalah faktor 

dalam diri siswa perubahan kemampuan yang dimilikinya seperti yang dikemukakan oleh Clark 

(dalam Sudjana 2002: 39) menyatakan bahwa hasil belajar siswa disekolah 70% dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian juga faktor dari luar diri siswa 

yakni lingkungan yang paling dominan berupa kualitas pembelajaran (Sudjana, 2002 : 39).  

 

Kerangka Pikir 

Pada dasarnya setiap proses belajar mengajar bertujuan untuk mencapai perubahan tingkah laku pada 

diri peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Sehingga dalam setiap kegiatan belajar mengajar 

selesai diharapkan selalu ada peningkatan hasil belajar peserta didik. Permasalahan pembelajaran 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya perhatian peserta didik pada penjelasan 

guru saat proses pembelajaran, beberapa peserta didik lebih senang mengobrol, ada pula peserta didik 

yang mengantuk, dan melamun dalam proses pembelajaran. 

 

Dalam kegiatan belajar mengajar memuat materi yang akan disampaikan, metode yang di gunakan 

ataupun media pengajaran yang mendukungnya. Salah satu alternatif untuk dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik adalah dengan metode pembelajaran group investigation. Dengan penggunaan 

metode pembelajaran group investigation diharapkan dapat meningkatkan aktivitas peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran. Metode group investigation melibatkan peserta didik sejak 

perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun untuk mempelajarinya melalui investigasi, 

sehingga peserta didik menjadi lebih aktif, dan dapat menambah pemahaman terhadap materi 

pelajaran. Model pembelajaran Group Investigation, siswa dibebaskan membentuk kelompoknya 

sendiri dengan memilih topik-topik dari unit yang dipelajari oleh seluruh kelas. Siswa yang telah 

memilih topik kemudian mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah 

dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan dalam 

bentuk presentasi atau sejenisnya. Melalui pembelajaran ini, siswa akan dilibatkan secara total dalam 

pembelajaran sehingga akan memberikan kesempatan siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar dan meminimalisir kedudukan guru sebagai teacher center khususnya dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. 
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Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas maka hipotesis penelitian tindakan kelas  ini 

adalah jika dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menganalisis puisi rakyat (pantun 

dan syair) digunakan model Group Investigation maka partisipasi dan hasil belajar siswa kelas 7.5 

SMPN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020  dapat meningkat. 

 

Metode  Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMPN 1 Bandar Lampung pada pembelajaran bahasa Indonesia 

materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair) pada Tahun Pelajaran 2019/2020. Peneliti 

mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan bekerja pada sekolah tersebut, sehingga 

memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan subyek penelitian yang sangat sesuai 

dengan profesi penulis Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada bulan  September 2019 

s.d bulan Oktober 2019 sebanyak 2 siklus, secara terperinci pada bagian lampiran 2  penelitian 

tindakan kelas ini. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas dalam upaya 

meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah adalah pendekatan deskriptif. Apabila datanya telah terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi 

dua kelompok data, yaitu kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan 

dalam kata-kata atau simbol. Data kualitatif yang berbentuk kata-kata tersebut disisihkan untuk 

sementara, karena akan sangat berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh 

dari analisis data kuantitatif (Arikunto, 2010:86). Sehingga dalam penelitian ini diperlukan dulu data 

kuantitatif yang berbentuk angka, setelah itu baru diperjelas dengan kata-kata. 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas dalam bahasa inggris disebut dengan istilah classroom action research. Dalam penelitian ini 

rancangan tindakannya terdiri dari beberapa siklus sesuai dengan hasil yang diharapkan, dimana 

setiap siklus terdiri dari dua pertemuan.  

 

Subjek Penelitian  

Subjek pelaksanaan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 

7.5 SMPN 12 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa 

terdiri dari 16  laki-laki dan 14 perempuan.  

 

Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan ada dua macam, 

yaitu teknik tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi 

menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair). Sedangkan teknik nontes digunakan untuk mengetahui 

partisipasi siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini ini dilaksanakan pada siswa kelas 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa 29 orang. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, 

masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Sebelum peneliti melaksanakan kegiatan 

penelitian, terlebih dahulu melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa 

dalam mata pelajaran bahasa Indonesia materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan tersebut selanjutnya diadakan tindakan melalui 2 (dua) 

siklus. Untuk melaksanakan tindakan pada setiap siklus peneliti menyiapkan; Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, lembar pengamatan serta tes evaluasi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran.  
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Hasil Penelitian 

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa penggunaan model group 

investigasi sangat efektif untuk digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair). Penerapan model 

Group Investigasi terbukti dapat memaksimalkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Secara umum 

hasil rekapitulasi pembelajaran bahasa Indonesia ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel Rekapitulasi Peningkatan Hasil dan Ketuntasan  Belajar Siswa pada Kondisi Awal , 

Siklus I dan Siklus II 

 

No Uraian 
Nilai 

Rata-2 

Siswa Tuntas Siswa Belum Tuntas 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Awal 63,17 10 33,33 20 66,67 

2 Siklus I 74,00 21 70,00 9 30,00 

3 Siklus II 80,00 27 90,00 3 10,00 

 

Sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan dalam perbaikan pembelajaran bahwa siswa 

yang dinyatakan tuntas belajar jika mendapat nilai tes formatif sebesar 75 ke atas dan jika 85% dari 

siswa telah tuntas belajarnya.   

 

Penjelasan mengenai peningkatan nilai rata-rata hasil belajar pada pembelajaran bahasa Indonesia 

materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair) dengan menerapkan metode grup investigation  

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di mana pada kondisi awal sebesar 63,17 meningkat 

menjadi 74,00 pada siklus I dan pada akhir siklus II meningkat menjadi 80,00.  

 

Keberhasilan proses perbaikan pembelajaran tidak hanya dilihat dari peningkatan hasil belajar atau 

nilai tes formatif saja. Motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran juga merupakan indikator 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Data kemampuan siswa diperoleh dari lembar observasi 

yang telah diisi oleh observer selama perbaikan pembelajaran berlangsung. Fokus observasi 

difokuskan pada aspek-aspek bisa menjawab, mau bertanya dan aktif dalam kegiatan diskusi. Hasil 

observasi pada pelaksanaan kegiatan perbaikan 

 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan adalah Group Investigation, 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, 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  dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya materi 

menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair) pada siswa kelas 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung sesuai 

dengan tata cara penerapan pembelajarannya dapat di diskripsikan sebagai berikut:  Pembahasan 

materi pembelajaran menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair) 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 materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair). 

kemudian guru menjelaskan materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair) dan menerangkan 
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secara garis besar dengan menggunakan model pembelajaran Group Investigation. 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 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung dalam pembelajaran ini 

disesuaikan secara heterogen mungkin baik di dasarkan pada nilai atau prestasi yang ditunjukkan pada 

materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembentukan kelompok, guru membagi kelas menjadi 

6 kelompok pada siklus pertama dengan anggota masing-masing kelompok berjumlah 5 siswa  . 

Pembagian Topik Diskusi  Sebelum diskusi dimualain, dibuat lembar jawaban dari pembahasan 

diskusi tersebut. Pembagian topik diskusi dilakukan setelah guru menyajikan studi kasus tentang 

materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair) dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Group Investigation  serta siswa kelas 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung duduk berkelompok 

sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditetapkan.  

 

Diskusi kelompok, dalam pekerjaan topik diskusi materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair), 

siswa kelas 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung 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 benar-benar membutuhkan bantuan.  

 

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 

menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair). 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 dan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan siswa dalam melaksanakan pembelajaran materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan 

syair). dalam mengerjakan test evaluasi diwajibkan untuk mengerjakan secara individual. 

 

Hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif Group Investigation  telah 

menunjukkan suatu peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Dari penerapan tindakan siklus 1 diketahui 

bahwa perolehan skor evaluasi test ini dihasilkan rata-rata hasil siswa adalah 74,00 nilai terendah 

yang diperoleh siswa adalah 50 dan nilai tertinggi adalah 90. Dari hasil test ini diketahui bahwa siswa 

yang tuntas belajar sebesar 70,00% (21 siswa) dan siswa yang belum tuntas sebesar 30,00% (9 siswa) 

dengan partisipasi belajar  siswa pada tindakan siklus pertama terdapat 21 siswa atau 70,00% yang 

dinyatakan tuntas.  

 

Pada tindakan siklus II diketahui perolehan skor evaluasi test dihasilkan nilai rata-rata hasil test siswa 

adalah 80,00. Nilai terendah yang diperoleh adalah 60 dan nilai tertinggi adalah 90. Dari hasil ini 

diketahui bahwa 27 siswa kelas 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung telah tuntas belajar dengan persentase 

ketuntasan sebesar 90,00%. Penjelasan mengenai partisipasi belajar 27 siswa dinyatakan tuntas atau 

90,00%. 
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Menurut Rohani (2004:6-7) menjelaskan, bahwa belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam 

partisipasi, baik partisipasi  fisik maupun psikis. Partisipasi  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 partisipasi  psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja 

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 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Group Investigation telah menunjukkan keberhasilan dari metode yang 

digunakan. Kelas dengan model pembelajaran Group Invetigation menunjukkan ketuntasan hasil 

belajar yang cukup tinggi. Pelaksanaan pembelajaran siklus II mengalami peningkatan.  

 

Hasil refleksi pada siklus II menunjukkan bahwa guru sudah cukup terampil dalam menerapkan 

pembelajaran model Group Invetigation guru juga berperan aktif dalam pembelajaran sehingga 

skenario pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

 

Beberapa kelemahan yang muncul dalam penelitian ini diantaranya: guru-guru jarang menggunakan 

model kooperatif Group Investigation dalam pembelajaran sehingga guru meminta bantuan kepada 

peneliti untuk menyediakan model yang digunakan dalam diskusi. Kelemahan yang muncul dari siswa 

berdasarkan penelitian diatas adalah siswa masih berebut anggota kelompok jika akan dilaksanakan 

diskusi kelompok, mereka lebih memilih teman yang akrab dengan mereka. Guru juga harus 

memotivasi siswa untuk terus bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti, karena masih ada 

siswa yang kuarang antusias menjawab pertanyaan dari guru. Akan tetapi pada tabel hasil analisis 

observasi partisipasi siswa dalam pembelajaran siklus II dimana siswa yang antusias menjawab 

pertanyaan dari guru sudah lebih dari 85% dari jumlah keseluruhan siswa. Meskipun masih terdapat 

beberapa kelemahan dalam penelitian ini akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghambat yang 

berat dalam proses pembelajaran karena indikator keberhasilan dalam penelitian telah tercapai.  

 

Peningkatan aktivitas siswa terlihat dari siswa yang mulai terbiasa dengan pola belajar siswa, 

sehinnga siswa benar-benar memiliki tanggung jawab dalam kelompoknya dan segala yang ada dalam 

kelompoknya menjadi tanggung jawab bersama. Siswa mulai menghargai pendapat dari teman 

kelompoknya dan memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk mengemukakan 

pendapatnya. Siswa sudah tidak merasa malu dan takut lagi untuk bertanya maupun berpendapat 

sehingga guru tidak perlu terlalu mendominasi dalam mengaktifkan proses pembelajaran.  

 

Penerapan model pembelajaran kooperatif Group Investigation  membuat siswa tidak hanya 

menghafal materi yang diberikan guru, tetapi siswa dapat memehami apa yang dipelajari dan 

menerapkan materi yang telah dismpaikan melalui kegiatan diskusi bersama dengan teman 

sekelompoknya. Berdasarkan hasil observasi dan hasil belajar siswa siklus II telah tercapai ketuntasan 

klasikal berdasarkan rata-rata nilai hasil belajar sebesar 80,00 dengan persentase ketuntasan sebesar 

90,00% dan partisipasi  siswa sebesar 90,00%. 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  mengalami peningkatan persentase  hasil dan ketuntasan belajar siswa 

dan persentase partisipasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa dengan penerapan pembelajaran kooperatif Group Investigation  dapat 
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meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa kelas 7.5 SMPN 1 Bandar Lampung pada materi 

menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair). 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi dan hasil belajar 

bahasa Indonesia materi menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair) siswa kelas 7.5 SMPN 1 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020 setelah dilakukan tindakan melalui penerapan model Group 

Investigation mengalami peningkatan secara signifikan. Penjelasan secara rinci sebagaimana 

dijelaskan di bawah ini. Penerapan model Group Investigationpembelajaran bahasa Indonesia materi 

menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair)dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa. Hal ini 

terindikasi dari peningkatan aktivitas belajar menunjukkan peningkatan dari 12 siswa atau 40,00% 

pada studi awal menjadi 21  siswa atau 70,00%  pada siklus pertama dan 27 siswa atau 90,00% pada 

siklus terakhir. Penerapan model Group Investigation pembelajaran bahasa Indonesia materi 

menganalisis puisi rakyat (pantun dan syair) dapat meningkatkan hasil dan ketuntasan belajar siswa. 

Hal tersebut dibuktikan oleh kenaikan rata-rata hasil belajar studi awal sebesar kondisi awal sebesar 

63,17  meningkat menjadi 74,00  pada siklus I dan pada akhir siklus II meningkat menjadi 80,00 serta 

didukung dengan peningkatan ketuntasan belajar pada keadaan awal sebanyak 10 siswa (33,33%), 

setelah dilaksanakan perbaikan dengan penerapan model Group Investigation pada siklus I meningkat 

menjadi 21 siswa atau 70,00% dan pada siklus II meningkat kembali menjadi 27 siswa atau 90,00%.  

Dari perolehan angka-angka di atas dapat disimpulan bahwa pada siklus kedua, proses pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran dinyatakan berhasil dan tuntas pada siklus kedua. 

 

Saran  

Berdasarkan simpulan penelitian tindakan di kelas 7.5 SMPN 1 Bandar  Lampung ada beberapa saran 

peneliti, yaitu:  Bagi siswa, Siswa hendaknya lebih membuka diri untuk menerima pembagian anggota 

sehingga terjadi pemerataan anggota kelompok dan siswa dapat saling bertukar fikiran dan 

bekerjaasama dalam anggota kelompok serta menerima pendapatan anggota kelompok lain  Siswa 

diharapkan selalu berperan aktif dalam pembelajaran untuk menciptaan pembelajaran yang 

menyenangkan  Bagi siswa yang kurang jelas dalam menerima penjelasan guru maka sebaiknya siswa 

lebih aktif bertanya pada guru maupun pada teman. Siswa lebih berpartisipasi aktif dan memusatkan 

perhatian selama kegiatan pembelajaran di kelas supaya mampu memahami materi dengan baik. Guru 

diharapkan menggunakan model pembelajaran kooperatif GroupInvestigation 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 diajarakan. Guru dalam proses 

pembelajaran sebaiknya memilih model ataupun metode yang tepat dan sesuai dengan materi yang 

akan disampaikan. Karena pemilihan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perolehan hasil 

belajar siswa. Selain itu, dalam melaksanakan proses pembelajaran guru sebaiknya menyusun 

rancangan dengan matang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi sehingga 

tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan optimal Bagi Sekolah, Kepala sekolah disarankan 

agar memberi peluang kepada guru untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Hendaknya 

memberikan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih lengkap dan mendukung dalam proses belajar 

mengajar, sehingga proses belajar mengajar bisa lebih optimal 
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ABSTRACT 

This research was conducted with the aim of knowing whether the jigsaw learning model can improve the 

learning activities of Citizenship Education in fourth grade students of SD Inpres 7/83 Girian Weru. 

Cooperative learning (jigsaw) emphasizes the development of one's own understanding actively, creatively and 

productively based on prior knowledge and meaningful learning experiences. By using the cooperative learning 

model (jigsaw) in the Civics learning process, it can improve student learning activities. The higher the 

teacher's performance in using the learning model (jigsaw) in Civics learning, the more student learning 

activities will increase. This can be seen from the results of research on fourth grade students of SD Inpres 7/83 

Girian Weru, which are as follows: In the first cycle, student learning completeness reaches 19.93% and 

80.07% incomplete. 07.86% of students who have not completed so that learning in this category is considered 

successful. 

Key Word: Jigsaw, Motivation, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran jigsaw dapat 

meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV SD Inpres 7/83 Girian Weru. 

Pembelajaran koperatif (jigsaw) menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif dan 

produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu.dan pengalaman belajar yang bermakna. Dengan menggunakan 

model pembelajaran koperatif (jigsaw) pada proses pembelajaran Kewarganegaraan dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa.  Semakin  meningkat  kinerja  guru  dalam  menggunakan  model pembelajaran (jigsaw) 

dalam pembelajaran Kewarganegaraan, maka semakin meningkat aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat terlihat 

dari hasil peneltian pada siswakelas IV SD Inpres 7/83Girian Weru , yaitu sebagai berikut: Pada siklus I 

ketuntasan belajar siswa mencapai 19.93% dan yang belum tuntas 80.07%.Pada siklus II ketuntasan belajar 

siswa mencapai 92.13% yang tuntas sedangkan terdapat 07.86% siswa yang belum tuntas sehingga 

pembelajaran kategori ini dianggap telah sukses.   

Kata Kunci: Jigsaw, Motivasi, Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan 

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945]  
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Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, 

rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu 

diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan 

semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan 

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu 

ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi 

penerus.  

 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya 

untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945.  

 

Guru memiliki tanggung jawab agar pembelajaran yang diberikan dapat berhasil dengan baik. 

Keberhasilan ini banyak bergantung kepada usaha guru membangkitkan aktivitas belajar siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Aktivitas dalam belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal-hal yang belum jelas, mencatat, 

mendengar, berpikir, membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi 

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

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

 

Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

”Apakah penggunaan model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas IV  SD Inpres 7/83  Girian Weru .  

 

Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran jigsaw dapat 

meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV SD INPRES 7/83 

Girian Weru . 

 

Kajian Teori 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warganegara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibanuntuk menjadi warga Negara Indonesia 

yang cerdas,terampil dan berkarakter. Menyadari peran PKn amat penting bagi kehidupan masyarakat 

Indonesia  maka internalisasi PKn dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang 

ditempuh mulai dari pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pergaulan 

dieraglobalisasi saat sekarang para siswa dituntut untuk memiliki minat terhadap pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, serta memahami Pendidikan Kewarganegaraan karena seperti yang dijelaskan 

sebelumnya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangatlah menunjang perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

 

Sardiman (2007: 100) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas belajar adalah aktivitas 

yang bersifat fisik maupun mental. Usman (2000) mengatakan bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas 

jasmaniah dan rohaniah, yang meliputi aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan, 

aktivitas gerak dan aktivitas menulis. 
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Rianto & Dhari (1994) mengemukakan bahwa agar aktivitas berjalan efektif, diperlukan keterlibatan 

secara terpadu, berkesinambungan dari berbagai macam hal yaitu mengarah pada interaksi yang 

optimal, menuntut berbagai jenis aktivitas peserta didik, strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, dan menggunakan berbagai variasi media dan alat peraga 

 

Model Pembelajaran Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan masukkan sebagian komponen atau prinsip tipe 

STAD. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembahasan tipe Jigsaw akan diawali dengan 

memperkenalkan tipe STAD . 

 

Pada pembelajaran tipe STAD Slavin, (1994) siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 

(empat) orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Guru 

menyajikan pelajaran, dan kemudian siswa bekerja didalam tim mereka untuk memastikan bahwa 

seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya, seluruh siswa dikenai kuis tentang 

materi itu, pada waktu kuis ini mereka tidak dapat saling membantu. 

 

Skor siswa dibandingkan dengan rata-rata skor yang lalu mereka sendiri, dan poin diberikan 

berdasarkan pada seberapa jauh siswa menyamai atau melampui prestasi yang lalunya sendiri. poin 

tiap anggota tim ini dijumlah untuk mendapat skor tim, dan tim yang mencapai kriteria tertentu dapat 

diberikan sertifikat atau ganjaran yang lain. 

 

Berkaitan dengan pengertian materi akademik yang dibagi-bagi atas beberapa sub-bab, maka dalam 

konteks pembelajaran matematika dengan topik tertentu, maka materi itu dibagi menjadi sub-topik 

yang (sedapat mungkin) setara. Makna sub-topik yang setara adalah sub-topik tertentu bukan 

merupakan prasyarat bagi sub-topik yang lain. Alasan utama dari pemikiran ini adalah menghindari 

perbedaan beratnya tugas satu kelompok dengan kelompok yang lain. 

Metodologi Penelitian 

 

SD Inpres 7/83Girian Weru , Propinsi Sulawesi Utara. Siswa kelas IV. Penelitian ini dilakukan pada 

semester genap tahun pelajaran 2019/2020 selama 2 bulan yaitu dari bulan September sampai dengan 

bulan Oktober 2019. Rancangan-rancangan yang dilakukan pada tahapan ini adalah: Membuat lembar 

observasi untuk melihat suasana pembelajaran, aktifitas guru dan aktifitas siswa selama proses belajar 

mengajar dengan menerapkan metode jigsaw. Membuat analisis hasil ulangan harian setiap siklus, 

untuk melihat apakah siswa kelas IV dalam proses belajar mengajar ada peningkatan penguasaan 

materikeutuhan NKRI. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

SIKLUS I 

a. Perilaku dan Sikap siswa 

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

melalui observasi atau pengamatan selama proses pemberian tindakan pembelajaran berbasis jigsaw 

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

PERTEMUAN ASPEK YANG DIOBSEVASI RATA-RATA 

I 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 

II 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 

III 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 

% 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 
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Data di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan positif pada tiap pertemuan baik dari pertemuan 

pertama hingga ketiga.Pada pertemuan pertama rata rata perilaku dan sikap siswa mencapai 62.1 % 

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

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

65.10% atau masih dalam kategori cukup. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

68.70% atau termasuk dalam kategori cukup baik (C). Dengan demikian dari enam aspek pengamatan 

perilaku dan sikap siswa selama menerima tindakan pembelajaran berbasis jigsaw kelompok masih 

tergolong cukup baik (C) karena rata rata pertemuan masih berkisar 65.10%. Jika disajikan dalam 

bentuk diagram maka dari pertemuan pertama samapai pertemuan ketiga maka didapat sebagai 

berikut : 

  

 

KETERANGAN : 

PERTEMUAN I  : 62.10% 

PERTEMUAN II  : 64.50% 

PERTEMUAN III : 68.70% 

 

b) Hasil belajar siswa 

Data hasil belajar siswa kelas IV  diperoleh melalui pengamatn unjuk kerja (penilaian nontes) siswa 

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

nilai hasil belajar disajikan dalam tabel berikut ini : 

Pertemuan Daya Serap% Ketuntasan% 

  Tuntas Belum Tuntas 

1 61.0 59 41 

2 63.0 64 36 

3 64.3 70 30 

RR % 62.8 65 35 

 

1. Daya Serap siswa 

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

dari 10 siswa adalah 62.8 % artinya setelah menerima tindakan dengan menggunakan pembelajaran 

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

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

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

dengan standard adalah 75%. 
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2. Ketuntasan Belajar Siswa 

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

berhasil karena  Pada pertemuan I hanya 6 siswa yang tuntas pembelajaran.Jika dikalkulasi baru 59% 

dan masih 4 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 41%. Pada pertemuan II hanya 7 siswa yang 

tuntas dengan kalkulasi 64% dan masih 3 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 36 %. Pada 

pertemuan III sudah 8 siswa yang tuntas dengan kalkulasi 70 % dan masih ada 2 siswa yang belum 

tuntas dengan kalkulasi 30%.  

 

2. Siklus Kedua 

a. Perilaku dan Sikap siswa 

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

melalui observasi atau pengamatan selama proses pemberian tindakan pembelajaran berbasis jigsaw 

kelompok. 

 

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

 

PERTEMUAN ASPEK YANG DIOBSEVASI RATA-RATA 

I 78 78.2 79.1 79.3 79.4 79.8 78.96 

II 81.2 81.5 81.8 81.9 82.4 82.7 81.91 

III 85 86 86.3 87.2 88.1 89.4 87 

% 81.4 81.9 82.4 82.8 83.3 83.96 82.62 

 

Data di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan positif pada tiap pertemuan baik dari pertemuan 

pertama hingga ketiga.Pada pertemuan pertama rata rata perilaku dan sikap siswa mencapai 78.96 % 

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

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

82.62% atau masuk dalam kategori baik (B). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ketiga telah mencapai 89.40% atau termasuk dalam kategori sangat baik (A). 

 

b) Hasil belajar siswa 

Data hasil belajar siswa kelas IV  diperoleh melalui pengamatn unjuk kerja (penilaian nontes) siswa 

selama proses pemberian tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap pertemuan . 

 

1.Daya Serap siswa 

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

dari 10 siswa adalah 84.4% artinya setelah menerima tindakan dengan menggunakan konsep 

pertanyaan terstruktur dengan  kelompok selama tiga kali pertemuan untuk tiga indikator dan materi 
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pembelajaran ternyata tingkat daya serap siswa sudah mencapai 84.4% dengan kategori baik atau 

(B).Ini menunjukan pembelajaran pada siklus II sudah ideal karena untuk nilai ideal adalah sesuai 

dengan standard adalah 75%. 

 

2.Ketuntasan Belajar Siswa 

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

berhasil karena  A. Pada pertemuan I sudah 8 siswa yang tuntas pembelajaran.Jika dikalkulasi 

jumlahnya 81.81% dan masih 2 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 18.19%. B. Pada 

pertemuan II sudah 9 siswa yang tuntas dengan kalkulasi 94.59% dan masih 1 siswa yang belum 

tuntas dengan kalkulasi 05.41 %. C. Pada pertemuan III sudah 10 siswa yang tuntas dengan kalkulasi 

100 % dan sudah tidak ada siswa yang belum tuntas dengan presentasi 0%.  

  

Pada siklus I siswa yang belum tuntas : 35 % sedangkan siswa  yang sudah tuntas 65% sedangkan di 

siklus II siswa yang telah  tuntas mencapai 92.13% dan yang belum tuntas mencapai 07.86% 

  

1.Siklus I  

Hasil penilaian pada kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran jigsaw adalah 74.80% 

dengan kategori baik. Sedangkan aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Kewarganegaraan terdapat 19.93% yang tuntas dan belum tuntas 80.07%. Dengan demikian 

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

kelemahan/ kekurangan kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran jigsaw pada siklus I, 

yaitu sebagai berikut: Guru tidak memunculkan dan tidak mengeksplorasi gagasan untuk 

memunculkan konsepsi awal siswa  Guru kurang mahir dalam mengajak siswa untuk menuliskan atau 

menjawab apa saja yang telah diketahui tentang topik pembicaraan (4)  Guru tidak membimbing, 

melainkan hanya memerintah siswa untuk mencari beberapa perbedaan antara konsepsi awal dengan 

konsep peristiwa atau hasil pengamatan. Guru tidak mengarahkan siswa untuk menjawab pertanyaan 

yang disusun untuk menerapkan konsep peristiwa yang telah dikembangkan siswa ke dalam situasi 

baru. Guru kurang mahir dalam memberi umpan balik untuk memperkuat konsep peristiwa yang telah 

diperoleh siswa  

 

2.Siklus II  

Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran 

jigsaw pada siklus I, maka telah diadakan perbaikan-perbaikan kinerja guru , yaitu sebagai berikut:  

Guru wajib memunculkan dan wajib mengeksplorasi gagasan untuk memunculkan konsepsi awal 

siswa. Guru meningkatkan kemahiran dalam mengajak siswa menuliskan atau menjawab apa saja 

yang telah diketahui tentang topik pembicaraan. Guru harus lebih sungguh-sungguh dalam 

membimbing siswa untuk mencari beberapa perbedaan antara konsepsi awal dengan konsep peristiwa 

atau hasil pengamatan. Guru harus meingkatkan perhatian dalam mengarahkan siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang disusun untuk menerapkan konsep peristiwa yang telah dikembangkan siswa ke 

dalam situasi baru. Guru berupaya meningkatkan kemahiran dalam memberi umpan balik untuk 

memperkuat konsep peristiwa yang telah diperoleh siswa  

 

Dari upaya perbaikan-perbaikan kinerja guru dalam penggunaan model pembelajaran jigsaw pada 

siklus II maka diperoleh peningkatan kinerja guru yaitu menjadi 100% dengan kategori baik. Hal ini 

berpengaruh pula terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yaitu menjadi 100% pada pertemuan ketiga dengan rata rata 92.13% siswa yang 

tuntas dan 07.86% siswa yang belum tuntas. Dengan demikian penelitian pada siklus II sudah 

memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini desebabkan karena adanya keberhasilan pada kinerja guru 
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dalam menggunakan model pembelajaran jigsaw, yaitu sebagai berikut: Guru sudah mahir dalam 

mengeksplorasi gagasan untuk memunculkan konsepsi awal siswa. Guru sudah mampu dalam 

mengarahkan siswa untuk menjawab pertanyaan yang disusun untuk menerapkan konsep peristiwa 

 

Kesimpulan  

Pembelajaran koperatif (jigsaw) menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif 

dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu.dan pengalaman belajar yang bermakna. Dengan 

menggunakan model pembelajaran koperatif (jigsaw) pada proses pembelajaran Kewarganegaraan 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.  Semakin  meningkat  kinerja  guru  dalam  menggunakan  

model pembelajaran (jigsaw) dalam pembelajaran Kewarganegaraan, maka semakin meningkat 

aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari hasil peneltian pada siswakelas IV SD INPRES 

7/83Girian Weru , yaitu sebagai berikut: Pada siklus I ketuntasan belajar siswa mencapai 19.93% dan 

yang belum tuntas 80.07%.Pada siklus II ketuntasan belajar siswa mencapai 92.13% yang tuntas 

sedangkan terdapat 07.86% siswa yang belum tuntas sehingga pembelajaran kategori ini dianggap 

telah sukses.   

 

Saran  

Mengingat Model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, maka sekolah 

yang memiliki karakteristik yang sama dapat menerapkan penggunaan model pembelajaran jigsaw 

untuk meningkatkan prestasi siswa secara lebih baik. Karena Pembelajaran koperatif (jigsaw) 

menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif dan produktif berdasarkan 

pengetahuan terdahulu.dan pengalaman belajar yang bermakna, maka model pembelajaran koperatif 

(jigsaw) harus dilaksanakan dengan cara benar.  
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EFFORTS TO IMPROVE THE ABILITY OF WRITING EXPLANATION 
TEXT IN INDONESIAN LESSON USING AUDIO VISUAL MEDIA 

STUDENTS OF CLASS XI IPA-2 ODD SEMESTER SMA NEGERI 1 
KOTA GAJAH STUDY YEAR 2018/2019 

 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS 

EKSPLANASI PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS XI 

IPA-2 SEMESTER GANJIL SMA NEGERI 1 KOTA GAJAH  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 
Dra. Haryanti 

SMA Negeri 1 Kota Gajah Lampung Tengah Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve the quality of the students' explanation process and writing skills 

through the use of audio-visual media. This research is a class syndication research. Data collection was 

carried out by observation, questionnaires, and interviews. This research is a classroom action research (PTK). 

This research was conducted in class XI IPA-2 in the odd semester of SMA Negeri 1 Kota Gajah Lampung 

Tengah in the 2018/2019 academic year. The class used for classroom action research is class XI IPA-2 with 33 

students in class XI IPA -2 consisting of 15 male students and 18 female students. The selection of subjects using 

purposive sampling is based on the students' writing skills which are still considered low. The results showed an 

increase in students' motivation and level of ability to write explanatory text. The mean score of the students' 

explanatory text score of the text was 74.61 with a success rate of 69.23%. In the final text explanation period 

the students' average score was 84.42 with a success rate of 88.46%. 

Key Word: Writing Skills, Explanatory Text, Audio Visual Media 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan kemampuan menulis taks eskplanasi siswa 

melalui penggunaan media audio visual. Penelitian ini merupakan penelitian sindakan kelas. Pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, kuesioner, dan wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

(PTK). Penelitian ini dilakukan di kelas XI IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah Lampung Tengah 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Kelas yang digunakan untuk penelitian tindakan kelas yakni kelas XI IPA-2 dengan 

siswa kelas XI IPA -2 berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 

Pemilihan subjek menggunakan purposive sampling didasarkan atas keterampilan menulis siswa yang dinilai 

masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan tingkat kemampuan menulis teks 

eksplanasi pada siswa. Rata-rata skor teks eksplanasi siswa skor teks adalah 74,61 dengan tingkat keberhasilan 

69,23%. Pada periode penjelasan teks akhir siswa-rata skor adalah 84,42 dengan tingkat keberhasilan 88,46%.  

Kata Kunci: Keterampilan Menulis, Teks Eskplanasi, Media Audio Visual  

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses dalam masyarakat yang dengan sengaja mentransformasikan warisan 

budayanya, yaitu pengatahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan, dari generasi ke generasi, 

melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau melalui lembaga-lembaga lain) 

(Dwi Siswoyo dkk, 2007 : 19). Berdasarkan Permendikbud Nomor: 103 tahun 2014 pasal 2 ayat 1 

tentang Proses Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwa pembelajaran 
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dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik interaktif, inspiratif, kontekstual, kolaboratif, 

menyenangkan, menantang dan memotivasi serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. Bahasa Indonesia di dalam proses pembelajaran merupakan salah 

satu mata pelajaran wajib yang diajarkan pada tingkat pendidikan dasar, menengah, sampai jenjang 

perguruan tinggi. Kompetensi berbahasa sendiri terdiri dari empat aspek berbahasa, yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis.  

 

Berdasarkan keempat keterampilan berbahasa tersebut, keterampilan menulis sering sekali menjadi 

sorotan. karena kurangnya motivasi dan penguasaan siswa dalam keterampilan menulis. Effendi 

(2008:327) berpendapat bahwa menulis merupakan aktivitas komunikasi bahasa yang menggunakan 

bahasa sebagai mediumnya. Sedangkan teks eksplanasi menurut Priyatni (2014: 83) merupakan teks 

yang berisi penjelasan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, 

ilmu budaya, dan yang lainnya. Sebuah eksplanasi berasal dari pertanyaan terkait mengapa dan 

bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Senada dengan pendapat tersebut Restuti (2013 : 85) 

mengungkapkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menerangkan atau menjelaskan 

mengenai proses atau fenomena alam dan sosial.  

 

Menurut Sardiman (2011 : 75) menyatakan bahwa motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dan 

memberikan arah dari kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Salah satu 

yang mengalami permasalahan pembelajaran keterampilan berbicara karena kurangnya motivasi 

ditemukan di  XI IPA -2 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah Lampung Tengah Tahun 

Pelajaran 2018/2019, pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas XI Kurikulum 2013 dalam 

Kompetensi Dasar (KD) menulis teks eksplanasi.  

 

Berdasarkan hasil survei pada prasiklus yang penulis lakukan pada hari selasa tanggal 24 Juli 2018 

menunjukkan bahwa keterampilan dan motivasi menulis siswa masih sangat rendah. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil angket dari keseluruhan siswa, sebanyak 12 siswa, atau 46,15% mengalami 

kesulitan paling berat pada aspek menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sisanya memilih 

berbicara, menyimak, dan membaca sebagai materi yang paling sulit. Hasil penilaian dari lembar 

penilaian menulis teks eksplanasi yang diberikan oleh guru, jumlah siswa yang hasil menulis teks 

eksplanasinya berada pada rentang nilai 55-59 tidak ada, yang nilainya masuk pada rentang nilai 60-

64 ada 9 orang,. Yang nilainya masuk dalma rentang nilai 65-69 ada 8 orang. Yang nilainya masuk 

dalam rentang nilai 70-74 ada 4 orang. Yang nilainya masuk dalam rentang nilai 75-79 ada 5 orang. 

Sedangkan dari rentang nilai 80 keatas tidak ada satupun siswa yang mendapatkannya. Aspek yang 

menjadi dasar penilaian guru adalah isi, organisasi isi, originalitas, pemilihan kosakata dan 

pengembangan bahasa. Disimpulkan 80,77% siswa memiliki siswa dibawah KKM yaitu 70. 

Rendahnya keterampilan berbicara negosiasi siswa dikarenakan media pembelajaran yang digunakan 

guru tidak dapat menarik dan memotivasi siswa saat pembelajaran, karena metode yang digunakan 

berupa metode ceramah dan penugasan kepada siswa untuk berdiskusi dengan media pembelajaran 

seadanya. Hal tersebut menimbulkan kejenuhan siswa yang mengakibatkan siswa menjadi kurang 

konsentrasi sehingga materi tidak tersampaikan dengan baik kepada siswa.  

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu alternatif yang ditempuh untuk mencari solusi 

memperbaiki proses pembelajaran di kelas XI IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019, adalah melalui peningkatan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran dengan melakukan perubahan tindakan proses belajar mengajar dan pemilihan 
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metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga hasil dari tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Oleh karena itu, dilakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk 

memperbaiki proses pembelajaran.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasrkan latar belakan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah adalah:                                                                                                 

Apakah penerapan media audiovisual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

menulis teks eksplanasi pada siswa kelas XI IPA-2 SMA Negeri1 Kota gajah Tahun Pelajaran 

2018/2019? Apakah penerapan media audiovisual dapat meningkatkan hasil keterampilan menulis 

teks ekplanasi  pada siswa kelas XI IPA-2 SMA Negeri 1 Kota gajah Tahun Pelajaran 2018/2019?  

 

Tujuan Penelitian   

Adapun tujuan penelitian ini adalah meningkatkan: (1) motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

menulis teks eksplanasi, (2) hasil keterampilan menulis teks eksplanasi siswa kelas XI IPA -2 

semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019. Kurangnya 

keterampilan menulis teks eksplanasi siswa di kelas XI IPA -2 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota 

Gajah Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019, membuat peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian berkaitan dengan pembelajaran keterampilan menulis dalam rangka meningkatkan 

keterampilan menulis teks eksplanasi.  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan kemampuan menulis taks 

eskplanasi siswa melalui penggunaan media audio visual. Penelitian ini merupakan penelitian 

sindakan kelas. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuesioner, dan wawancara. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan tingkat kemampuan menulis teks 

eksplanasi pada siswa. Rata-rata skor teks eksplanasi siswa skor teks adalah 74,61 dengan tingkat 

keberhasilan 69,23%. Pada periode penjelasan teks akhir siswa-rata skor adalah 84,42 dengan tingkat 

keberhasilan 88,46%.  

 

Berdasarkan hasil diskusi dengan guru bahasa Indonesia di kelas tersebut, diajukan solusi berupa 

penggunaan media pembelajaran. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai 

ukuran film, dan slide suara. Kemampuan media ini lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung 

kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. Sesuai dengan pendapat Haryoko (2009:2) 

menerangkan bahwa media audiovisual merupakan media penyampai informasi yang memiliki 

karakteristik audio (suara) dan visual (gambar). Dalam memilih media pembelajaran tentu terdapat 

sebuah alasan, alasan yang mendasar mengapa peneliti memilih media audio visual adalah seperti 

pendapat ahli di atas bahwa kemampuan media audiovisual lebih baik, karena selain terjadi proses 

mendengarkan juga terjadi proses melihat secara langsung sebuah peristiwa, sehingga siswa memiliki 

pengalaman sendiri secara langsung. Media audio visual juga memiliki banyak kelebihan dan sedikit 

kekurangan dibanding media lainnya.  

 

Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan tersebut menurut beberapa sumber adalah sebagai 

berikut: Kelebihan media audio visual gerak/film yaitu: 1) film dapat menggambarkan suatu proses, 

misalnya proses pembuatan suatu keterampilan tangan dan sebagainya; 2) dapat menimbulkan kesan 

ruang dan waktu; 3) penggambarannya bersifat tiga dimensional; 4) suara yang dihasilkan dapat 

menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni; 5) dapat menyampaikan suara 

seorang ahli sekaligus melihat penampilannya; 6) kalau film dan video tersebut berwarna akan dapat 

menambah realita objek yang diperagakan; 7) dapat menggambarkan teori sains dan animasi. 
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Kekurangan media audio visual gerak/film yaitu: 1) film bersuara tidak dapat diselingi dengan 

keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar, penghentian pemutaran akan 

mengganggu konsentrasi audiens; 2) audiens tidak akan dapat mengikuti dengan baik kalau film 

diputar terlalu cepat; 3) apa yang telah lewat sulit untuk diulang kecuali memutar kembali secara 

keseluruhan; 4) biaya pembuatan dan peralatannya cukup tinggi dan mahal. Sanjaya (2012:109) 

berpendapat mengenai keuntungan menggunakan media audiovisual, yaitu: 1) dapat memberikan 

pengalaman belajar yang tidak mungkin dapat dipelajari secara langsung; 2) memungkinkan belajar 

lebih bervariatif sehingga dapat menambah motivasi dan gairah belajar; 3) dapat berfungsi sebagai 

sumber belajar secara mandiri tanpa sepenuhnya tergantung pada kehadiran guru. 

 

Kajian Pustaka 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dimiliki oleh bangsa  Indonesia sebagai  bahasa  

Nasional,  sehingga  wajib bagi seluruh  warga  negaranya  untuk dapat menggunakan  Bahasa 

Indonesia dengan baik dan  benar. Oleh karena itu, Bahasa Indonesia perlu untuk diajarkan 

kepada  warga negaranya sejak dini. Di bawah ini akan dijelaskan Hakikat Bahasa  Indonesia, 

dan pembelajaran Bahasa Indonesia.  

 

Menurut  Santoso  (2008:12), Bahasa merupakan  alat  komunikasi  yang mengandung  beberapa  

sifat yakni, sistematik,  mana suka, ujar,  manusiawi  dan komunikatif.  Disebut sistematik  karena 

bahasa diatur oleh  sistem, yaitu sistem bunyi dan sistem makna, Bahasa disebut mana suka  

karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, bahasa disebut juga ujaran karena 

media bahasa yang  terpenting  adalah  bunyi  walaupun  yang  ditemui  ada  juga  media  tulisan, 

bahasa disebut manusiawi karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkan,  

bukan mahluk  lainnya,  bahasa disebut sebagai  alat komunikasi karena  fungsi  bahasa  sebagai  

alat  penyatu  keluarga,  masyarakat,  dan  bangsa dalam segala  kegiatan. Bahasa adalah sistem 

lambang bunyi yang artiber yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial kerjasama, 

berkomunikasi dan mengidentifikasian  diri Harimukti (dalam Rosdiana: 14). Bahasa adalah 

sebuah alat untuk mengomunikasikan  gagasan  atau perasaan  secara  sistematis  melalui 

penggunaan tanda, suara, gerak atau tanda-tanda yang disepakati, yang memiliki makna yang 

dipahami webster’s New Collegiate Dictionary (dalam Solchan, 2008 : 13). 

 

Dalam Bahasa Indonesia terdapat 4 (empat) keterampilan  berbahasa  yang dipelajari oleh siswa, 

yaitu membaca, mendengar, berbicara dan menulis. Menulis sebagai  salah  satu  keterampilan  

berbahasa  mempunyai  peran  penting  dalam kehidupan. Di bawah ini akan dijelaskan tentang 

menulis, yaitu Hakikat, unsur-unsur, manfaat dan nilai, dan asas menulis yang baik. peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan pembelajaran keterampilan menulis dalam rangka 

meningkatkan keterampilan menulis teks eksplanasi.  

 

Menurut Tarigan (2008:22) Menulis ialah menurunkan  atau  melukiskan lambang-lambang grafik 

yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang,  sehingga  orang-orang  lain 

dapat  membaca  lambang-lambang  grafik tersebut  kalau  memahami  bahasa  dan  gambaran  

grafik  tersebut. Disini  yang ditekankan  adalah  tentang  penggambaran  kesatuan-kesatuan  

bahasanya,  bahasa merupakan  suatu  representasi  bagian  dari  kesatuan-kesatuan  ekspresi  

bahasa. (Suparno, 2008:3) mengemukakan  bahwa definisi menulis yaitu sebagai suatu kegiatan  

penyampaian  pesan  (komunikasi)  dengan  menggunakan  bahasa  tulis sebagai alat atau 

medianya.  Manfaat yang dapat dipetik dari aspek menulis: pertama, peningkatan 

kecerdasan.Kedua, pengembangan daya inisiatif dan kreativitas. Ketiga, penumbuhan keberanian. 

Keempat,  pendorong  kemauan  dan kemampuan mengumpulan informasi. (Doyin, 2009:12) 
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menulis merupakan salah satu keterampilan  berbahasa yang dipergunakan  dalam  komunikasi 

secara tidak langsung.  Keterampilan  menulis  tidak  didapatkan  secara  ilmiah,  tetapi  harus 

melalui proses belajar dan berlatih. 

 

Aktivitas menulis  merupakan  suatu  bentuk  manifestasi  kemampuan  dan keterampilan berbahasa 

yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, 

dan membaca (Iskandarwassid, 2008:248). Hal  ini  karena  kemampuan  menulis  menghendaki  

penguasaan  berbagai  unsur kebahasaan dan unsur diluar bahasa itu sendiri yang akan menjadi 

tulisan. Menurut  doyin  (2009:53)  paragraf  adalah  seperangkat   kalimat   yang membicarakan 

suatu gagasan atau topik. Paragraf merupakan perpaduan kalimat yang memperlihatkan kesatuan 

pikiran atau kalimat yang berkaitan dalam bentuk gagasan atau topik. Menurut Iyo Mulyono (2011: 

49) paragraf merupakan sebutan paragraf lazim digunakan secara bergantian atau secara bersaing 

dengan sebutan alenia.  Artinya,   kedua   sebutan   tersebut   memiliki   makna   yang   sama   atau 

bersinonim. Hal itu sesuai dengan pencatatan  (kodifikasi) Kamus Besar Bahasa Indonesia (Untuk  

selanjutnya  disebut  KBBI)  seperti  berikut. Leksem “alenia” adalah bagian wacana yang 

mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam  tulisan ditandai 

oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau spasi yang  lebih; “paragraf  adalah bagian 

bab dari suatu karangan (biasanya  mengandung  satu  ide  pokok  dan  penulisannya  dimulai  

dengan  baris baru);  alinea”.  Begitu  juga kamus  karya  John  M. Echols  dan Hassan  Shadily 

mencatat  paragraph  sama  dengan  paragraph,  ayat,  alinea.  Dengan  begitu  untuk maksud yang 

sama, kita boleh menggunakan  sebutan paragraph  dan  boleh juga sebutan alenia. 

 

Berdasarkan pengamatan yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa tertari meneliti di sekolah 

tersebut pada kelas XI  karena masih terkendalanya pembelajaran mengenai menulis paragraf deduktif 

dan induktif pada siswa tersebut.  

 

Pembelajaran menulis tidak dapat dipisahkan dari seluruh rangkaian pembelajaran bahasa yang 

memiliki peran penting  dalam  kehidupan manusia.  Dengan menulis manusia dapat menungkan ide, 

gagasan, pendapat ke dalam bentuk tulisan. Dalam hubungannya dengan kemampuan berbahasa, 

kegiatan menulis dapat mempertajam kepekaan terhadap kesalahan-kesalahan ejaan, struktur maupun 

pemilihan kosa kata. Suriamiharja, dkk (2007:1) mengemukakan bahwa menulis adalah kemampuan 

seseorang dalam melukiskan lambang grafis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri maupun 

orang lain yang memiliki kesamaan pengertian terhadap simbol   bahasa   tersebut.   Dalam hal ini, 

penulis dan pembaca haruslah memiliki pemahaman pengertian terhadap suatu simbol bahasa. Dengan   

kata lain, jika penulis dan pembaca   tidak   memiliki   pengertian   yang sama terhadap suatu simbol 

bahasa, maka maksut yang dikehendaki penulis tidak akan tersampaikan. 

 

Menulis adalah melukiskan lambang- lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang sehingga  orang  lain dapat  membaca lambang-lambang grafis. Hal yang 

sama dikemukankan  oleh  Tarigan,  (2008:21) bahwa menulis adalah mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pengalaman, hasil bacaan dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk tuturan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Gie (2002:3), bahwa dengan mengarang, yaitu segenap rangkaian kegiatan 

seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada 

masyarakat pembaca untuk dipahami. Dalam kehidupan moderen ini jelas keterampilan menulis 

sangat dibutuhkan. Menulis dipergunakan seseorang untuk mencatat atau merekam, meyakinkan, 

melaporkan atau memberitahukan, dan mempengaruhi orang lain. Kejelasan ini tergantung pada 

pikiran, organisasi,  dan  pemakaian  kata-kata  yang jelas dan baik. 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 1   │   Januari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    61 

  

Sama halnya dalam menulis paragraf. Paragraf merupakan kalimat-kalimat yang saling berhubungan 

atau bertalian untuk menjelaskan   sebuah   gagasan   pokok   atau pikiran pokok. Agar gagasan 

pokok tersebut dapat diterima dengan jelas oleh pembaca, penulis harus menyusun paragraf secara 

logis dan sistematsi, Eti (2009:5). Menurut Doyin (2009:53)  paragraf  adalah  seperangkat kalimat 

yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Paragraf merupakan perpaduan kalimat  yang  

memperlihatkan  kesatuan pikiran atau kalimat yang berkaitan dalam bentuk   gagasan atau topik. 

Menurut Iyo Mulyono (2011 : 49) mengungkapkan bahwa sebutan paragraf lazim digunakan secara 

bergantian atau secara bersaing dengan sebutan alenia. Artinya, kedua sebutan tersebut memiliki 

makna yang sama atau bersinonim. 

 

Metode latihan yang disebut juga metode training, merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, selain itu dapat juga digunakan untuk memperoleh suatu 

konsep, ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan (Djamarah, 2010: 95). Arikunto 

(2008 : 65) menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan-bantuan atau tuntutan khusus yang  

diberikan   kepada   siswa    dengan memperhatikan   potensi-potensi   yang   ada pada siswa 

tersebut agar dapat berkembang semaksimal mungkin. 

 

Penggunakan metode tersebut guru harus berhati-hati karena hasil dari suatu latihan terbimbing akan 

tertanam dan kemudian menjadi kebiasaan. Selain untuk menanamkan kebiasaan metode latihan 

terbimbing ini juga dapat menambah kecepatan,  ketepatan  dan  kesempurnaan dalam  melakukan  

sesuatu,  serta  dapat pula dipakai sebagai suatu cara untuk mengulangi bahan yang telah dikaji. Agar 

menunjang keberhasilan penggunaan metode latihan terbimbing dalam pembelajaran keterampilan 

menulis diperlukan guru yang benar-benar berkompetensi di bidangnya. Dalam hal ini, yaitu guru 

yang menguasai keterampilan mengajar dan menguasai materi. 

 

Pembelajaran menulis paragraf dengan menggunakan metode latihan terbimbing adalah suatu cara 

mengajar yang baik digunakan untuk menanamkan kebiasaan- kebiasaan yang baik, dan juga 

digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, kesempatan dan keterampilan dengan proses 

pemberian yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memmecahkan masalah yang 

dihadapi agar tercapai keterampilan untuk mengarahkan diri, dan keterampilan untuk merealisasikan 

dirinya sesuai dengan keterampilannya dalam mencapai peyesesuaian diri dengan lingkungan, baik di 

dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Bimbingan dan arahan dilakukan oleh seseorang yang ahli 

dan berkompetensi  di  bidangnnya.  Metode latihan terbimbing yang digunakan dalam proses 

pembelajaran akan menciptakan kondisi siswa yang aktif.  Dalam menggunakan metode tersebut guru 

harus berhati-hati karena hasil dari suatu latihan terbimbing  akan tertanam   dan  kemudian akan 

menjadi kebiasaan. Selain untuk menanamkan kebiasaan metode, latihan terbimbing ini juga akan 

dapat menambah kecepatan, ketepatan, dan kesempurnaan  dalam melakukan sesuatu serta dapat 

dipakai sebagai sesuatu cara untuk mengulangi bahan yang telah dikaji. Menurut Sanjaya (2011) 

metode latihan terbimbing adalah merupakan proses pembelajaran yang akan menciptakan kondisi 

siswa yang aktif saat dibimbing dan membangun hubungan emosional yang baik antar peserta didik 

dengan pendidik. 

 

Kerangka Berpikir 

Dalam proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas XI IPA-2 semester ganjil SMA 

Negeri 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, guru sebagai peneliti menemukan permasalahan 

tentang rendahnya prestasi hasil belajar Bahasa Indonesia. Salah satu cara yang dapat diterapkan 

untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan media pembelajaran yang berupa media 

pembelajaran dengan metode latihan terbimbing. 
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Adanya media pembelajaran dengan metode latihan terbimbing dan ditampilkan dengan 

menggunakan LCD Projector dalam setiap pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan dalam 

mengerjakan tugas dan menerima pelajaran siswa dapat secara optimal sehingga prestasi belajar siswa 

meningkat.  

 

Hipotesis Tindakan  

Dengan memperhatikan kajian pustaka di atas, kaitannya dengan permasalahan yang ada maka 

hipotesis tindakan yang diajukan adalah bahwa jika dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

pada materi pokok menulis teks eksplanasi yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau 

fenomena alam dan sosial pada siswa kelas XI IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019, menggunakan dengan metode latihan terbimbing maka 

prestasi hasil belajar siswa akan meningkat. 

 

Metode Penelitian                                                                                                                      

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan di kelas XI IPA-2 

semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019. Kelas yang 

digunakan untuk penelitian tindakan kelas yakni kelas XI IPA-2. Informasi subjek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Ibu Dra. Haryanti, selaku guru bahasa Indonesia dengan siswa kelas XI 

IPA -2 berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Pemilihan 

subjek menggunakan purposive sampling didasarkan atas keterampilan menulis siswa yang dinilai 

masih rendah.  

 

Prosedur dalam Penelitian Tindakan Kelas ini mencakup langkah-langkah: (1) persiapan, (2) 

studi/survei awal, (3) pelaksanaan siklus, dan (4) penyusunan laporan. Pelaksanaan siklus meliputi (a) 

perencanaan tindakan (planning), (b) pelaksanaan tindakan (acting), (c) pengamatan (observing), (d) 

refleksi (reflecting). Tahap perencanaan tindakan (planning), berdasarkan hasil pengidentifikasian dan 

penetapan masalah, peneliti kemudian mengajukan suatu alternatif penggunaan media audiovisual 

dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran menulis. Pada tahap ini peneliti menyajikan data 

yang telah dikumpulkan kemudian bersama guru menentukan solusi yang tepat berdasarkan masalah 

yang dihadapi. Kemudian peneliti dan guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Bahasa Indonesia sesuai dengan silabus yang telah disusun oleh guru. Setelah itu peneliti bersama 

guru merancang skenario pembelajaran berbicara negosiasi dengan menerapkan media audiovisual. 

Dan yang terakhir peneliti dan guru menyusun sistem penilaian yang meliputi penilaian proses dan 

hasil dengan mengacu pada teori-teori yang relevan. Tahap pelaksanaan tindakan (acting). Tahap ini 

berupa penerapan media audiovisual agar dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil keterampilan 

menulis siswa dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi. Setiap tindakan yang dilakukan tersebut 

selalu diikuti dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta analisis dan refleksi. Dalam tahap ini 

peneliti melakukan observasi untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan telah dapat 

mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi untuk 

mengumpulkan data yang akan diolah untuk mengetahui segala kelemahan yang mungkin muncul. 

Data yang telah dikumpulkan tersebut diolah untuk menentukan tindakan penelitian berikutnya. 

Tahap Observasi (observing). Tahap ini dilakukan untuk memonitor tindakan yang terjadi di dalam 

kelas. Dalam tahap ini, peneliti mengadakan observasi sebagai partisipan pasif dimana peneliti berada 

di dalam lokasi penelitian namun tidak berperan aktif dalam kegiatan yang berlangsung. Setelah itu 

peneliti mengadakan sharing idea dengan guru yang bersangkutan mengenai hasil pengamatan 

peneliti. Dalam forum sharing idea tersebut, diungkapkan kelemahan dan kelebihan proses 

pembelajaran yang berlangsung dengan memfokuskan pada penampilan guru di kelas dan respons 
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siswa terhadap stimulan guru. Setelah data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut hingga dapat 

disajikan pada guru agar dapat dicari solusi untuk berbagai permasalahan yang muncul. Tahap analisis 

dan refleksi (reflecting). Tahap ini dilakukan untuk menganalisis hasil evaluasi kemudian dianalisis 

untuk menentukan langkahlangkah perbaikan apa yang dapat ditempuh, sehingga didapatkan suatu 

solusi untuk semua permasalahan yang dialami oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

berbicara. Pada tahap ini, peneliti menganalisis atau mengolah data yang telah dikumpulkan, 

kemudian menyajikannya dalam pertemuan dengan guru yang bersangkutan. Setelah berdiskusi, 

diambil kesimpulan yang berupa hasil dari pelaksanaan penelitian. Dari hasil penarikan kesimpulan 

ini dapat diketahui apakah penelitian ini berhasil atau tidak sehingga dapat ditentukan langkah 

selanjutnya. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) ini telah disesuaikan dengan tahap-tahap dan prosedur 

yang telah direncanakan sebelumnya. Dari pelaksanaan penelitian ini, diperoleh data yang diperlukan 

untuk dievaluasi. Data yang diperoleh adalah berupa hasil observasi terhadap siswa selama 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas tersebut. Data yang diambil berupa data hasil tes peningkatan 

kemampuan menganalisis unsur teks eksplanasi melalui Audio Visual  pada siswa kelas XI IPA-2 

semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti melakukan observasi awal untuk melihat keterampilan 

menulis teks eksplanasi siswa. Hasil penilaian dari lembar penilaian menulis teks eksplanasi yang 

diberikan oleh guru, jumlah siswa yang hasil menulis teks eksplanasinya berada pada rentang nilai 55-

59 tidak ada, yang nilainya masuk pada rentang nilai 60-64 ada 9 orang,. Yang nilainya masuk dalam 

rentang nilai 65-69 ada 8 orang. Yang nilainya masuk dalam rentang nilai 70-74 ada 4 orang. Yang 

nilainya masuk dalam rentang nilai 75-79 ada 5 orang. Sedangkan dari rentang nilai 80 keatas tidak 

ada satupun siswa yang mendapatkannya. Aspek yang menjadi dasar penilaian guru adalah isi, 

organisasi isi, originalitas, pemilihan kosakata dan pengembangan bahasa. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa 80,77% siswa memiliki siswa dibawah KKM, yaitu 70. Rendahnya nilai rata-rata 

serta hanya 5 siswa dari 26 orang siswa yang mampu memperoleh ≥70 menunjukkan bahwa 

keterampilan menulis teks eksplanasi siswa rendah. Oleh karena itu, peneliti dan guru membuat 

rancangan pembelajaran guna mengatasi permasalahan tersebut. Dari rancangan yang telah dibuat 

maka penelitian siklus I dilaksanakan.    

 

Hasil Penelitian Siklus I 

Perencanaan                                                                        

Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 24 juli 2018. Setiap pertemuan terdiri dari 2 x 45 menit (dua 

jam pelajaran). Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus I pertemuan I sebagai berikut; Pertama, 

siswa dibagi ke dalam kelompok heterogen baik dari segi gender maupun kompetensi dengan jumlah 

anggotan 4-5 orang, siswa diminta untuk menunjuk seorang ketua yang mengatur jalannya diskusi 

kelompok dan sekretaris yang menulis hasil diskusi. Setelah dibentuk menjadi 6 kelompok, guru 

mulai mengarahkan masing-masing siswa di dalam kelompoknya. Kedua, guru memberikan materi 

berupa penjelasan definisi, struktur, jenis teks eksplanasi, serta perbedaannya dengan teks deskripsi. 

Ketiga, guru memutarkan sebuah video yang berisi tujuh topik berbeda, kemudian meminta masing-

masing ketua kelompok memilih salah satu topik kemudian mengamati dan menjabarkan struktur teks 

eksplanasi di dalamnya. Keempat, guru mengamati proses diskusi kelompok siswa dan mengamati 

peran masing-masing siswa. Guru berusaha mengarahkan siswa supaya saling bertukar pendapat atau 

memberikan masukan jawaban di dalam masing-masing kelompok sehingga sikap sosial siswa dapat 

berkembang. Guru memberikan arahan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Kelima, guru 
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menginstruksi kepada perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi ke 

depan kelas, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa lain yang ingin memberikan 

tanggapan kepada kelompok yang sedang presentasi. Hal ini dilakukan untuk mencocokkan jawaban 

antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Keenam, guru memberikan feedback atau umpan 

balik tentang pembelajaran yang sudah didapatkan. Guru menyampaikan kesimpulan atas materi yang 

sudah dilaksanakan. Siswa diperbolehkan menanyakan hal yang masih belum dimengerti. Selanjutnya 

guru memberikan ulasan pembelajaran untuk menyamakan persepsi tentang materi yang sudah 

didiskusikan. Ketujuh, guru memberikan evaluasi untuk dikerjakan siswa secara individu. Sebisa 

mungkin guru melakukan penilaian sikap ketika proses evaluasi sedang berlangsung. Jika ada sikap 

siswa yang provokatif guru harus menegur supaya siswa kembali fokus kepada tujuan belajar. 

Kemudian guru memberikan batasan waktu mengerjakan kepada siswa, jika dalam waktu yang sudah 

ditentukan ternyata masih banyak siswa yang belum selesai, guru memberikan tambahan waktu 

mengerjakan ±10 menit. Kedelapan, guru memberikan reward kepada kelompok terbaik yang dilihat 

dari keaktifan, ketertiban dan kerjasama anggota kelompoknya. Reward dapat berupa point tambahan 

nilai Selanjutnya guru memberikan motivasi kepada seluruh siswa untuk terus meningkatkan prestasi 

belajar supaya mendapatkan reward dalam pembelajaran selanjutnya.  

 

Pelaksanaan 

Guru memberikan apersepsi dengan menggali pengalaman siswa dalam teks eksplanasi. Guru 

bertanya tentang pengalaman pribadi siswa melihat atau menemui teks eksplanasi langsung di 

masyarakat. Pada saat ini siswa mulai antusias menjawab pertanyaan guru karena pertanyaan tersebut 

merupakan hal yang pernah dialami oleh siswa. Guru menguatkan pengertian teks eksplanasi dan 

menjelaskan ciri-ciri, struktur dan aspek kebahasaan teks eksplanasi. Hal tersebut disambut biasa 

karena materi tersebut sering dijelaskan sebelumnya. Perhatian siswa mulai terfokus kembali saat 

guru menugaskan siswa untuk membentuk kelompok diskusi dengan jumlah siswa 3-4 orang per 

kelompok. Kemudian guru mulai menerangkan langkah- langkah pembelajaran dengan menggunakan 

media audiovisual “7 Fenomena Alam Unik dan Aneh di Dunia”. Hal ini membuat perhatian siswa 

meningkat. Seluruh siswa menyimak video yang diputarkan dengan seksama. Kemudian, guru 

menyuruh siswa berkelompok untuk berdiskusi untuk mengidentifikasi struktur kebahasaan dari 

contoh teks eksplanasi dalam video dan mengembangkan sendiri teks eksplanasi dengan tema sepertii 

video yang telah diberikan guru. Untuk hasil akhirnya guru menugaskan perwakilan siswa dari tiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara langsung di depan kelas. Selama 

proses pembelajaran pada siklus I yang sudah menerapkan media pembelajaran audiovisual, siswa 

sudah terlihat tertarik pada pembelajaran menulis teks eksplanasi. Siswa terlihat antusias mengikuti 

pembelajaran, hal ini terlihat dari siswa yang bersungguh-sungguh memperhatikan penjelasan guru, 

seperti pada observasi awal. Namun masih ada pula siswa yang masih sibuk dengan urusannya 

sendiri, seperti mengobrol dengan teman sebangku, melamun, dan asik bermain sendiri. Jika dilihat 

dari kriteria yang telah ditetapkan maka, dapat dikatakan bahwa siklus I belum berhasil karena 

peningkatan rata-rata ketuntasan nilai keterampilan menulis teks eksplanasi ditunjukkan rerata kelas 

adalah 74,61 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 60. Jumlah siswa yang masih belum tuntas 

sebanyak 8 anak setara dengan 30,77% dan yang sudah tuntas sebanyak 18 anak atau setara dengan 

69,23%. Hal ini meunjukkan setidaknya terdapat peningkatan keterampilan menulis teks eksplanasi 

siswa. Dari refleksi siklus I, dilakukan perancangan kegiatan sebagai upaya perbaikan dari siklus I. 

Oleh karena itu peneliti dan guru melaksanakan siklus II. Pada siklus II , langkah-langkah yang 

ditempuh guru sebagai berikut. Pertama, guru mengulas beberapa pekerjaan siswa yang masih salah 

dalam pembelajaran selanjutnya, kemudian menunjukkan beberapa kesalahan penulisan maupn 

format yang seringkali dilakukan oleh siswa. Selanjutnya guru mengulang materi mengenai teks 

eksplanasi, meliputi struktur, jenis, ciri-ciri, serta sedikit tambahan berupa kaidah penulisan dan 
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tatabahasa yang seringkali digunakan secara tidak tepat oleh siswa. Siswa harus memperhatikan 

penjelasan guru supaya dapat mengerjakan tugas dan evaluasi dengan benar. Siswa diharapkan dapat 

mengajukan pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang dianggap kurang dipahami. Kedua, guru 

membagikan lembar kerja pada siswa untuk mengerjakan tugas kelompok memahami struktur teks 

eksplanasi pada video “Kenapa Air Laut Rasanya Asin?” Setiap siswa mendapatkan satu lembar kerja 

dan mereka diharuskan memahami isi video sehingga dapat menemukan struktur teks. Guru 

membimbing kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Ketiga, guru memerintahkan siswa untuk memilih 

tempat duduk senyamannya. Keempat, Guru memutarkan video kedua yaitu video animasi “Kenapa 

Air Laut rasanya Asin?”. Kelima, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan 

soal dalam lembar jawab sesuai video yang sudah, mereka saksikan. Keenam, guru menunuk salah 

satu siswa secara acak untuk membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas, guru kemudian 

menyampaikan kesimpulan materi dan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya atas hal-hal 

yang masih belum diapahami. Guru juga memberi penguatan materi kepada siswa tentang 

pembelajaran yang baru saja berlangsung. Ketujuh, guru membagikan soal evaluasi untuk mengukur 

pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara 

individu. Guru melakukan penilaian selama proses mengerjakan evaluasi berlangsung, jika ada siswa 

yang sibuk sendiri, mencontek atau membuat gaduh guru segera menegur. Selanjutnya, guru memberi 

batasan waktu kepada siswa agar siswa lebih disiplin dalam menyelesaikan soal evaluasi. Langkah 

terakhir, guru memberikan reward kepada siswayang paling aktif berupa penambahan nilai. Setelah 

itu, guru tidak lupa untuk memberikan motivasi kepada seluruh siswa untuk meningkatkan prestasi 

sehingga pada pertemuan selanjutnya siswa bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia.  

 

Pengamatan Observasi  

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I adapun hasil observasi yang telah dilakukan adalah : (1) 

penyampaian tujuan pembelajaran dapat mendorong dan mengarahkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran, (2) penyampaian materi oleh peneliti dengan menggunakan metode audio visual dapat 

menarik minat belajar siswa. Dengan memberikan siswa cerpen dapat membantu siswa dalam 

menemukan unsur-unsur intrinsik cerpen,  (3) memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

sendiri jawaban dari masalah yang ditemukan, dan (4) siswa masih belum berani bertanya bila diberi 

kesempatan bertanya oleh peneliti. 

 

Pelajaran dilanjutkan pada hari Rabu, 27 Agustus 2018. Pada siklus II ini siswa terlihat lebih antusias 

dan percaya diri dalam mengerjakan pekerjaannya menulis teks eksplanasi secara individu. Dengan 

adanya penayangan video negosiasi oleh guru, selain itu hasil tulisan siswa juga lebih baik dalam segi 

penggunaan bahasa, ejaan, dan pemilihan diksi serta pengungkapan idenya. Motivasi belajar siswa 

selama pembelajaran menulis teks eksplanasi juga terlihat mengalami peningkatan yang signifikan. 

Mereka berpendapat bahwa pembelajaran menulis teks eksplanasi yang sekarang menjadi lebih 

menarik dan tidak membosankan seperti pada pembelajaran berbicara sebelum menggunakan media 

audiovisual. Pembelajaran lebih menyenangkan karena siswa diberikan bahan tontonan yang menarik 

dan menggugah motivasi belajar mereka. Mereka juga merasa bahwa kegiatan menulis adalah 

kegiatan yang menyenangkan dan tidak sulit seperti apa yang mereka rasakan sebelum tindakan 

dilakukan. Berdasarkan hasil akhir siklus II, keterampilan menulis teks eksplanasi siswa pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia dilihat rerata jumlah skor siswa. Ketuntasan belajar siswa mencapai 

88,46%, sedangkan ketidaktuntasan hanya mencapai 11,54%. Ketuntasan hasil belajar tersebut sudah 

mencapai indikator kinerja yaitu 85%. Dari uraian tersebut dapat dilihat adanya peningkatan motivasi 

belajar siwa dan hasil keterampilan menulis teks eksplanasi siswa. Pada kondisi awal, siswa yang 
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tuntas hanya 19,23%, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 69,23%. Pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 88,46%.  

 

Refleksi  

Pada proses belajar mengajar berlangsung, kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik, kegiatan 

pembelajaran berlangsung dalam kondisi yang aktif dan menyenangkan. Dilihat bahwa siswa sudah 

mengalamai peningkatan. Hal tersebut dilihat dari pemerolehan nilai dalam evaluasi proses 

pembelajaran yang peneliti lakukan pada setiap akhir pertemuan, sehingga kemampuan menulis teks 

eksplanasi melalui metode audio visual semakin ditingkatkan. 

 

Peningkatan kemampuan menganalisis menulis teks eksplanasi melalui metode audio visual pada 

siklus I masih ada beberapa masalah yang ditemukan peneliti pada proses pembelajaran, yang perlu 

dijadikan bahan refleksi untuk perbaikan pada pelaksanaan siklus selanjutnya. Masalah yang muncul 

pada siklus I adalah siswa masih ragu-ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada peneliti, walaupun 

peneliti telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Hal ini terjadi karena siswa 

belum cermat dan tepat dalam menulis teks eksplanasi melalui metode audio visual, maka peneliti 

perlu melanjutkan pembelajaran ke siklus II.  

 

Hasil Siklus II 

Perencanaan 

Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 24 juli 2018. Setiap pertemuan terdiri dari 2 x 45 menit (dua 

jam pelajaran). Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus I pertemuan I sebagai berikut; Pertama, 

siswa dibagi ke dalam kelompok heterogen baik dari segi gender maupun kompetensi dengan jumlah 

anggotan 4-5 orang, siswa diminta untuk menunjuk seorang ketua yang mengatur jalannya diskusi 

kelompok dan sekretaris yang menulis hasil diskusi. Setelah dibentuk menjadi 6 kelompok, guru 

mulai mengarahkan masing-masing siswa di dalam kelompoknya. Kedua, guru memberikan materi 

berupa penjelasan definisi, struktur, jenis teks eksplanasi, serta perbedaannya dengan teks deskripsi. 

Ketiga, guru memutarkan sebuah video yang berisi tujuh topik berbeda, kemudian meminta masing-

masing ketua kelompok memilih salah satu topik kemudian mengamati dan menjabarkan struktur teks 

eksplanasi di dalamnya. Keempat, guru mengamati proses diskusi kelompok siswa dan mengamati 

peran masing-masing siswa. Guru berusaha mengarahkan siswa supaya saling bertukar pendapat atau 

memberikan masukan jawaban di dalam masing-masing kelompok sehingga sikap sosial siswa dapat 

berkembang. Guru memberikan arahan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Kelima, guru 

menginstruksi kepada perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi ke 

depan kelas, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa lain yang ingin memberikan 

tanggapan kepada kelompok yang sedang presentasi. Hal ini dilakukan untuk mencocokkan jawaban 

antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Keenam, guru memberikan feedback atau umpan 

balik tentang pembelajaran yang sudah didapatkan. Guru menyampaikan kesimpulan atas materi yang 

sudah dilaksanakan. Siswa diperbolehkan menanyakan hal yang masih belum dimengerti. Selanjutnya 

guru memberikan ulasan pembelajaran untuk menyamakan persepsi tentang materi yang sudah 

didiskusikan. Ketujuh, guru memberikan evaluasi untuk dikerjakan siswa secara individu. Sebisa 

mungkin guru melakukan penilaian sikap ketika proses evaluasi sedang berlangsung. Jika ada sikap 

siswa yang provokatif guru harus menegur supaya siswa kembali fokus kepada tujuan belajar. 

Kemudian guru memberikan batasan waktu mengerjakan kepada siswa, jika dalam waktu yang sudah 

ditentukan ternyata masih banyak siswa yang belum selesai, guru memberikan tambahan waktu 

mengerjakan ±10 menit. Kedelapan, guru memberikan reward kepada kelompok terbaik yang dilihat 

dari keaktifan, ketertiban dan kerjasama anggota kelompoknya. Reward dapat berupa point tambahan 
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nilai Selanjutnya guru memberikan motivasi kepada seluruh siswa untuk terus meningkatkan prestasi 

belajar supaya mendapatkan reward dalam pembelajaran selanjutnya.  

 

Pelaksanaan 

Guru memberikan apersepsi dengan menggali pengalaman siswa dalam teks eksplanasi. Guru 

bertanya tentang pengalaman pribadi siswa melihat atau menemui teks eksplanasi langsung di 

masyarakat. Pada saat ini siswa mulai antusias menjawab pertanyaan guru karena pertanyaan tersebut 

merupakan hal yang pernah dialami oleh siswa. Guru menguatkan pengertian teks eksplanasi dan 

menjelaskan ciri-ciri, struktur dan aspek kebahasaan teks eksplanasi. Hal tersebut disambut biasa 

karena materi tersebut sering dijelaskan sebelumnya. Perhatian siswa mulai terfokus kembali saat 

guru menugaskan siswa untuk membentuk kelompok diskusi dengan jumlah siswa 3-4 orang per 

kelompok. Kemudian guru mulai menerangkan langkah- langkah pembelajaran dengan menggunakan 

media audiovisual “7 Fenomena Alam Unik dan Aneh di Dunia”. Hal ini membuat perhatian siswa 

meningkat. Seluruh siswa menyimak video yang diputarkan dengan seksama. Kemudian, guru 

menyuruh siswa berkelompok untuk berdiskusi untuk mengidentifikasi struktur kebahasaan dari 

contoh teks eksplanasi dalam video dan mengembangkan sendiri teks eksplanasi dengan tema sepertii 

video yang telah diberikan guru. Untuk hasil akhirnya guru menugaskan perwakilan siswa dari tiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara langsung di depan kelas. Selama 

proses pembelajaran pada siklus I yang sudah menerapkan media pembelajaran audiovisual, siswa 

sudah terlihat tertarik pada pembelajaran menulis teks eksplanasi. Siswa terlihat antusias mengikuti 

pembelajaran, hal ini terlihat dari siswa yang bersungguh-sungguh memperhatikan penjelasan guru, 

seperti pada observasi awal. Namun masih ada pula siswa yang masih sibuk dengan urusannya 

sendiri, seperti mengobrol dengan teman sebangku, melamun, dan asik bermain sendiri. Jika dilihat 

dari kriteria yang telah ditetapkan maka, dapat dikatakan bahwa siklus I belum berhasil karena 

peningkatan rata-rata ketuntasan nilai keterampilan menulis teks eksplanasi ditunjukkan rerata kelas 

adalah 74,61 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 60. Jumlah siswa yang masih belum tuntas 

sebanyak 8 anak setara dengan 30,77% dan yang sudah tuntas sebanyak 18 anak atau setara dengan 

69,23%. Hal ini meunjukkan setidaknya terdapat peningkatan keterampilan menulis teks eksplanasi 

siswa. Dari refleksi siklus I, dilakukan perancangan kegiatan sebagai upaya perbaikan dari siklus I. 

Oleh karena itu peneliti dan guru melaksanakan siklus II. Pada siklus II , langkah-langkah yang 

ditempuh guru sebagai berikut. Pertama, guru mengulas beberapa pekerjaan siswa yang masih salah 

dalam pembelajaran selanjutnya, kemudian menunjukkan beberapa kesalahan penulisan maupn 

format yang seringkali dilakukan oleh siswa. Selanjutnya guru mengulang materi mengenai teks 

eksplanasi, meliputi struktur, jenis, ciri-ciri, serta sedikit tambahan berupa kaidah penulisan dan 

tatabahasa yang seringkali digunakan secara tidak tepat oleh siswa. Siswa harus memperhatikan 

penjelasan guru supaya dapat mengerjakan tugas dan evaluasi dengan benar. Siswa diharapkan dapat 

mengajukan pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang dianggap kurang dipahami. Kedua, guru 

membagikan lembar kerja pada siswa untuk mengerjakan tugas kelompok memahami struktur teks 

eksplanasi pada video “Kenapa Air Laut Rasanya Asin?” Setiap siswa mendapatkan satu lembar kerja 

dan mereka diharuskan memahami isi video sehingga dapat menemukan struktur teks. Guru 

membimbing kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Ketiga, guru memerintahkan siswa untuk memilih 

tempat duduk senyamannya. Keempat, Guru memutarkan video kedua yaitu video animasi “Kenapa 

Air Laut rasanya Asin?”. Kelima, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan 

soal dalam lembar jawab sesuai video yang sudah, mereka saksikan. Keenam, guru menunuk salah 

satu siswa secara acak untuk membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas, guru kemudian 

menyampaikan kesimpulan materi dan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya atas hal-hal 

yang masih belum diapahami. Guru juga memberi penguatan materi kepada siswa tentang 

pembelajaran yang baru saja berlangsung. Ketujuh, guru membagikan soal evaluasi untuk mengukur 
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pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara 

individu. Guru melakukan penilaian selama proses mengerjakan evaluasi berlangsung, jika ada siswa 

yang sibuk sendiri, mencontek atau membuat gaduh guru segera menegur. Selanjutnya, guru memberi 

batasan waktu kepada siswa agar siswa lebih disiplin dalam menyelesaikan soal evaluasi. Langkah 

terakhir, guru memberikan reward kepada siswayang paling aktif berupa penambahan nilai. Setelah 

itu, guru tidak lupa untuk memberikan motivasi kepada seluruh siswa untuk meningkatkan prestasi 

sehingga pada pertemuan selanjutnya siswa bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia.  

 

Pengamatan Observasi  

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I adapun hasil observasi yang telah dilakukan adalah : (1) 

penyampaian tujuan pembelajaran dapat mendorong dan mengarahkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran, (2) penyampaian materi oleh peneliti dengan menggunakan metode audio visual dapat 

menarik minat belajar siswa. Dengan memberikan siswa cerpen dapat membantu siswa dalam 

menemukan unsur-unsur intrinsik cerpen,  (3) memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

sendiri jawaban dari masalah yang ditemukan, dan (4) siswa masih belum berani bertanya bila diberi 

kesempatan bertanya oleh peneliti. Pelajaran dilanjutkan pada hari Rabu, 27 Agustus 2018. Pada 

siklus II ini siswa terlihat lebih antusias dan percaya diri dalam mengerjakan pekerjaannya menulis 

teks eksplanasi secara individu. Dengan adanya penayangan video negosiasi oleh guru, selain itu hasil 

tulisan siswa juga lebih baik dalam segi penggunaan bahasa, ejaan, dan pemilihan diksi serta 

pengungkapan idenya. Motivasi belajar siswa selama pembelajaran menulis teks eksplanasi juga 

terlihat mengalami peningkatan yang signifikan. Mereka berpendapat bahwa pembelajaran menulis 

teks eksplanasi yang sekarang menjadi lebih menarik dan tidak membosankan seperti pada 

pembelajaran berbicara sebelum menggunakan media audiovisual. Pembelajaran lebih menyenangkan 

karena siswa diberikan bahan tontonan yang menarik dan menggugah motivasi belajar mereka. 

Mereka juga merasa bahwa kegiatan menulis adalah kegiatan yang menyenangkan dan tidak sulit 

seperti apa yang mereka rasakan sebelum tindakan dilakukan. Berdasarkan hasil akhir siklus II, 

keterampilan menulis teks eksplanasi siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia dilihat rerata jumlah 

skor siswa. Ketuntasan belajar siswa mencapai 88,46%, sedangkan ketidaktuntasan hanya mencapai 

11,54%. Ketuntasan hasil belajar tersebut sudah mencapai indikator kinerja yaitu 85%. Dari uraian 

tersebut dapat dilihat adanya peningkatan motivasi belajar siwa dan hasil keterampilan menulis teks 

eksplanasi siswa. Pada kondisi awal, siswa yang tuntas hanya 19,23%, kemudian pada siklus I 

meningkat menjadi 69,23%. Pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 88,46%.  

 

Refleksi  

Pada proses belajar mengajar berlangsung, kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik, kegiatan 

pembelajaran berlangsung dalam kondisi yang aktif dan menyenangkan. Dilihat bahwa siswa sudah 

mengalamai peningkatan. Hal tersebut dilihat dari pemerolehan nilai dalam evaluasi proses 

pembelajaran yang peneliti lakukan pada setiap akhir pertemuan, sehingga kemampuan menulis teks 

eksplanasi melalui metode audio visual semakin ditingkatkan. Peningkatan kemampuan menganalisis 

menulis teks eksplanasi melalui metode audio visual pada siklus I masih ada beberapa masalah yang 

ditemukan peneliti pada proses pembelajaran, yang perlu dijadikan bahan refleksi untuk perbaikan 

pada pelaksanaan siklus selanjutnya. 

 

Simpulan                                                                                                                                                     

Penerapan media audio visual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

menulis teks eksplanasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan media audiovisual dalam 

meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi siswa, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 
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berikut: Penerapan media audiovisual untuk meningkatkan keterampilan teks eksplanasi pada siswa 

kelas XI IPA -2  terbukti mengalami peningkatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 

dua siklus menghasilkan persentase hasil observasi terhadap guru pada siklus I yaitu 71%%. Yang 

pada siklus II mengalami peningkatan sebanyak 2,44% menjadi 73,44%. Selain observer mengamati 

pembelajaran yang dilaksanakan guru, observer juga mengamati pembelajaran yang dilaksanakan 

siswa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama dua siklus menghasilkan observasi rerata 

siswa siklus I sebesar 67,25%. Nilai hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 

10,87% menjadi 73,12%. Pada siklus I hasil keterampilan teks eksplanasi sudah meningkat 

dibandingkan sebelum pelaksanaan tindakan. Nilai rata-rata keterampilan teks eksplanasi yang 

diperoleh adalah 74,61 dengan persentase ketuntasan 69,23%. Hasil keterampilan teks eksplanasi 

siswa pada siklus II memperoleh rata-rata nilai 84,42 dengan persentase ketuntasan sebesar 88,46%. 

                                                 

Saran                                                                                                                

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut: Pertama, saran bagi 

guru: (1) Guru perlu mengembangkan pelaksanaan pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan 

media audiovisual sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil keterampilan menulis teks 

eksplanasi, (2) Guru sebaiknya sering memberikan motivasi kepada siswa agar memaksimalkan 

segala yang dimiliki untuk mendapatkan hasil maksimal, (3) Guru harus tanggap terhadap berbagai 

hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran dan berusaha untuk mengatasinya, (4) Guru harus 

membuat evaluasi dan sistem penilaian yang tepat untuk mengetahui keberhasilan proses belajar-

mengajar. Kedua, saran bagi siswa: (1) Siswa harus menyadari bahwa pembelajaran teks eksplanasi 

dapat memberikan manfaat bagi, (2) Siswa sebaiknya lebih kritis dan terbuka terhadap hal-hal baru 

yang mereka peroleh sehingga mampu menunjang proses dan hasil belajar mereka di sekolah, (3) 

Sebaiknya siswa lebih aktif dan berani selama proses pembelajaran berlangsung dan siswa harus 

banyak berlatih berbicara dan tidak malu untuk meminta bantuan guru apabila menghadapi kesulitan 

belajar. Ketiga, bagi sekolah: (1) Pihak sekolah hendaknya menambah sarana dan prasaran untuk 

memfasilitasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran menulis sehingga siswa lebih termotivasi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adiwardoyo, Winarno. 1990. Latihan Apresiasi Sastra. Malang : Yayasan Asah Asih Asuh/Y A3 

Ahmadi Muksin. 1983. Strategi Belajar Mengajar Ketrampilan Berbahasa dan Apresiasi Sastra 

Indonesia. Jakarta : Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan 

Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan. 

Antara, I.G.P. 1986. Teori Sastra. Singaraja : FKIP. UNUD. 

Arikunto Suharsini, dkk. 2006. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Bumi Aksara. 

Atar Semi. 1984. Dasar-Dasar Anatomi Sastra. Singaraja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

UNDIKSHA. 

Badrun, Ahmad. 1983. Ilmu Sastra. Surabaya : Usaha Nasional. 

Darisman, Muh, dkk. 2007. Ayo Belajar Berbahasa Indonesia. Bogor : Yudhistira.  

Kridalaksana, Harimurti. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai             Pustaka. 

Netra, I. B. 1976. Metode Penelitian. Singaraja, Biro Pendidikan dan Penerbit             Unud. 

Nurgiantoro, Burhan. 1995. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 

 

Dra. Haryanti 

SMA Negeri 1 Kota Gajah Lampung Tengah Provinsi Lampung 

 

********** 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 1   │   Januari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    70 

  

IMPLEMENTATION OF MIND MAPPING METHOD IN ENGLISH 

LEARNING MATERIALS OF SIMPLE MONOLOGY WRITTEN TEXTS 

IN THE FORM OF STUDENTS' RECOUNT OF CLASS IX A SMP 

NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG ODD SEMESTER 

2018/2019 ACADEMIC YEAR 

 

PENERAPAN METODE MIND MAPPING DALAM PEMBELAJARAN 

BAHASA INGGRIS MATERI TEKS TULIS MONOLOG SEDERHANA 

BERBENTUK RECOUNT SISWA KELAS IX A SMP NEGERI 5 

BANDAR LAMPUNG SEMESTER GANJIL  

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 

Dra. Dwi Purwati, M.Pd 

Guru SMPN 5 Bandar Lampung Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to increase students' interest and learning outcomes in learning English. The 

research subjects taken were class IX A of SMP Negeri 5 Bandar Lampung with a total of 30 students, 

consisting of 16 male students and 14 female students. The results showed that the use of the mind mapping 

method could increase students' interest in learning from the initial condition of only 15 students or 50.00%, 

increasing to 24 students or 80.00% in the first cycle, and 100% or 30 students in the second cycle. The 

application of the mind mapping learning model can improve student learning outcomes. From the average in 

the initial conditions of only 58.67 to 68.00 in the first cycle, and 75.33 in the second cycle, with a learning 

completeness level of 12 students or 40.00% in the second cycle. at the beginning, 70.00% or 21 students in the 

first cycle, 27 students or 90.00% in the second cycle, and there are still three students (10.00%) who have not 

completed, so that all indicators and criteria for the success of the learning improvement process have been 

reached in the second cycle. The conclusion is that the implementation of learning actions through the mind 

mapping method can increase the interest and learning outcomes of class IX A students of SMP Negeri 5 

Bandar Lampung in the Odd Semester of the 2018/2019 Academic Year. 

Key Word: Mind Mapping, Interests, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran bahasa Inggris. Subjek penelitian yang diambil adalah kelas IX A SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa, terdiri dari siswa laki-laki 16 orang dan perempuan 14 orang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode mind mapping dapat meningkatkan minat belajar siswa dari 

kondisi awal  hanya 15 siswa atau 50,00%, naik menjadi 24 siswa atau 80,00% pada siklus pertama, dan 100% 

atau 30 siswa pada siklus kedua. Penerapan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Kenaikan prestasi belajar siswa dari rata-rata pada kondisi awal hanya  58,67 naik menjadi 68,00 

pada siklus pertama, dan 75,33 pada siklus kedua, dengan tingkat ketuntasan belajar sebanyak  12 siswa atau 

40,00% pada kondisi awal,  70,00% atau 21 siswa pada siklus pertama,  27 siswa atau 90,00% pada siklus 

kedua, dan masih ada tiga orang siswa (10,00%) yang belum tuntas, sehingga semua indikator dan kriteria 

keberhasilan proses perbaikan pembelajaran telah tercapai pada siklus kedua. Kesimpulannya adalah 

implmentasi tindakan pembelajaran melalui metode mind mapping dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 

siswa kelas IX A SMP Negeri 5 Bandar Lampung Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Kata Kunci: Mind Mapping, Minat, Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran Bahasa Inggris (Language Learning) di jenjang SMP merupakan materi pokok sebagai 

bagian dari fungsi pengembangan diri siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni 

yang diharapkan setelah menamatkan studi, mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi 

individu yang cerdas, terampil dan berkepribadian sebagai bekal hidup di masa mendatang. 

       

Penguasan materi pelajaran Bahasa Inggris di jenjang SMP meliputi empat keterampilan berbahasa, 

yaitu: menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Semua itu didukung oleh unsur-unsur bahasa 

lainnya, yaitu: kosa kata, tata bahasa dan pronunciation sesuai dengan tema sebagai alat pencapai 

tujuan. Dari ke empat keterampilan berbahasa di atas, writing (menulis) merupakan salah satu 

kemampuan berbahasa yang dirasa sering menjadi masalah bagi siswa dalam proses pembelajaran 

Bahasa Inggris. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti mengingat kemampuan menulis (writing 

ability) sangatlah dipengaruhi oleh penguasaan kosa kata, struktur bahasa dan kemampuan siswa 

dalam merangkai kata menjadi sebuah teks yang berterima. Perbedaan secara grammatical antara 

bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama merupakan masalah 

yang sering timbul pada saat belajar menulis. Kemampuan mengungkapkan makna dalam langkah 

retorika dalam essai pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar 

dan berterima untuk berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk 

procedure dan report adalah salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang harus dikuasai oleh siswa Kelas 

IX Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

 

Sebagai data awal penelitian, penulis mencatat bahwa di kelas IX A SMP Negeri 5 Bandar Lampung, 

tempat penulis mengajar,  hasil pre test untuk kompetensi  menulis   teks monolog sederhana 

berbentuk recount masih jauh dari harapan. Dari 30 siswa baru 12 siswa atau 40,00%) yang tuntas  

mencapai nilai ≥ 70 dan 18 siswa atau 60,00% belum tuntas mencapai  KKM  yang ditetapkan adalah 

70. Dengan demikian ketuntasan klasikal baru mencapai 40,00.   

 

Penulis memperoleh data keaktifan siswa dari hasil pengamatan melalui refleksi yang dilakukan 

bahwa siswa terlihat pasif, bosan dan bahkan ada beberapa siswa yang mengeluh tidak percaya diri 

dalam mengungkapkan ide atau gagasannya. Mereka tentunya kesulitan dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru. Sebagai contoh, pada waktu diberi tugas yang sudah ditentukan tema atau 

judulnya, kebanyakan siswa tidak segera melaksanakan, bahkan malah ditinggal ngobrol dengan 

teman di dekatnya. Nampak tidak serius dan malas mengerjakannya.  Ada kemungkinan kesulitan itu 

dikarenakan bahwa selama ini, kebanyakan siswa menganggap mata pelajaran Bahasa Inggris sebagai 

momok atau mata pelajaran yang sulit dan tidak menarik. Karena sulit dan tidak menarik, siswa 

cenderung tidak suka, malas dan ingin menghindarinya. Akibatnya tugas menulis teks tulis monolog 

sederhana berbentuk recount banyak yang tidak dikumpulkan. Sudah dibuat PRpun, masih banyak 

yang tidak mengumpulkan. Sampai suatu saat, peneliti pernah memaksa, bahwa semua siswa harus 

mengumpulkan tugas menulis teks tulis monolog sederhana berbentuk recount. Apa yang terjadi? 

Semua siswa benar-benar mengumpulkan tugas itu. Tapi setelah diperiksa, ternyata banyak pekerjaan 

siswa yang sama persis. Itu berarti banyak siswa yang tidak mengerjakan, melainkan hanya 

menyontek pekerjaan temannya. Hal ini sangat mengundang pertanyaan dan asumsi bahwasannya 

metode pembelajaran tersebut tidak berhasil (gagal) dan cenderung tidak efektif. 

 

Masalah yang dihadapi kebanyakan siswa kelas kelas IX A SMP Negeri 5 Bandar Lampung pada 

pembelajaran teks tulis monolog sederhana berbentuk recount ini cukup kompleks. Mulai dari 

kurangnya minat, kurangnya sarana, kurangnya motivasi sehingga kurang serius dalam mengikuti 

mata pelajaran Bahasa Inggris sehingga berdampak pada lemahnya penguasaan kosa kata dan tata 
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bahasa yang sangat diperlukan dalam pembelajaran teks tulis monolog sederhana berbentuk recount 

ini. Kalau melihat macetnya penulisan, itu berarti karena kurangnya pengorganisasian pokok pikiran. 

Terlebih lagi, Bahasa Inggris termasuk mata pelajaran yang diUNkan. Kalau tidak ada hal yang dapat 

menarik perhatian siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris, entah itu metode, strategi, ataupun 

approach, nampaknya mereka akan semakin jauh atau benci dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. 

Yang pada gilirannya akan menurunkan hasil belajar Bahasa Inggris mereka. Seperti itulah gambaran 

betapa beratnya tugas guru Bahasa Inggris menghadapi tantangan UN dan siswa yang seperti itu 

kondisinya. 

 

Setelah mengamati uraian di atas, dapat dilihat sebuah gambaran kegagalan terhadap hasil dan proses 

belajar dan hal tersebut merupakan masalah yang harus segera diatasi. Sebagai upaya memperbaiki 

kegagalan tersebut penulis berusaha mencari metode dan strategi pembelajaran yang tepat sebagai 

solusi selanjutnya. Dalam hal peneliti mencoba menggunakan metode mind mapping untuk mengatasi 

sebagian dari permasalahan-permasalahan itu.  Dengan digunakannya metode ini diharapkan para 

siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti mata pelajaran Bahasa Inggris. Bagi siswa yang suka 

menggambar, dapat mengekspresikan gagasannya melalui gambar yang beraneka ragam dan warna 

dalam mind mappingnya. Kalau siswa sudah merasa tertarik, guru akan lebih mudah dalam 

menyampaikan materi kepada siswa. Yang akibatnya diharapkan siswa tidak lagi merasa kesulitan 

dalam mengikuti pelajaran Bahasa Inggris khususnya pada materi teks tulis monolog sederhana 

berbentuk recount ini.     

 

Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penerapan metode mind mapping 

dalam pembelajaran teks tulis monolog sederhana berbentuk recount dapat  meningkatkan  minat 

belajar siswa kelas IX A  SMP Negeri  5 Bandar Lampung terhadap mata pelajaran Bahasa Inggris? 

Apakah penerapan metode mind mapping dalam pembelajaran teks tulis monolog sederhana 

berbentuk recount dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX A SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

pada pembelajaran Bahasa Inggris? 

 

Tujuan Penelitian 

Penerapan metode mind mapping dalam pembelajaran teks tulis monolog sederhana berbentuk 

recount ini dilakukan dengan tujuan untuk: Untuk mengetahui keberhasilan penerapan metode mind 

mapping dalam  pembelajaran teks tulis monolog sederhana berbentuk recount untuk menarik minat 

siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Inggris. Untuk mengetahui keberhasilan penerapan metode 

mind mapping dalam pembelajaran teks tulis monolog sederhana berbentuk recount untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk mengetahui sejauh mana respon siswa terhadap penerapan 

metode mind mapping dalam pembelajaran teks tulis monolog sederhana berbentuk recount. 

 

Kajian Teori dan Hipotesis Tindakan 

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi secara lisan dan tulis. Salah satu fungsi bahasa adalah 

untuk berkomunikasi. Berkomunikasi artinya memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, 

perasaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Kemampuan 

berkomunikasi dalam pengertian yang utuh adalah kemampuan berwacana, yakni kemampuan 

memahami dan/atau menghasilkan teks lisan dan/atau tulis yang direalisasikan dalam empat 

keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Keempat 

keterampilan inilah yang digunakan untuk menanggapi atau menciptakan wacana dalam kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karena itu, mata pelajaran Bahasa Inggris diarahkan untuk mengembangkan 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 1   │   Januari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    73 

  

keterampilan-keterampilan tersebut agar lulusan mampu berkomunikasi dan berwacana dalam bahasa 

Inggris pada tingkat literasi tertentu.  

 

Bahasa bukan hanya suatu objek abstrak yang dipelajari, tapi sesuatu yang digunakan orang setiap 

hari. Dalam mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi, perlu disadari adanya makna-makna bahasa 

yang perlu dikuasai. Menurut Halliday (1973), ada dua macam makna yang terangkum dalam semua 

bahasa. Makna ideasional dan makna interpersonal. Makna ideasional adalah merupakan wujud 

dari pengalaman seseorang, baik pengalaman nyata maupun imajiner. Yang oleh Halliday disebut “in 

the sense of content”. Makna interpersonal adalah makna sebagai bentuk dari tingkah laku (sebagai 

pembicara atau penulis) yang kita tujukan kepada orang lain (sebagai pendengar atau pembaca).  

 

Mind Map (peta pikiran) merupakan suatu metode pembelajaran yang dirancang untuk membantu 

siswa dalam menentukan dan menyusun inti-inti yang penting dari materi pelajaran, serta metode 

yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam penguasaan konsep dari 

suatu pokok materi pelajaran. Adapun tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode ini 

adalah (1) mempelajari konsep suatu materi pelajaran, (2) menentukan ide-ide pokok, (3) membuat 

peta pikiran, (4) mempresentasikan didepan kelas.  

 

Pada pelaksanaan pembelajaran dengan metode Mind Map (peta pikiran) siswa dapat 

mengembangkan kemampuan belajar mandiri, siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

pengetahuannya sendiri. Pengalaman yang diperoleh siswa akan semakin berkesan apabila proses 

pembelajaran yang diperolehnya merupakan hasil dari pemahaman dan penemuannya sendiri. Dalam 

konteks ini siswa mengalami dan melakukannya sendiri. Proses pembelajaran yang berlangsung 

melibatkan siswa sepenuhnya untuk merumuskan sendiri suatu konsep. Keterlibatan guru hanya 

sebagai fasilitator, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri 

ide-ide. Setiap individu mempunyai potensi yang harus dikembangkan, maka proses pembelajaran 

yang cocok adalah yang menggali motivasi siswa untuk selalu kreatif dan berkembang. Pembelajaran 

dengan metode Mind Map lebih menekankan pada keaktifan dan kegiatan kreatif siswa, akan 

meningkatkan daya hafal dan pemahaman konsep siswa yang kuat, serta siswa menjadi lebih kreatif.  

 

Metodologi Penelitian 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IX A SMP Negeri 5 Bandar Lampung  

pada Tahun Pelajaran 2018/2019 yang terdiri dari 30  siswa dengan perincian jumlah siswa laki-laki 

16 siswa dan jumlah siswa perempuan 14 siswa. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IX A SMP 

Nergeri 5 Bandar Lampung pada Pelajaran 2018/2019. Waktu Penelitian dilaksanakan dari bulan 

September sampai Oktober  2018   

 

Penelitian Tindakan Kelas atau PTK (Classroom Action Research) memiliki peranan yang sangat 

penting dan strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik 

dan benar. Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian tindakan yang 

dilakukan oleh guru atau berkolaborasi dengan orang lain dengan jalan merancang, melaksanakan, 

dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran di kelas melalui suatu tindakan tertentu dalam suatu siklus.  

 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Tes  
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Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

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

kelompok (Arikunto 2002:127). Tes ini digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar kognitif 

siswa sebelum pembelajaran (pretest), serta setelah pembelajaran (posttest). Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini berbentuk pilihan ganda.  

2. Observasi  

Observasi adalah kegiatan memperhatikan obyek penelitian dengan menggunakan seluruh indera dan 

berupa pengamatan langsung. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat kerja dan sikap siswa 

selama pembelajaran berlangsung, Dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan lembar observasi minat 

belajar siswa dalam pembelajaran.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara pengambilan data yang bersumber pada dokumen atau data tertulis yang 

meliputi daftar nama siswa, daftar nilai siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran, serta catatan lain 

yang relevan dengan kebutuhan penelitian. 

 

Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah suatu cara menganalisis data yang diperoleh selama peneliti mengadakan 

penelititan. Dalam penelitian ini, data yang perlu dianalisis adalah data berupa hasil tes evaluasi 

belajar siswa baik ketuntasan belajar individu ataupun ketuntasan belajar klasikal serta tingkat minat 

belajar siswa yang diperoleh dari setiap siklus.  

1. Ketuntasan Belajar Individu  

Analisis data yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa dalam penerapan media Mind 

Mapping dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas IX-B SMP PGRI 1 Bandar Lampung 

menggunakan soal pilihan ganda dimana analisis setiap jawaban benar diberi skor 1 dan untuk 

jawaban yang salah diberi skor 0, dengan menggunakan rumus: 

 

 

Hasil di atas akan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar individu untuk mengetahui 

ketuntasan siswa dalam tabel berikut. 

Tabel  Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

Lebih dari sama dengan 70 Tuntas 

Kurang dari sama dengan 70 Tidak Tuntas 

 

2. Ketuntasan Belajar Klasikal  

Untuk mengetahui ketuntasan belajar klasikal menggunakan rumus: 

 

 

 

Hasil ketuntasan belajar klasikal akan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar klasikal yang 

terdapat pada tabel berikut. 

Tabel  Kriteria Ketuntasan Belajar Klasikal 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

>=85%  Tuntas 

> 85% Tidak Tuntas 
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3. Tingkat Minat belajar Siswa  

Data minat belajar siswa diambil dari hasil observasi dengan melakukan pengisian lembar observasi 

tentang aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan media Mind Mapping. Nilai 

tersebut diambil dengan memperhatikan poin-poin yang ada pada lembar observasi dan menghitung 

jumlah skor yang diperoleh dalam masing-masing siklus.  

 

Indikator Keberhasilan  

Pembelajaran dengan penggunaan media Mind Mapping di kelas IX A SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung ini dikatakan berhasil apabila ketuntasan belajar klasikal sekurang-kurangnya mencapai 

85%, atau dengan kata lain 85% siswa yang mengikuti posttest tuntas belajar dengan memperoleh 

nilai ≥ 70. Adapun alat ukurnya adalah dengan menganalisis persentase ketuntasan belajar klasikal 

siswa berdasarkan nilai posttest soal penilaian yang dikerjakan oleh siswa pada tiap siklus. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penerapan model pembelajaran Mind Mapping dalam penelitian ini terbukti dapat meningkatkan 

kemampuan belajar siswa. Beberapa kelebihan dalam pemanfaatan Mind Mapping sebagai media 

pembelajaran adalah:  Model pembelajaran Mind Mapping dapat dibuat dengan mudah dan relatif 

murah. Dapat diaplikasikan pada pembelajaran yang terbatasi oleh ketersediaan sarana dan prasarana 

penggunaan media berbasis komputer. Dapat digunakan oleh guru yang tidak dapat mengoperasikan 

komputer. Memudahkan guru untuk menjelaskan materi kepada siswa.  Memudahkan siswa dalam 

memahami materi secara menyeluruh dan terkonsep. Materi yang telah dipelajari mudah dikilas balik 

oleh siswa.  Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan media Mind Mapping ini 

adalah:  a. Perlu pengetahuan materi secara menyeluruh sebelum melaksanakan pembuatan model 

pembelajaran Mind Mapping. b. Diperlukan kreativitas guru agar dapat membuat model pembelajaran 

Mind Mapping yang menarik dan tidak membosankan.  c. Perlu komposisi yang tepat antara kata 

kunci, warna, dan gambar.  d. Hanya terdapat kata kunci dan/atau gambar dari setiap permasalahan, 

sehingga siswa harus memahami tentang penjelasan atau penjabarannya.  

 

Hal-hal lain yang mendukung suksesnya penggunaan model pembelajaran Mind Mapping dalam 

pembelajaran adalah: Guru memanfaatkan model pembelajaran Mind Mapping secara berkelanjutan, 

sehingga siswa memahami konsep dari model pembelajaran Mind Mapping. Siswa telah mempelajari 

materi yang akan di ajarkan menggunakan buku paket pelajaran bahasa Inggris, sehingga siswa 

mudah mempelajari kembali saat pembelajaran dilaksanakan di kelas.  

 

Beberapa materi telah dipelajari secara tematik saat siswa duduk di kelas sebelumnya. 

1. Siswa  

Siswa menjadi obyek dalam penelitian ini. Siswa berperan penting dalam pelaksanaan penelitian. 

Dalam penelitian ini, minat siswa mengalami peningkatan kondisi awal, siklus I, hingga siklus II. 

Perhatian yang diberikan siswa dalam pembelajaran membuat siswa menjadi aktif dalam 

pembelajaran. Perubahan tingkah laku siswa tidak lepas dari peran guru yang selalu mengingatkan 

siswa agar siswa fokus dalam pembelajaran dan tidak bermain sendiri saat pembelajaran berlangsung. 

Melalui data observasi pada siklus I terlihat bahwa siswa masih bermain sendiri saat pembelajaran 

berlangsung. Namun guru sering mengingatkan siswa agar bisa fokus dalam belajar, sehingga pada 

siklus II dan siklus III masing masing mengalami peningkatan sikap siswa dalam belajar. 
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2. Hasil Belajar  

Hasil belajar menjadi patokan dalam pelaksanaan penelitian. Peningkatan hasil belajar siswa tidak 

lepas dari materi yang digunakan dalam pembelajaran. Meski siswa baru pertama kali mengikuti mata 

pelajaran bahasa Inggris, namun siswa telah belajar beberapa hal terkait materi pembelajaran pada 

saat siswa duduk di kelas sebelumnya yang menggunakan pembelajaran tematik. Secara keseluruhan, 

peningkatan hasil penelitian tersebut dapat dibandingkan dalam tabel rekapitulasi pretest, posttest, 

serta minat siswa pada pelaksanaan siklus I, siklus II dan siklus III sebagai berikut: 

Tabel  Rekapitulasi Hasil Belajar pada Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 

 

No Uraian 
Nilai 

Rata-2 

Siswa Tuntas Siswa Belum Tuntas 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Awal 58,67 12 40,00 18 60,00 

2 Siklus I 68,00 21 70,00 16 30,00 

3 Siklus II 75,33 27 90,00 4 10,00 

 

Dari hasil analisis peningkatan minat siswa pada setiap siklus perbaikan pembelajaran yang dinilai 

dengan menggunakan 7 indikator, yaitu siswa membekali diri dengan belajar materi yang akan 

diajarkan, Siswa sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran, suasana ruang kelas saat 

pembelajaran berlangsung, siswa memperhatikan penjelasan guru, siswa aktif menjawab pertanyaan 

yang diajukan, pendapat siswa mengenai pembelajaran yang dilakukan guru, serta kemampuan siswa 

dalam mengerjakan soal evaluasi, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel  Rekapitulasi Peningkatan Minat Siswa pada pada Kondisi awal, Siklus I dan 

Siklus II 

No Uraian 
Siswa Tuntas Siswa Belum Tuntas 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Awal 15 50,00 15 50,00 

2 Siklus I 24 80,00 6 20,00 

3 Siklus II 30 100,00 0 0,00 

 

Untuk lebih jelasnya  peningkatan minat siswa dapat dilihat pada gambar diagram batang berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Grafik Peningkatan Minat siswa pada Setiap Siklus Perbaikan Pembelajaran  

 

Dari penjelasan sebagaimana pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa  penerapan model 

pembelajaran Mind Mapping dalam penelitian ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan belajar 

siswa. Beberapa kelebihan dalam pemanfaatan Mind Mapping sebagai media pembelajaran adalah: 

Model pembelajaran Mind Mapping dapat dibuat dengan mudah dan relatif murah. Dapat 
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diaplikasikan pada pembelajaran yang terbatasi oleh ketersediaan sarana dan prasarana penggunaan 

media berbasis komputer. Dapat digunakan oleh guru yang tidak dapat mengoperasikan komputer. 

Memudahkan guru untuk menjelaskan materi kepada siswa. Memudahkan siswa dalam memahami 

materi secara menyeluruh dan terkonsep. Materi yang telah dipelajari mudah dikilas balik oleh siswa. 

Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Model pembelajaran Mind Mapping ini 

adalah: Perlu pengetahuan materi secara menyeluruh sebelum melaksanakan model pembelajaran 

Mind Mapping. Diperlukan kreativitas guru agar dapat melaksanakan model pembelajaran Mind 

Mapping yang menarik dan tidak membosankan.  

 

Dalam penelitian ini, hal-hal lain yang mendukung suksesnya penggunaan media Mind Mapping 

dalam pembelajaran adalah: Guru memanfaatkan Model pembelajaran Mind Mapping secara 

berkelanjutan, sehingga siswa memahami konsep dari Model pembelajaran Mind Mapping. Siswa 

telah mempelajari materi yang akan di ajarkan menggunakan buku paket pelajaran bahasa Inggris, 

sehingga siswa mudah mempelajari kembali saat pembelajaran dilaksanakan di kelas.  

 

Dari hasil diskusi dengan kepala sekolah dan observer maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran dalam dua siklus perbaikan dinyatakan tuntas, dan dapat dilanjutkan pada materi 

selanjutnya karena telah memenuhi kriteria ketuntasan yang ditentukan.  

 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan minat belajar siswa menunjukkan perolehan pada 

kondisi awal hanya 15 siswa atau 50,00%, naik menjadi 24 siswa atau 80,00% pada siklus pertama, 

dan 100% atau 30 siswa pada siklus kedua. Kenyataan tersebut juga didukung oleh peningkatan hasil 

dan ketuntasan belajar. Hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan hasil belajar siswa dari rata-rata pada 

kondisi awal hanya  58,67 naik menjadi 68,00 pada siklus pertama, dan 75,33 pada siklus kedua, 

dengan tingkat ketuntasan belajar sebanyak  12  siswa 40,00% pada kondisi awal,  70,00% atau 21 

siswa pada siklus pertama,  27 siswa atau 90,00% pada siklus kedua, dan masih ada tiga orang siswa 

(10,00%) yang belum tuntas, sehingga semua indikator dan kriteria keberhasilan proses perbaikan 

pembelajaran telah tercapai pada siklus kedua.   

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Didasari dari hasil perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siswa kelas IX A SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung selama dua siklus, dapat disimpulkan bahwa : Penggunaan suatu media 

konkret khususnya dengan penerapan model pembelajaran mind mapping pada proses pembelajaran 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, perasaan, dan kenyamanan siswa untuk lebih tertarik 

dan tertantang dalam belajar lebih aktif. Penerapan model pembelajaran mind mapping dapat 

meningkatkan peningkatan minat siswa siswa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan minat 

siswa siswa menunjukkan perolehan pada kondisi awal hanya 15 siswa atau 50,00%, naik menjadi 24 

siswa atau 80,00% pada siklus pertama, dan 100% atau 30 siswa pada siklus kedua. Penerapan model 

pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan 

kenaikan prestasi belajar siswa dari rata-rata pada kondisi awal hanya  58,67 naik menjadi 68,00 pada 

siklus pertama, dan 75,33 pada siklus kedua, dengan tingkat ketuntasan belajar sebanyak  12 siswa 

40,00% pada kondisi awal,  70,00% atau 21  siswa pada siklus pertama,  27 siswa atau 90,00% pada 

siklus kedua, dan masih ada tiga orang siswa (10,00%) yang belum tuntas, sehingga semua indikator 

dan kriteria keberhasilan proses perbaikan pembelajaran telah tercapai pada siklus kedua  
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Saran 

Saran dalam rangka  perbaikan  proses  pembelajaran  serta  meningkatkan  prestasi  belajar 

matematika. Saran-saran tersebut sebagai berikut: Bagi Guru, dalam penelitian ini guru hendaknya  

dapat  mengembangkan  model pembelajaran mind mapping dalam  setiap  pembelajaran .  Hal  ini 

disebabkan  taraf  berpikir  peserta  didik  yang  masih  kongkrit  sehingga  dalam kegiatan  

pembelajaran  guru  harus  mengaitkan  pembelajaran  dengan kehidupan  nyata  agar  dapat  

membantu  taraf  berpikir  peserta  didik. Penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode Mind 

Map (peta pikiran) membutuhkan pengelolaan kelas dan waktu yang baik, sehingga diperlukan 

perencanaan kegiatan pembelajaran agar penggunaan waktu dalam pembelajaran dapat lebih efektif.. 

Pembelajaran bahasa Inggris dengan model pembelajaran Mind Mapping (peta pikiran) dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif kegiatan pembelajaran bahasa Inggris  karena pembelajaran 

menggunakan metode ini dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Bagi Siswa, dengan 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping  aktivitas dan hasil belajar siswa dapat meningkat, 

siswa dapat berpikir positif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Penerapan model pembelajaran Mind 

Mapping dapat mengembangkan kemampuan berpikir  siswa secara kreatif sehingga diharapkan 

melalui metode tersebut diharapkan siswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran melalui 

keterampilan bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat dan menyanggah pendapat orang lain.  
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ABSTRACT 

The objectives of this action research are: (a) Want to know the increase in student achievement after the 

implementation of discovery learning. (b) Want to know the effect of student learning motivation after the 

application of the discovery learning method. This research uses three rounds of action research. Each round 

consists of four stages, namely: design, activities and observations, reflection, and revision. The target of this 

research is the sixth grade students of SDN 4 Adirejo. The data obtained are in the form of formative test 

results, observation sheets for teaching and learning activities. From the results of the analysis, it was found 

that student learning achievement has increased from cycle I to cycle III, namely, cycle I (68.18%), cycle II 

(77.27%), cycle III (86.36%). The conclusion of this study is that the discovery method can have a positive effect 

on the learning motivation of Class VI students at SDN 4 Adirejo, and this learning method can be used as an 

alternative science learning. 

Key Word: Science Learning, Discovery Method 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah: (a) Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah 

diterapkannya pembelajaran penemuan . (b) Ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa setelah 

diterapkannya metode pembelajaran penemuan .Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action 

research) sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan 

pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas Siswa Kelas VI SDN 4   Adirejo .Data 

yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analis 

didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I 

(68,18%), siklus II (77,27%), siklus III (86,36%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode penemuan  

dapat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar Siswa Kelas VI SDN 4   Adirejo , serta metode 

pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran IPA. 

Kata Kunci: Pembelajaran IPA, Metode Penemuan   

 

 

Latar Belakang Masalah 

System pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan 

itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu 

pendidikan semakin mengalami kemajuan. 
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Sejalan dengan kemajuan tersebut, maka dewasa ini pendidikan di sekolah-sekolah telah 

menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkemangan itu terjadi karena terdorong adanya 

pembaharuan tersebut, sehingga di dalam pengajaranpun guru selalu ingin menemukan metode dan 

peralatan baru yang dapat memberikan semangat belajar bagi murid-murid. Bahkan secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahawa pembaharuan dalam system pendidikan yang mencakup seluruh 

komponen yang ada. Pembangunan di bidang pendidikan barulah ada artinya apabila dalam 

pendidiakn dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia yang 

sedang membangun. 

 

Pada hakekatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau hubungan timbal balik 

antara guru dan siswa dalam satuan pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam proses 

belajar menganjar merupakan pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sekedar 

penyampai materi saja, tetapi lebih dari itu guru dapat dikatakan sebagai sentral pembelajaran. 

 

Sebagai pengatur sekaligus pelaku dalam proses belajar mengajar, gurulah yang mengarahkan 

bagaimana proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Karena itu guru harus dapat membuat suatu 

pengajaran menjadi lebeh efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan 

membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajari bahan pelajaran tersebut. 

 

Guru mengemban tugas yang berat untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia, manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung 

jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, juga harus mampu menumbuhkan 

dan memperdalam rasa cinta terhadap tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa 

kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-

manusia pembangunan dan membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan 

bangsa. Depdikbud (1999). 

 

Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar, karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina 

dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk mengatasi permasalahan di atas dan 

guna mencapai tujuan pendidikan secara maksimal, peran guru sangat penting dan diharapkan guru 

memiliki cara/model mengajar yang baik dan mampu memilih model pembelajaran yang tepat dan 

sesuai dengan konsep-konsep mata pelajaran yang akan disampaikan. 

 

Untuk itu diperlukan suatu upaya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran salah 

satunya adalah dengan memilih strategi atau cara dalam menyampaikan materi pelajaran agar 

diperoleh peningkatan prestasi belajar siswa khususnya pelajaran IPA. Misalnya dengan membimbing 

siswa untuk bersama-sama terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mampu membantu siswa 

berkembang sesuai dengan taraf intelektualnya akan lebih menguatkan pemahaman siswa terhadap 

konsep-konsep yang diajarkan. Pemahaman ini memerlukan minat dan motivasi. Tanpa adanya minat 

menandakan bahwa siswa tidak mempunyai motivasi untuk belajar. Untuk itu, guru harus 

memberikan suntikan dalam bentuk motivasi sehingga dengan bantuan itu anak didik dapat keluar 

dari kesulitan belajar.  

 

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, kegagalan dalam belajar rata-rata dihadapi oleh 

sejumlah siswa yang tidak memiliki dorongan belajar. Untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dengan upaya membangkitkan motivasi belajar siswa, misalnya dengan 
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membimbing siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang melibatkan siswa serta guru yang 

berperan sebagai pembimbing untuk menemukan konsep IPA. 

 

Motivasi tidak hanya menjadikan siswa terlibat dalam kegiatan akademik, motivasi juga penting 

dalam menentukan seberapa jauh siswa akan belajar dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa 

jauh menyerap informasi yang disajikan kepada mereka. Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu 

akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu 

akan meyerap dan mengendapan materi itu dengan lebih baik. Tugas penting guru adalah 

merencanakan bagaimana guru mendukung motivasi siswa (Nur, 2001: 3). Untuk itu sebagai seorang 

guru disamping menguasai materi, juga diharapkan dapat menetapkan dan melaksanakan penyajian 

materi yang sesuai kemampuan dan kesiapan anak, sehingga menghasilkan penguasaan materi yang 

optimal bagi siswa. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba menerapkan salah satu metode pembelajaran, 

yaitu metode pembelajaran penemuan  untuk mengungkapkan apakah dengan model penemuan  dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar IPA. Penulis memilih metode pembelajaran ini 

mengkondisikan siswa untuk terbiasa menemukan, mencari, mendikusikan sesuatu yang berkaitan 

dengan pengajaran. (Siadari, 2001: 4). Dalam metode pembelajaran penemuan  siswa lebih aktif 

dalam memecahkan untuk menemukan sedang guru berperan sebagai pembimbing atau memberikan 

petunjuk cara memecahkan masalah itu. 

 

Dari latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Upaya Meningkatkan 

Prestasi Belajar IPA dengan Metode Pembelajaran Penemuan  Pada Siswa Kelas VI SDN 4   Adirejo 

Kec.Pekalongan  Kab.Lampung Timur Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siwa dengan diterapkannya pembelajaran penemuan ? 

Bagaimanakah pengaruh metode pembelajaran penemuan  terhadap motivasi belajar siswa? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: Ingin mengetahui Bagaimanakah 

peningkatan prestasi belajar siwa dengan diterapkannya pembelajaran penemuan. Ingin mengetahui 

Bagaimanakah pengaruh metode pembelajaran penemuan  terhadap motivasi belajar siswa. 

 

Kajian Pustaka 

IPA didefiniksan sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara alam. Perkembangan IPA 

tidak hanya ditandai dengan adanya fakta, tetapi juga oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Metode ilmiah dan pengamatan ilmiah menekankan pada hakikat IPA. Secara rinci hakikat IPA 

menurut Bridgman (dalam Lestari, 2002: 7) adalah sebagai berikut: Kualitas; pada dasarnya konsep-

konsep IPA selalu dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Observasi dan Eksperimen; 

merupakan salah satu cara untuk dapat memahami konsep-konsep IPA secara tepat dan dapat diuji 

kebenarannya. Ramalan (prediksi); merupakan salah satu asumsi penting dalam IPA bahwa misteri 

alam raya ini dapat dipahami dan memiliki keteraturan.  

 

Proses dalam pengertian disini merupakan interaksi semua komponen atau unsur yang terdapat dalam 

belajar mengajar yang satu sama lainnya saling berhubungan dalam ikatan untuk mencapai tujuan 

(Usman, 2000: 5). Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingka laku pada diri individu berkat 
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adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Burton 

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. (dalam Usman, 2000: 5). 

 

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggungjawab moral yang cukup berat. 

Mengajar pada prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan suatu usaha mengorganisasi lingkungan 

dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses belajar. 

 

Proses belajar mengajar merupakan suatu inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru 

sebagai pemegangn peran utama. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan 

siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar (Usman, 2000: 4). 

  

Teknik penemuan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sund discovery adalah proses mental 

dimana siswa memampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Yang dimaksudkan dengan 

proses mental tersebut antara lain ialah: mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur membuat kesimpulan dan sebainya. Suaut konsep 

misalnya: segi tiga, pans, demokrasi dan sebagainya, sedang yang dimaksud dengan prisnsip antara 

lain ialah: logam apabila dipanaskan akan mengemabang. Dalam teknik ini siswa dibiarkan 

menemukan sendiri atau mengalami proses mental itu sendiri, guru hanya membimbing dan 

memberikan instruksi. 

 

Dr. J. Richard dan asistennya mencoba self-learning siswa (belajar sndiri) itu, sehingga situasi belajar 

mengajar berpindah dari situsi teacher learning menjadi situasi student dominated learning. Dengan 

menggunakan discovery learning, ialah suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam proses 

kegiatan mental melalui tukar pendapat, dengan diskusi, seminar, membaca sendiri dan mencoba 

sendiri. Agar anak dapat belajar sendiri. 

 

Belajar dapat membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan ini merupakan 

pengalaman tingkah laku dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Pengalaman dalam belajar 

merupakan pengalaman yang dituju pada hasil yang akan dicapai siswa dalam proses belajar di 

sekolah. Menurut Poerwodarminto (1991: 768), prestasi belajar adalah hasil yang dicapai (dilakukan, 

dekerjakan), dalam hal ini prestasi belajar merupakan hasil pekerjaan, hasil penciptaan oleh seseorang 

yang diperoleh dengan ketelitian kerja serta perjuangan yang membutuhkan pikiran. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dengan 

melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya setelah siswa itu melakukan kegiatan belajar. Pencapaian 

hasil belajar tersebut dapat diketahui dengan megadakan penilaian tes hasil belajar. Penilaian 

diadakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh 

guru. Di samping itu guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan guru dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. Sejalan dengan prestasi belajar, maka dapt diartikan bahwa prestasi belajar IPA 

adalah nilai yang dipreoleh siswa setelah melibatkan secara langsung/aktif seluruh potensi yang 

dimilikinya baik aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan) dalam 

proses belajar mengajar IPA. 
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Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dalam mencapai 

tujuan tertetntu. Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang 

lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan menyerap dan mengendapkan 

materi itu  dengan lebih baik (Nur, 2001: 3). Sedangkan prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh 

siswa dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya setelah siswa itu melakukan kegiatan 

belajar. Sedangkan metode pembelajaran penemuan  adalah suatu metode pembelajaran yang 

memberikan kesempatan dan menuntut siswa terlibat secara aktif di dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dengan memberikan informasi singkat (Siadari, 2001: 7). Pengetahuan yang diperoleh 

dengan belajar penemuan  akan bertahan lama, mempunyai efek transfer yang lebih baik dan 

meningkatkan siswa dan kemampuan berfikir secara bebas. Secara umum belajar penemuan  ini 

melatih keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang 

lain. Selain itu, belajar penemuan membangkitkan keingintahuan siswa, memberi motivasi untuk 

bekerja sampai menemukan jawaban (Syafi’udin, 2002: 19). 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian dilakukan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab 

menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai. Menurut Oja dan Sumarjan (dalam Titik Sugiarti, 1997; 8) 

mengelompokkan penelitian tindakan menjadi empat macam yaitu (a) guru bertindak sebagai peneliti, 

(b) penelitian tindakan kolaboratif, (c) Simultan terintegratif, dan (d) administrasi social ekperimental. 

 

Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentu guru sebagai peneliti, penanggung jawab penuh 

penelitian tindakan adalah praktisi (guru). Tujuan utama dari penelitian tindakan ini adalah 

meningkatkan hasil pembelajaran di kelas dimana guru secara penuh terlibat dalam penelitian mulai 

dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

 

Dalam penelitian ini peneliti tidak bekerjasama dengan siapapun, kehadiran peneliti sebagai guru di 

kelas sebagai pengajar tetap dan dilakukan seperti biasa, sehingga siswa tidak tahu kalau diteliti. 

Dengan cara ini diharapkan didapatkan data yang seobjektif mungkin demi kevalidan data yang 

diperlukan. Penelitian ini akan dihentikan apabila ketuntasan belajar secara kalasikal telah mencapai 

85% atau lebih. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak tergantung pada jumlah siklus yang harus 

dilalui. Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk 

memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SDN 4   Adirejo Kec.Pekalongan  

Kab.Lampung Timur Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober semester gasal 2018/2019. Subyek penelitian adalah 

siswa-siswi kelas Siswa Kelas VI SDN 4   Adirejo Kec.Pekalongan  Kab.Lampung Timur Tahun 

Ajaran 2018/2019. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Tim 

Pelatih Proyek PGSM, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan 

yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan mereka dalam  melaksanakan 

tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki 

kondisi dimana praktek pembelajaran tersebut dilakukan (dalam Mukhlis,  2000: 3). 

 

Sedangkah menurut Mukhlis (2000: 5) PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat sistematis 

reflektif oleh pelaku tindakan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Adapun 

tujuan utama dari PTK adalah untuk memperbaiki/meningkatkan pratek pembelajaran secara 
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berkesinambungan, sedangkan tujuan penyertaannya adalah menumbuhkan budaya meneliti di 

kalangan guru (Mukhlis, 2000: 5). 

 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini 

menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart  (dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu 

berbentuk spiral dari sklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning 

(rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus 

berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum 

masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan. Siklus 

spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data penelitian yang diperoleh berupa hasil uji coba item butir soal, data observasi berupa 

pengamatan pengelolaan pembelajaran penemuan  dan pengamatan aktivitas siswa dan guru pada 

akhir pembelajaran, dan data tes formatif siswa pada setiap siklus. Data hasil uji coba item butir soal 

digunakan untuk mendapatkan tes yang betul-betul mewakili apa yang diinginka. Data ini selanjutnya 

dianalisis tingkat validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Data lembar observasi 

diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan penglolaan pembelajaran penemuan yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran penemuan  dalam 

meningkatkan prestasi  Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah 

diterapkan pembelajaran penemuan . 

 

Analisis Item Butir Soal 

Sebelum melaksanakan pengambilan data melalui instrumen penelitian berupa tes dan mendapatkan 

tes yang baik, maka data tes tersebut diuji dan dianalisi. Uji coba dilakukan pada siswa di luar sasaran 

penelitian. Analisis tes yang dilakukan meliputi: 

 

Validitas butir soal dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan tes sehingga dapat digunakan sebagai 

instrument dalam penelitian ini. Dari perhitungan 46 soal diperoleh 16 soal tidak valid dan 30 soal 

valid. Hasil dari validits soal-soal dirangkum dalam tabel di bawah ini. 

   Tabel  Soal Valid dan Tidak Valid Tes Formatif Siswa 

Soal Valid Soal Tidak Valid 

1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 

3, 4, 8, 15, 16, 18, 20, 22, 

24, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 46 

 

1. Reliabilitas  

Soal-soal yang telah memenuhi syarat validitas diuji reliabilitasnya. Dari hasil perhitungan diperoleh 

koefisien reliabilitas r11  sebesar 0, 775. Harga ini lebih besar dari harga r product moment. Untuk 

jumlah siswa (N = 22) dengan r (95%) = 0,423. Dengan demikian soal-soal tes yang digunakan telah 

memenuhi syarat reliabilitas. 

2. Taraf Kesukaran (P) 

Taraf kesukaran digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal. Hasil analisis menunjukkan dari 

46 soal yang diuji terdapat:  20 soal mudah; 16 soal sedang; 10 soal sukar; 

3. Daya Pembeda 

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui kemampuan soal dalam membedakan siswa yang 

berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. 
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Hasil analisis daya pembeda diperoleh soal yang berkriteria jelek sebanyak 14 soal, berkriteria cukup 

20 soal, berkreteria baik 10 soal, dan yang berkriteria tidak baik 2 soal. Dengan demikian soal-soal tes 

yang digunakan telah memenuhi syara-syarat validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya 

pembeda. 

Tabel Rekapitulasi Hasil Tes Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

69,09 

14 

68,18 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode pembelajaran penemuan  

diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 69,09 dan ketuntasan belajar mencapai 68,18% 

atau ada 15 siswa  dari 22 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus 

pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 hanya 

sebesar 68,18% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini 

disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan 

digunakan guru dengan menerapkan metode pembelajaran penemuan. 

2.  Siklus II 

a. Tahap perencanaan  

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 2, 

LKS 2, soal tes formatif II, dan alat-alat pengajaran yang mendukung. 

b. Tahap kegiatan dan pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2018 di 

kelas VI dengan jumlah siswa 22 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses 

belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, 

sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan 

(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.  

 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa selama proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrument yang 

digunakan adalah tes formatif II. Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut. 

                                    Tabel Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II 

No. Urut Nilai 
Keterangan  

No. Urut Nilai 
Keterangan  

T TT T TT 

1 60  √ 12 90 √  

2 80 √  13 80 √  

3 80 √  14 80 √  

4 90 √  15 80 √  

5 90 √  16 80 √  

6 60  √ 17 60  √ 

7 80 √  18 80 √  

8 70 √  19 70 √  

9 60  √ 20 60  √ 

10 80 √  21 80 √  

11 90 √  22 80 √  

Jumlah  840 8 3 Jumlah 840 9 2 

Jumlah Skor 1680 
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Jumlah Skor Maksimal Ideal 2200  

Rata-Rata Skor Tercapai 76,36 

 

Keterangan:  T      : Tuntas  

TT     : Tidak Tuntas 

Jumlah siswa yang tuntas   : 17 

Jumlah siswa yang belum tuntas  : 5 

Klasikal     : Belum tuntas  

Tabel Rekapitulasi Hasil Tes Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

76,36 

17 

77,27 

 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 76,36 dan ketuntasan belajar 

mencapai 77,27% atau ada 17 siswa dari 22 siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah megalami peningkatan sedikit lebih baik dari 

siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar siswa ini karena setelah guru menginformasikan bahwa 

setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan berikutnya siswa lebih 

termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan 

diinginkan guru dengan menerapkan metode pembelajaran penemuan . 

3.  Siklus III 

  a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana 

pelajaran 3, LKS 3, soal tes formatif 3, dan alat-alat pengajaran yang mendukung 

  b. Tahap kegiatan dan pengamatan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 

2018 di kelas VI dengan jumlah siswa 22 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. 

Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada 

siklus II, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus III. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. 

Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III.  

 

Tabel  Rekapitulasi Hasil Tes Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

81,82 

19 

86,36 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 81,82 dan dari 22 siswa yang 

telah tuntas sebanyak 19 siswa dan 3 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal 

ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 86,36% (termasuk kategori tuntas).  Hasil pada siklus 

III ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus 

III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 

penemuan  sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa 
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lebih mudah dalam memahami materi yang telah diberikan. Pada siklus III ini ketuntasan secara 

klasikal telah tercapai, sehingga penelitian ini hanya sampai pada siklus III.  

  c. Refleksi 

 

Pada tahap ini akah dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang baik 

dalam proses belajar mengajar dengan penerapan pembelajaran penemuan . Dari data-data yang telah 

diperoleh dapat duraikan sebagai berikut:  

1) Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. 

Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk 

masing-masing aspek cukup besar. 

2) Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar 

berlangsung. 

3) Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan 

sehingga menjadi lebih baik. 

4) Hasil belajar siswa pada siklus III mencapai ketuntasan. 

 

d. Revisi Pelaksanaan  

Pada siklus III guru telah menerapkan pembelajaran penemuan  dengan baik dan dilihat dari aktivitas 

siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka 

tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya 

adalah memaksimalkan dan mepertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan 

proses belajar mengajar selanjutnya penerapan pembelajaran penemuan  dapat meningkatkan proses 

belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

Pembahasan 

1. Ketuntasan Hasil belajar Siswa 

Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran penemuan  memiliki dampak positif 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman 

siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari sklus I, II, dan II) 

yaitu masing-masing 68,18%, 77,27%, dan 86,36%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal telah tercapai. 

2. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran penemuan  dalam 

setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa yaitu 

dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami 

peningkatan. 

3. Aktivitas Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA yang paling 

dominan adalah bekerja dengan menggunakan alat/media, mendengarkan/ memperhatikan penjelasan 

guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa 

dapat dikategorikan aktif. 

 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langah-langkah 

pembelajaran penemuan  dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul di antaranya 

aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam mengerjakan kegiatan LKS/menemukan konsep, 

menjelaskan/melatih menggunakan alat, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana 

prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 
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Kesimpulan   

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pembelajaran 

dengan penemuan  memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai 

dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (68,18%), siklus II 

(77,27%), siklus III (86,36%). Penerapan metode pembelajaran penemuan  mempunyai pengaruh 

positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukan dengan hasil wawancara 

dengan sebagian siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat 

dengan metode pembelajaran penemuan  sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. 

 

Saran 

Hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar mengajar IPA lebih efektif 

dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: Untuk 

melaksanakan model penemuan  memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus 

mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan model penemuan  

dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam rangka meningkatkan 

prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode 

pembelajaran, walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan 

pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena 

hasil penelitian dilakukan di SDN 4 Adirejo Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur Tahun Ajaran 

2018/2019. 
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FUNCTIONALIZATION OF LANGUAGE ABILITY FOR CLASS IV 

STUDENTS OF SD NEGERI TUMBAK 

 

MENINGKATKAN MOTIVASI BERPRESTASI MELALUI 

FUNGSIONALISASI KEMAMPUAN BERBAHASA SISWA KELAS IV 

SD NEGERI TUMBAK 
 

Oldy Royke Rorong,S.Pd. 

SD Negeri Tumbak Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is expected to provide a solution for how the problems of children's language skills can develop. 

This research can be useful for students and teachers in carrying out teaching and learning tasks. The implementation of 

class actions that have been carried out in rounds and based on observations, collecting data and evaluating the results can 

be concluded as follows: The integrated language method with fast-paced quizzes, character quizzes and Who He quizzes 

turns out to be able to actively involve fourth grade students at SD Negeri Tumbak in the process. teaching and learning, 

student participation is very prominent. The integrated language method is very effective in increasing students' courage in 

expressing their opinions. This can be seen from the results of each round which shows an increase in the activity of fourth 

grade students at SD Negeri Tumbak. From the first round, the correct answer was 77.3%, while the punishment was 19.1%. 

The ability of the integrated language method in increasing the courage to express opinions is very good, because it can be 

seen actively in the teaching and learning process so that learning a lot goes smoothly and lively. This research is expected 

to provide a solution for how the problems of children's language skills can develop. This research can be useful for students 

and teachers in carrying out learning and teaching tasks 

Key Word: Achievement Motivation, Functionalization of Language Skills 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagaimana permasalahan kemampuan berbahasa anak dapat 

berkembang. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa dan guru dalam melaksakan tugas belajar dan mengajar. 

Pelaksanaan tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan putaran dan berdasarkan pengamatan, mengumpulkan data dan 

evaluasi hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : Metode  bahasa terpadu dengan kuis cepat tepat, kuis tokoh maupun 

kuis Siapa Dia ternyata mampu melibatkan siswa kelas IV di SD Negeri Tumbak secara aktif dalam proses belajar mengajar, 

peran serta siswa sangat menonjol. Metode bahasa terpadu sangat efektif untuk meningkatkan keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari hasil setiap putaran yang menunjukkan peningkatan aktivitas siswa   

kelas IV di SD Negeri Tumbak Dari putaran pertama yang jawabannya benar adalah 77,3%, sedangkan  yang  mendapat  

hukuman adalah 19,1%. Kemampuan metode  bahasa terpadu dalam meningkatkan keberanian dalam mengemukakan 

pendapat sangat baik, karena dapat terlihat secara aktif dalam proses belajar mengajar sehingga pembelajaran banyak dengan 

lancar dan hidup. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagaimana permasalahan kemampuan berbahasa anak 

dapat berkembang. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa dan guru dalam melaksakan tugas belajar dan mengajar 

Kata Kunci: Motivasi Berprestasi, Fungsionalisasi Kemampuan Berbahasa 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Permasalahan yang muncul dalam kelas sangat rentan terhadap kualitas hasil belajar siswa peserta 

didik. Pembuatan penelitian tindakan kelas dengan tema “Pembelajaran Bahasa Terpadu Dapat 

Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Siswa Sekolah Dasar.” Merupakan salah satu upaya guru   

bagaimana mengatasi masalah bahasa anak dalam proses pembelajaran. 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 1   │   Januari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    90 

  

Kemampuan berbahasa anak merupakan dasar untuk menerima atau menyampaikan informasi.  Guru 

SD berkewajiban untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berbahasa anak. Sehingga apa yang 

diinformasikan dapat dipahami peserta didik. Penelitian tindakan kelas sebagai bekal pengetahuan dan 

keterampilan bagi guru atau guru SD, khususnya penulis sebagai guru di  SD Negeri Tumbak  

Sehingga pada saat nantinya melaksanakan pembelajaran dapat dimanfaatkan. 

  

Identifikasi Masalah 

Kemampuan berbahasa  siswa SD, kelas IV di SD Negeri Tumbak sangat rendah, apalagi pengalaman 

berbahasanya tidak cukup. Anak yang tidak memiliki pengalaman berbahasa yang cukup akan sulit 

mengungkapkan maksudnya dan sulit memahami maksud orang lain. Permasalahan ini yang muncul 

di kelas tersebut. Kondisi yang demikian setiap proses kegiatan belajar mengajar anak pasti 

mengalami kesulitan-kesulitan. 

 

Permasalahan yang muncul tersebut juga didukung permasalahan yang lain seperti latar belakang 

siswa, kondisi fisik kelas yang kurang menunjang waktu interaksi guru dengan siswa yang kurang dan 

kemauan belajar siswa kurang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagaimana 

permasalahan kemampuan berbahasa anak dapat berkembang. 

 

Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut : 1.Lingkup penelitian 

hanya pada kemampuan berbahasa siswa kelas IV di SD Negeri Tumbak. Pembelajaran Bahasa 

Terpadu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa kelas IV di SD Negeri Tumbak 

 

Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diajukan perumusan masalah sebagai berikut : 1) 

.Bagaimana kemampuan berbahasa siswa kelas IV di SD Negeri Tumbak sebelum penelitian? 

2).Sejauh mana Pembelajaran Bahasa Terpadu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa 

kelas IV di SD Negeri Tumbak? 3).Apakah kemampuan berbahasa siswa kelas IV di SD Negeri 

Tumbak meningkat melalui Pembelajaran Bahasa Terpadu.  

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagaimana permasalahan kemampuan berbahasa 

anak dapat berkembang. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa dan guru dalam melaksakan tugas 

belajar dan mengajar 

 

Kajian Pustaka 

Program pembelajaran bahasa terpadu secara efektif tidak mungkin tanpa perencanaan, 

pengorganisasian pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber secara hati-hati. Guru dan calon guru 

harus dapat mengidentifikasi sebuah perencanaan dan praktik pembelajaran guna menolong peserta 

didik mempelajari bahasa.  

 

Metode Pembelajaran   

Metode pembelajaran direncanakan dengan memadukan berbagai macam metode dengan maksud 

saling mengisi dan memberi antar metode dengan metode yang lain, sehingga optimalisasi 

pembelajaran dapat tercapai. 

 

Metode ceramah berupa penjelasan pengajar kepada peserta didik dan biasanya diikuti dengan tanya 

jawab tentang isi pelajaran yang belum jelas. Metode bermain bersama berupa/berbentuk interaksi 
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antara dua atau lebih peserta didik dengan mempraktikkan isi pelajaran dengan menemukan masalah 

yang dihadapi tentang topik atau situasi tertentu. Metode pemberian tugas berupa tugas-tugas kepada 

peserta didik yang harus dikerjakan sesuai petunjuk guru. Pengunaan metode harus fleksibel atau 

disesuaikan situasi dan kondisi siswa yang dihadapi pada saat itu, supaya proses pembelajaran tetap 

bisa berjalan dan   optimal dilaksanakan.    

 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa " Prestasi adalah hasil yang 

dicapai/dilakukan atau dikerjakan ". ( WJS Poerwodarminto, 1986 : 412 ). Sedangkan makna atas 

pengertian belajar ada dua pandangan yakni menurut pandangan tradisional dan pandangan modern. 

 

Menurut pandangan tradisional, " Belajar adalah usaha memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan ". 

sedangkan menurut pandangan modern, " Belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

interaksi dengan lingkungan ". ( Oemar Hamalik, 1987 : 27 ). 

 

Dengan demikian pengertian prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dengan proses kegiatan belajar 

yakni usaha untuk memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan atau perubahan tingkah laku. 

 

Seseorang telah dinyatakan melaksanakan kegiatan belajar setelah memperoleh hasil misalnya dari 

tidak mengerti menjadi mengerti atau dari tidak tahu menjadi tahu dan sebagainya. Adapun beberapa 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah sebagai berikut : Faktor yang ada pada organisma 

itu sendiri yanng disebut faktor individual, yang termasuk didalamnya adalah faktor kematangan/ 

pertumbuhan kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi. Faktor yang ada di luar individu, sering 

disebut faktor sosial, di antanya adalah : faktor keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara 

mengajarnya, lingkungan dan kesempatan yang tersedia serta motivasi sosial. ( Thamrin Nasution dan 

Nurhalijah Nasution, 1986 : 33 ). 

 

Pada dasarnya faktor yang mempengaruhi belajar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :  Faktor 

endogen, ialah faktor yang dating dari anak itu sendiri dan dapat bersifat biologis dan psikologis, dan 

faktor eksogen adalah hambatan yang dapat timbul dari luar diri anak, meliputi faktor lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. ( Dewa Ketut Sukardi, 1983 : 49 ). 

 

Rendahnya kreatifitas siswa akan mempengaruhi prestasi akademik maupun non akademik, dan 

sebaliknya tinggi rendahnya kreatifitas siswa akan mendorong kemaun dan pengembangan diri 

sehingga seseorang siswa akan menghasilkan sesuatu yang baru. Berikut ini akan dijelaskan beberapa 

pengertian. Menurut Semiawan, dkk (1987) kreativitas sebagai proses merupakan hal  yang lebih 

esensial dan perlu ditanamkan pada individu sejak dini dengan cara menyibukan diri secara kreatif. 

Misalnya dalam proses bermain, dengan adanya gagasan atau unsur-unsur pikiran. Akan menjadi 

keasyikan yang menyenangkan dan penuh tantangan bagi anak yang kreatif. Dengan kata lain, 

kreativitas dalam hal ini merupakan proses berfikir yang mengarah pada suatu usaha untuk 

menemukan hubungan-hubungan baru mendapatkan jawaban, metode atau cara baru dalam 

memecahakan masalah. 

 

Ditinjau dari segi product, kreativitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, 

yang pada umumnya bersifat original atau unik. Secara lebih rinci Munandar (1992), menjelaskan 

bahwa kreatifitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data informasi atau 

unsur-unsur yang ada sehingga menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah 

dengan menekankan pada kuantitas, ketepatgunaan  dan keragaman jawaban. Kreativitas yang 

dimaksud adalah berfikir kreatif atau divergen. 
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Dimensi press (tekanan/dorongan) adalah kondisi yang dapat mendorong atau menghambat seseorang 

untuk bertindak kreatif. Dorongan atau hambatan tersebut dapat berasal dari luar yaitu lingkungan 

keluarga, sekolah, atau masyarakat, maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Jika kedua kondisi ini 

menggantungkan atau menunjang, yakni adanya keinginan dari seseorang (individu) untuk melibatkan 

memungkinkan individu tersebut untuk bertindak secara kreatif. 

 

Definisi lain mengenai kreatifitas diungkapkan oleh Amien (1980) yang mengatakan bahwa kreatifitas 

merupakan pola berfikir atau ide yang sepontan atau imajinasi yang mencirikan hasil artistik, 

penemuan-penemuan ilmiah dan penciptaan-penciptaan secara mekanis. Lebih lanjut Amien 

menjelaskan bahwa kreatifitas meliputi hasil sesuatu yang baru atau sama sekali baru bagi dunia 

ilmiah atau relatif baru bagi individunya. 

 

Berdasarkan paparan mengenai beberapa devinisi kreativitas di atas dapat dilihat bahwa kreativitas 

mengandung arti yang luas dan mempunyai tahapan yang diawali dengan suatu pemikiran atau ide 

yang kreatif, kemudian melakukan kegiatan kreatif sehingga tercipta hasil yang kreatif. Namun 

demikian pada intinya terdapat persamaan antara definisi-definisi tersebut yaitu kreatifitas merupakan 

kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru atau relatif baru, baik berupa gagasan 

maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. 

 

Metodologi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di  SD Negeri Tumbak dengan obyek penelitian kemampuan 

berbahasa siswa di  kelas IV  SD tersebut. Model penelitian menggunakan model yang dikemukakan 

oleh Kemmis dan Mc. Taggart, dengan sistem Spiral Refleksi dini yang dimulai dengan rencana, 

tindakan, pengamalan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang 

pemecahan masalah  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2010 Berdasarkan data yang 

diperoleh atau didapatkan dari berbagai macam instrumen penelitian yaitu lewat, observasi langsung 

(interaksi), angket (tugas) dan tes pada tahap awal penelitian. Menunjukkan bahwa berdasarkan data 

tersebut ternyata kemampuan berbahasa siswa rendah. 

 

Perencanaan tindakan sangat diperlukan, pembelajaran terpadu diharapkan dapat mengoptimalkan 

kemampuan berbahasa pada siswa tersebut. Maka pelaksanaan pembelajaran terpadu ini harus selalu 

dipantau bagaimana perkembangannya, sebagai awal tindakan berikutnya. 

 

Ternyata pembelajaran terpadu berdasarkan data yang didapat pada proses pembelajaran dapat 

memberikan peluang positif bagi perkembangannya kemampuan berbahasa anak. Untuk itu 

pembelajaran terpadu dapat dilanjutkan pada tindakan berikutnya 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Hasil penelitian pada setiap putaran dari aspek perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

 

Perencanaan 

Pada putaran pertama ini dilaksanakan pada hari Pertama pada  bahasa terpadu diwujudkan dalam 

bentuk simulasi dengan kuis cepat tepat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan akan direncanakan 

sebagai berikut : Apersepsi selama 10 menit, dalam bentuk dialog antara guru dengan siswa tentang 

dunia perfilman di Indonesia. Guru menjelaskan bagaimana aturan  bahasa terpadu dengan kuis cepat 

tepat, kelas dibagi menjadi 9 kelompok, kelompok 1 – 8 beranggotakan 5 siswa sedangkan kelompok 

9 beranggotakan 4 siswa. Pembentukan kelompok berdasarkan urutan nomor absensi. 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 1   │   Januari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    93 

  

Papan tulis dibagi dengan jumlah anggota kelompok, tiap kelompok maju dan guru memberikan 4 

pertanyaan, siswa menjawab sesuai dengan posisinya. Siswa  yang menjawab salah akan mendapat 

hukuman, jawaban salah satu : menyebutkan 10 kata kerja, jawaban salah dua atau lebih menyebutkan 

10 kosa kata bidang perfilman atau bidang olah raga. Siswa yang berada dibelakang peserta turut 

mengawasi apabila ada teman yang melirik jawaban teman sebelahnya, maka mereka boleh 

memprotes bahwa jawaban  temannya itu tidak sah dan berhak mendapat hukuman. Siswa yang 

mendapat hukuman pelaksanaan hukuman langsung setelah kelompok tersebut tampil. 

 

Selama kegiatan berlangsung peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa. Adapun hasil 

observasi yang diperoleh pada putaran pertama terungkap sebagai berikut :Siswa secara umum sudah 

menampakkan aktivitasnya, ini terbukti dari 25 siswa yang jawabannya benar 20, 5 siswa jawaban 

salah satu, 5 siswa jawabannya salah dua. Demikian juga ketika Choirul Anwar melirik jawaban 

teman sebelahnya salah seorang siswa berani memprotes, ada keberanian mengemukakan pendapat, 

hal ini menunjukkan sifat yang positif. Pada saat pelaksanaan hukuman dari pengamatan peneliti, 5 

siswa melakukan dengan baik dan lancar, 5 siswa melakukan dengan sikap tidak tenang, gugup, tidak 

siap dan merasa tertekan. 

 

Keadaan ini menunjukkan bahwa secara umum memang siswa sudah cukup memberikan respon 

positif, tetapi masih ada beberapa siswa yang masih pasif. Hal ini didukung  oleh pengakuan Wiwin 

yang diwawancarai peneliti. “Saya senang dengan permainan ini karena semua siswa terlibat, tetapi 

pada saat pelaksanaan hukuman masih ada teman yang malu dan belum siap”. 

 

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan pada putaran pertama ini 

dapat diketahui bahwa dengan adanya tindakan menunjukkan adanya peran serta siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran dengan  bahasa terpadu dengan simulasi kuis cepat tepat, meskipun belum 

secara optimal. Hal ini di sebabkan (1) sebagian siswa masih belum berani mengemukakan 

pendapatnya di hadapan orang lain, (2) siswa masih belum terbiasa dengan permainan dalam 

pembelajaran. 

 

Dari hasil refleksi dapat disimpulkan perlu adanya upaya perbaikan tindakan yang akan dilaksanakan 

pada putaran berikutnya. Tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan pada putaran kedua adalah 

sebagai berikut: Agar siswa lebih berani mengemukakan pendapatnya dan berbicara dihadapan orang 

lain maka perlu mengganti   pembelajaran bahasa terpadu dengan kuis tokoh, untuk meningkatkan 

keberanian siswa berpendapat. Siswa tidak pasif menunggu gilirannya maka pembentukan kelompok 

berdasarkan urutan nomor bangku. Perlu mengganti bentuk hukuman, yang menuntut siswa bicara. 

 

Pada putaran kedua ini dilaksanakan pada Minggu ke dua bulan, berdasarkan hasil refleksi pada 

putaran pertama, maka pada putaran kedua ini permainannya diganti dengan kuis tokoh. Kegiatan 

yang dilaksanakan direncanakan sebagai berikut : Apersepsi selama 10 menit, dalam bentuk dialog 

antara guru dengan siswa mengenai tokoh yang menjadi idolanya. Pembentukan kelompok, kelas 

dibagi menjadi 7 kelompok, kelompok 1 – 5 beranggotakan 6 siswa kelompok 6 dan 7 beranggotakan 

7 siswa. Pembentukan kelompok berdasarkan urutan nomor bangku. Guru menjelaskan atauran 

permainan, setiap kelompok diberi undian yang berisi nama salah seorang tokoh dan siswa membuat 

pernyataan yang sesuai dengan tokoh yang dimaksud. Apabila pada gilirannya siswa tersebut tidak 

dapat membuat pernyataan, maka akan mendapat hukuman (1) menceritakan pengalaman hari itu, (2) 

membaca puisi, (3) menyanyikan lagu wajib. Pelaksanaan hukuman dilakukan ketika kelompok itu 

selesai. 
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Tindakan pada putaran kedua ini dapat didiskripsikan sebagai berikut: Apsersepsi ternyata 

berlangsung 15 menit karena siswa begitu antusias menyebutkan tokoh yang disenangi dan 

alansannya. Seperti yang diungkapkan oleh Azis, “Saya suka Ir. Soekarno, karena pidatonya dapat 

membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia”. Pelaksanaan  bahasa terpadu dengan kuis tokoh, 

kelompok setelah mengambil undian ternyata tokohnya adalah RA Kartini. Salah satu pernyataan dari 

siswa adalah : “RA Kartini adalah pelopor emansipasi wanita Indonesia”. Dari 6 siswa yang tidak 

dapat membuat pernyataan 2 siswa, hukumannya memilih menceritakan pengalaman hari ini. 

Kelompok dua berdasarkan undian tokohnya BJ Habibie dari 6 siswa pernyataannya benar semua, 

salah satu pernyataan siswa adalah “BJ Habibie menjadi Presiden setelah Pak Harto 

lengser”.Kelompok tiga, tokohnya Susi Susanti. Ketika Yadi membuat pernyataan “Susi Susanti 

adalah seora ng bulu tangkis Indonesia” semua anak tertawa. Guru melempar pertanyaan siapa dapat 

memperbaikinya ? Ani menjawab “Susi Susanti adalah pemain bulu tangkis terkenal”. Kelompok 

empat, tokohnya Ayu Ashari dari kelompok empat 6 siswa pernyataannya benar semua. Salah satu 

pernyataan dari siswa adalah “Ayu Ashari adalah pemeran utama dalam sinetron Diantara Dua 

Pilihan”. Kelompok lima tokohnya adalah Bapak Fadillah Budiono (Bapak Bupati Kab. Sampang). 

Dari kelompok ini tiga siswa pernyataannya benar, dua siswa tidak membuat pernyataan, satu siswa 

pernyataannya salah. Kelompok enam, tokohnya Pak Pong (tokoh utama dalam cerpen Jakarta) 

kelompok ini 5 siswa pernyataan benar, 1 siswa tidak membuat pernyataan dan satu siswa 

pernyataannya salah. Salah satu pernyataan dari siswa adalah “Pak Pong pergi ke Jakarta untuk 

menemui adiknya, Paijo”. Kelompok tujuh, tokohnya Ir. Soekarno. Dari kelompok ini 7 siswa 

pernyataannya benar semua. Salah satu pernyataan dari siswa (Pangki) : “Makam Soekarno ada di 

kota Blitar”. 

 

Hasil pengamatan terhadap praktik pada putaran kedua ini menunjukkan adanya perubahan ke arah 

yang positif, siswa sudah berperan secara aktif. Dari 25 siswa, yang pernyataannya benar 18 siswa, 

sedangkan yang pernyataannya salah 5 siswa dan 3 siswa tidak membuat pernyataan. Dimikian pula 

ketika ada temannya membuat pernyataan salah, teman yang lain berani angkat tangan untuk 

membetulkan pernyataan tersebut. Ini membuktikan bahwa respon terhadap pembelajaran dengan  

bahasa terpadu kuis tokoh cukup baik. 

 

Siswa yang mendapat hukuman, 5 siswa memilih menceritakan pengalaman hari ini, 2 siswa memilih 

membaca puisi sedangkan 1 siswa menyanyi. Pada saat melakukan hukuman setiap siswa begitu 

santai, tenang dan lancar dalam bercerita, sedangkan yang membaca puisi 1 siswa membaca dengan 

baik 1 siswa membacanya masih seperti membaca cerita. Seorang yang menyanyi, cukup percaya diri 

dan dengan suara keras. Hasil wawancara dengan beberapa siswa terungkap sebagai berikut : 

 

“Permainan ini menyenangkan Bu, kalau bisa setiap hari ada permainannya”. (Bernadien). “Saya 

senang dengan permainan ini tetapi ada teman yang sudah menyiapkan sebuah pernyataan, ternyata 

pernyataan tersebut sudah diungkap oleh teman sebelumnya maka ketika gilirannya ia belum siap 

dengan pernyataan yang lain”. (Aprilia). 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada putaran kedua ini 

menunjukkan peningkatan aktivitas siswa terhadap pembelajaran dengan  bahasa terpadu 

menggunakan kuis tokoh. Pemilihan materi ternyata sangat efektif dalam meningkatkan aktivitas 

siswa. Akan tetapi ada kelemahan dari permainan ini ada siswa yang sudah menyiapkan sebuah 

pernyataan ternyata pernyataan yang sama telah disampaikan temannya lebih dulu sehingga pada saat 

gilirannya belum siap dengan pernyataan yang lain. Hal ini merupakan masukan bagi guru, untuk itu 

dalam putaran ketiga ada upaya untuk perbaikan. Meningkatkan keberanian siswa dalam bertanya. 
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Mengoptimalkan siswa dalam pembelajaran dengan memberikan tanggung jawab penuh terhadap 

pelaksanaan dan keberhasilan permainan kepada masing-masing kelompok, guru hanya bertindak 

sebagai fasilitator, serta memberikan arahan yang seperlunya. Permainan diganti dengan kuis Siapa 

Dia. Bentuk hukuman menceritakan pengalaman hari ini masih dipertahankan sedangkan untuk yang 

membaca puisi dan menyanyi diganti dengan siswa disuruh memberikan pendapatnya mengenai  

bahasa terpadu ini. 

 

Putaran ketiga dilaksanakan pada Minggu ke empat dan dilanjutkan pada hari Rabu. Berdasarkan 

hasil refleksi pada putaran kedua, maka pada putaran ketiga ini menggunakan  bahasa terpadu dengan 

kuis Siapa Dia. Kegiatan direncanakan sebagai berikut : Apersepsi selama 10 menit, dalam bentuk 

dialog antara guru dengan siswa mengenai kuis Siapa Dia. Guru menjelaskan bagaimana aturan 

permainan ini, salah seorang siswa berperan sebagai “tokoh yang harus ditebak” sedangkan siswa 

yang lain mengajukan pertanyaan untuk menebak siapa tokoh tersebut. Si tokoh cukup menjawab 

“ya” atau “tidak” atas pertanyaan yang diajukan. Kelas dibagi 4 kelompok masing-masing kelompok 

beranggotakan 11 siswa. Anggota kelompok yang tidak mengajukan pertanyaan pada saat gilirannya 

atau mengajukan pertanyaan asal-asalan akan mendapat hukuman. Alternatif hukuman : Menceritakan 

pengalaman hari ini. Bagaimana pendapat (siswa) mengenai  bahasa terpadu ini. Pelaksanaan 

hukuman dilakukan setelah kelompok tersebut selesai tampil. 

 

Pada tahap ini didiskripsikan pelaksanaan tindakan sebagai berikut : Apersepsi selama 10 menit, guru 

bertanya kepada siswa. Apakah pernah melihat kuis Siapa Dia ? Coba ceritakan ! Anis menjawab : 

“Pernah waktu itu si tokoh dapat ditebak, tokohnya seorang yang berprofesi sebagai baby sister”. 

Guru menunjuk salah seorang siswa untuk berperan sebagai “Tokoh misterius” (pedagang asongan). 

Kelompok pertama mengajukan pertanyaannya kepada “si tokoh” setiap kelompok diberi kesempatan 

mengajukan pertanyaan sebanyak 3 kali. Kelompok satu putaran pertama 11 siswa dapat mengajukan 

pertanyaan dengan baik, putaran kedua 10 siswa yang dapat mengajukan pertanyaan satu siswa tidak 

membuat pertanyaan. Putaran ketiga semua dapat mengajukan pertanyaan dengan baik. Namun pada 

kelompok satu ini belum bisa menyimpulkan hasil dari diskusinya, sehingga “si tokoh” belum bisa 

terjawab. Siswa yang mendapat hukuman memilih berpendapat mengenai permainan ini. “Saya 

senang dengan permainan ini, karena kita diberi kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, 

mendiskusikan dan menyimpulkan hasil dari permainan ini meskipun kelompok kami belum bisa 

menebak tokoh yang dimaksud”. Dan semua siswa bertepuk tangan memberikan pujian. Kelompok 

dua, guru menunjuk salah seorang siswa untuk berperan sebagai “tukang parkir”. Dari kelompok dua 

ini mulai dari putaran satu sampai tiga siswa dapat mengajukan pertanyaan dengan baik, sehingga 

tokoh yang dimaksud dapat ditebak. Salah satu anggota mengajukan pertanyaan : “Apakah pekerjaan 

saudara membutuhkan tempat yang luas dan di tempat terbuka ?” Kelompok tiga, tokoh yang harus 

ditebak yang diperankan salah seorang siswa adalah “pemain bowling”. Putaran satu sampai putaran 

tiga, 2 siswa tidak mengajukan pertanyaan, 1 siswa mengajukan pertanyaan tapi pertanyaan 

menyimpang : “Apakah olah raga yang saudara lakukan membutuhkan tempat, diruangan?”, “ya”. 

“Apakah olah raga yang saudara lakukan dilapangan terbuka ?” (Pertanyaan yang menyimpang). Pada 

akhirnya kelompok ini dapat menebak tokoh yang dimaksud. Kelompok empat harus menebak benda 

apa yang menjadi koleksi dari orang ini. Salah seorang siswa memerankan. Kelompok empat ini 

tempo permainan berjalan agak lambat karena siswa agak berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan. 

Sampai pada putaran ketiga semua siswa dapat mengajukan pertanyaan dengan baik, salah satu 

contoh “Apakah benda yang saudara kumpulkan ada di ruangan tamu ?”, “ya”. “Apakah benda 

tersebut dari kertas ?”, “ya”. Akhirnya mereka dapat menyimpulkan dengan baik hasil diskusinya dan 

dapat menebak benda yang dimaksud. 
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Hasil pengamatan yang dilakukan pada putaran ketiga ini dapat didiskripsikan sebagai berikut : 

Dengan adanya tindakan perbaikan dari hasil refleksi pada putaran kedua aktifitas siswa semakin 

meningkat. Hampir semua siswa sudah menampakkan adanya usaha untuk turut aktif berperan dalam 

pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan hidupnya suasana kelas, timbulnya keberanian siswa 

mengemukakan pendapat dalam hal ini bertanya, menjawab pertanyaan maupun membuat pernyataan. 

 

Dari 25 siswa yang mengajukan pertanyaan dengan baik 20 siswa, 2 siswa tidak bertanya dan 3 siswa 

pertanyaannya menyimpang dan asal-asalan. Apabila diprosentasikan sebagai berikut : Siswa yang 

bertanya : 

40  x 100% = 90,9% 

41 

 

Siswa yang mendapat hukuman menceritakan pengalaman hari ini : 

 4 x 100% = 9,1% 

44 

 

Keadaan di atas menunjukkan bahwa kesadaran dan keberanian siswa dalam mengemukakan 

pendapat telah tumbuh dengan adanya pembelajaran yang dipola seperti permainan. Salah seorang 

siswa ketika diwawancarai, “Saya senang sekali dengan permainan ini, karena teman-teman begitu 

berminat untuk mengajukan pertanyaan maupun menjawab, suasana kelas tidak seperti biasanya 

diam”. 

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan evaluasi pada putaran ketiga ini aktivitas sudah 

meningkat dengan baik, keberanian siswa mengemukakan pendapat sudah tumbuh dan berkembang 

meskipun ada satu dua siswa yang masih pasif. Secara umum peran serta siswa sudah baik, sehingga 

suasana kelas menjadi hidup. Dengan demikian kreativitas guru dalam memilih metode, materi 

maupun memotivasi siswa sangat menentukan keberhasilan pembelajaran untuk mencapai tujuan. 

 

Pembahasan Atas Hasil Penelitian  

Di bagian ini, penulis memberikan suatu resume awal dari ketiga  putaran di atas bahwa  dengan 

menggunakan variasi gaya mengajar model pembelajaran terpadu dapatlah meningkatkan hasil 

prestasi belajar pada siswa kelas IV di SD Negeri  Tumbak  ini terbukti dari nilai secara bertahap yang 

diperoleh siswa selama terjadi kegiatan penelitian tindakan kelas dalam efektifitas pengajaran bahasa 

Indonesia. Hal ini akan  berdampak   positif bagi antusiasme siswa dalam nenerima materi ajar yang 

diberikan guru kelas atau guru yang mengajar bahasa Indonesia sehingga target kegoatan belajar 

mengajar akan terpenuhi dengan sendirinya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Pelaksanaan tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan putaran dan berdasarkan pengamatan, 

mengumpulkan data dan evaluasi hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : Metode  bahasa 

terpadu dengan kuis cepat tepat, kuis tokoh maupun kuis Siapa Dia ternyata mampu melibatkan siswa 

kelas IV di SD Negeri Tumbak secara aktif dalam proses belajar mengajar, peran serta siswa sangat 

menonjol. Metode bahasa terpadu sangat efektif untuk meningkatkan keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari hasil setiap putaran yang menunjukkan 

peningkatan aktivitas siswa kelas IV di SD Negeri Tumbak Dari putaran pertama yang jawabannya 

benar adalah 77,3%, sedangkan yang mendapat hukuman adalah 19,1%. Kemampuan metode  bahasa 

terpadu dalam meningkatkan keberanian dalam mengemukakan pendapat sangat baik, karena dapat 
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terlihat secara aktif dalam proses belajar mengajar sehingga pembelajaran banyak dengan lancar dan 

hidup. 

 

Saran  

Saran-saran yang perlu penulis sampaikan berdasarkan hasil pengamatan kelas antara lain : dalam 

upaya mengoptimalkan hasil belajar siswa, diharapkan guru selalu memperhatikan penggunaan 

metode yang lebih efektif dalam proses belajar mengajar. Efektivitas metode harus disesuaikan 

dengan materi pelajaran dan tujuan hendak dicapai. Pentingnya guru untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas yang berhubungan dalam proses belajar mengajar yang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya guna meningkatkan mutu suatu 

pendidikan. Untuk mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar guru perlu mencari atau 

menemukan metode alternatif sebagai jalan keluarnya, misalnya metode  bahasa terpadu . Diharapkan 

guru pernah mencoba atau perlu menerapkan metode  bahasa terpadu dalam upaya meningkatkan 

aktivitas siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PKn MELALUI METODE 

TEAM GAME TOURNAMENT (TGT) PADA SISWA KELAS V  

SD NEGERI PURWOSARI KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

Sukisno,S.Pd 

SD Negeri Purwosari  Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The aims of this research are; (a) To find out how to improve Civics learning achievement through the Team 

Game Tournament (TGT) method for fifth grade students at SD Negeri Purwosari, Marga Sekampung, 

Lampung Timur, for the 2019/2020 academic year? (b) To find out how the effect of improving Civics learning 

achievement on the Team Game Tournament (TGT) method for fifth grade students at SD Negeri Purwosari, 

Marga Sekampung, Lampung Timur, 2019/2020 academic year. This research was conducted using the Class 

Action Research (CAR) method or classroom action research. Sources of data used are informants, documents, 

as well as places and events. The results of this study were that there was a significant increase in activity 

compared to the initial conditions. The initial conditions that resulted in high activity were slightly improved by 

the actions carried out in cycle I and refined in cycle II. From the results of the initial conditions of student 

achievement, it can be seen that there are 5 students who have completed learning, that's a large percentage of 

25%. In the first cycle of students who have completed learning as many as 15 students or 75%. Meanwhile, in 

cycle 2, there were 20 students who finished studying or 100%, it showed a significant increase in student 

achievement after the use of integrated learning. Based on these results, it can be concluded that the application 

of integrated learning methods can improve Civics learning achievement in Class V students at SDN Purwosari, 

Marga Sekampung Regency, Lampung Timur. 

Key Word: Learning Civics, Team Game Tournament (TGT) Method 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah ; (a) Untuk Mengetaui Bagaimanakah Meningkatkan Prestasi Belajar Pkn Melalui 

Metode Team Game Tournament (TGT) Pada Siswa Kelas V SD Negeri Purwosari Kecamatan Marga 

Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 ? (b) Untuk Mengetaui Bagaimanakah 

Pengaruh Meningkatkan Prestasi Belajar Pkn Terhadap Metode Team Game Tournament (TGT) Pada Siswa 

Kelas V SD Negeri Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 

2019/2020 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) atau 

classroom action research. Sumber data yang digunakan adalah informan, dokumen, serta tempat dan peristiwa. 

Hasil penelitian terjadi peningkatan keaktifan yang signifikan dari pada kondisi awal. Kondisi awal yang 

menghasilkan keaktifan yang tinggi yang sedikit diperbaiki dengan adanya tindakan yang dilakukan pada siklus 

I dan disempurnakan padasiklus II. Kondisi awal prestasi siswa dapat dililhat siswa yang tuntas belajar sebanyak 

5 siswa, hal itu besar presentasenya adalah 25 %. Pada siklus 1 siswa yang tuntas belajar sebanyak 15 siswa atau 

sebesar 75 %. Siklus 2 siswa yang tuntas belajar sebesar 20 siswa atau 100 %, hal itu menunjukkan peningkatan 

yang signifikan terhadap prestasi siswa setelah pengunaan pembelajaran terpadu. Dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode pembelajaran terpadu dapat meningkatkan prestasi belajar PKn pada siswa Kelas V SDN 

Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Pelajaran Tahun 2018/20 

Kata Kunci : Belajar Pkn , Metode Team Game Tournament (TGT) 
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Latar Belakang Masalah 

Visi reformasi pembangunan yang terdapat dalam garis-garis besar haluan negara adalah untuk 

mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju 

dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia 

Indonesia yang berkualitas (E. Mulyasa, 2005: 3). Apalagi dalam menghadapi era globalisasi dan 

pasar bebas yang menghadapkan manusia pada perubahan-perubahan yang tidak menentu. 

Perwujudan masyarakat berkualitas tersebut menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam 

mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya 

yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional pada bidangnya masing-masing. 

 

Kualitas sumber daya manusia yang baik sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan.Sedangkan 

kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran karena proses pembelajaran 

merupakan bagian yang paling pokok dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Pembelajaran adalah 

suatu proses mengatur dan mengorganisasikan lingkungan sekitar sehingga siswa memperoleh 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Dalam proses pembelajaran diperlukan adanya hubungan 

timbal balik antara guru dan siswa sehingga terjalin komunikasi dua arah yang menjadikan 

pembelajaran terarah pada pencapaian kompetensi. Guru harus mampu memahami beberapa hal dari 

peserta didik seperti kemampuan, potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan 

kesehatan, latar belakang keluarga, dan kegiatannya di sekolah. 

 

Disamping pelaksanaan proses pembelajaran dalam suasana komunikasi dua arah, diharapkan siswa 

juga dapat melakukannya dalam suasana komunikasi multi arah. Dalam proses pembelajaran seperti 

ini hubungan tidak hanya terjadi antara seorang guru dengan siswa dan sebaliknya, tetapi juga antara 

siswa-siswa lainnya (Muhibbin Syah, 2005: 238). Secara umum keberhasilan proses pembelajaran 

sangat ditentukan oleh beberapa komponen. Komponen tersebut antara lain: siswa, lingkungan, 

kurikulum, guru, metode dan media mengajar dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) 

menyaakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; kelompok mata pelajaran jasmani, 

olahraga dan kesehatan. 

 

Penggunaan metode yang kurang tepat juga masih terjadi dan menjadi salah satu faktor utama 

penyebab rendahnya prestasi siswadimana guru masih sering menggunakan metode konvensional 

sehingga pembelajaran kurang menarik, siswa mudah bosan dan tidak aktif dalam pembelajaran 

karena kurang diberi kesempatan untuk mengapresiasikan pengetahuannya. Siswa hanya mengikuti 

apa yang diperintahkan guru, diam, mendengarkan dan mencatat apa yang diajarkan guru. Guru 

menjadi satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Hal ini mengakibatkan siswa tidak bisa berkembang 

sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

 

Melihat kondisi tersebut di atas, maka dirasa perlu adanya suatu perubahan baru dalam pelaksanaan 

pembelajaran PKn di SD N 16 Surakarta agar siswa lebih aktif dan kreatif sehingga bisa berkembang 

sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Dalam usaha untuk meningkatkan keaktifan dan 

kekreatifan siswa dalam proses pembelajaran bisa dengan menggunakan salah satu model dari 

pembelajaran gotong royong atau cooperative learningModel pembelajaran yang diterapkan adalah 

model pembelajaran team game tournament (TGT), yaitu “Suatu tipe atau model pembelajaran 
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kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan 

status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcement.” (Nadhirin, 2008http://nadhirin.blogspot.com/2008/08/ metode-pembelajaran-

efektif.html). 

 

Melalui metode pembelajaran kooperatif model TGT ini diharapkan siswa akan termotivasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran PKn. Siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan bermain sambil 

belajar. Penggunaan model pembelajaran TGT dimaksudkan untuk mempermudah siswa dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk terlibat secara aktif dan tidak merasa cepat 

bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis ingin melakukan penelitian tindakan kelas dengan 

judul ” Meningkatkan Prestasi Belajar PKn Melalui Metode Team Game Tournament (TGT) 

Pada Siswa Kelas V SD Negeri Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung 

Timur Tahun  Pelajaran 2019/2020 ”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasa rkan latar belakang di atas maka masalah dapat di identifikasikan sebagai berikut: Kualitas 

pembelajaran PKn siswa kelas V SD Negeri Purwosari masih rendah. Proses belajar mengajar masih 

terfokus pada guru, karena guru masih menggunakan metode konvensional, Pengelolaan kelas kurang 

kondusif 

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah di atas maka masalah di atas dapat di batasi agar 

lebih jelas, berikut pembatasan masalahnya: “Masalah dalam penelitian ini adalah tentang kual itas 

pembelajaran PKn siswa kelas V SD Negeri Purwosari tahun ajaran 2019/2020 yang rendah. 

Rendahnya kualitas pembelajaran akan ditingkatkan melalui penerapan metode team game 

tournament (TGT)”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifi kasi dan pembatasan masalah yang telah disampaikan di atas, 

diajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Meningkatkan Prestasi Belajar PKn 

Melalui Metode Team Game Tournament (TGT) Pada Siswa Kelas V SD Negeri Purwosari 

Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun  Pelajaran 2019/2020 ?. 

Bagaimanakah Pengaruh Bagaimanakah Peningkatkan Prestasi Belajar PKn Terhadap Metode Team 

Game Tournament (TGT) Pada Siswa Kelas V SD Negeri Purwosari Kecamatan Marga Sekampung 

Kabupaten Lampung Timur Tahun  Pelajaran 2019/2020 ?. 

 

Tujuan Penelitian 

Mengacu pada paparan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah serta 

perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Untuk Mengetahui 

Bagaimanakah Meningkatkan Prestasi Belajar PKn Melalui Metode Team Game Tournament 

(TGT) Pada Siswa Kelas V SD Negeri Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung 

Timur Tahun  Pelajaran 2019/2020?. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pengaruh Bagaimanakah 

Peningkatkan Prestasi Belajar PKn Terhadap Metode Team Game Tournament (TGT) Pada Siswa 

Kelas V SD Negeri Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun  

Pelajaran 2019/2020 ?. 

 

http://nadhirin.blogspot.com/2008/08/
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Kajian Teori 

Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatuPengembangan. Sedangkan 

menurut Pusat Pembinaan dan Bahasa Indonesia (1999: 532), “Kualitas: 1) tingkat baik buruknya 

sesuatu; kadar; 2) derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya); mutu”. 

 

Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia (1999: 532), “Kualitas pribadi 

yang baik adalah bentuk tingkah laku yang baik seseorang sebagai warga masyarakat atau warga 

negara yang dapat dijadikan teladan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara”. 

 

Jadi, kualitas dapat diartikan sebagai suatu tingkatan tentang baik dan buruknya sesuatu hal 

tertentu. Bisa juga sebagai tingkatan mutu baik bagi seseorang, barang, proses atau suatu hal yang 

dapat diukur mutunya. 

 

Belajar merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan meliputi banyak hal. Belajar dimulai sejak 

manusia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Jadi belajar merupakan proses daripada perkembangan 

hidup manusia. Dengan belajar manusia melakukan perubahan kualitatif individu sehingga tingkah 

lakunya berkembang. Semua aktivititas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil dari belajar. 

Belajar adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Oleh karena itu belajar berlangsung secara aktif dan 

integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. 

 

Menurut Sardiman A.M. (2007: 20), “Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan 

dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan 

sebagainya“. Sedangkan dalam Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia (1999: 14) 

menyebutkan bahwa “be lajar adalah berusaha memperoleh kepandaian”. 

 

Guna menilai tingkat kualitas pembelajaran dapat dilihat dari indikator-indikator kualitas 

pembelajaran. Secara umum kualitas pembelajaran dibagi ke dalam 10 kategori sebagai berikut: 1) 

lingkungan fisik mampu menumbuhkan semangat siswa untuk belajar; 2) iklim kelas kondusif untuk 

belajar; 3) guru menyampaikan pelajaran dengan jelas dan semua siswa mempunyai harapan untuk 

berhasil; 4) guru menyampaikan pelajaran secara koheren dan terfokus; 5) wacana yang penuh 

pemikiran; 6) pembelajaran bersifat riil (autentik dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan 

siswa); 7) ada penilaian diagnostik yang dilakukan secara periodik; 8) membaca dan menulis sebagai 

kegiatan yang esensial dalam pembelajaran; 9) menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah; 

10) menggunakan teknologi pembelajaran secara efektif (Eko Putro Widiyoko, 2008:  

 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 

warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 

UUD 1945 (Permendiknas No 22 tahun 2006 ). 

 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang 

diperluas dengan sumber -sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan 

sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa u ntuk 

berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 

Pembelajaran kooperatif metode team game tournament (TGT)adalah “Salah satu tipe atau model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada 
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perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcement”. (Nadhirin, 2008, http://nadhirin.blogspot.com/ 2008/08/metode -pembelajaran -

efektif.html). Aktivitas bel ajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif 

model TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung 

jawab, kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

 

Tujuan utamanya adalah kerjasama antar sesama anggota kelompok dalam suatu tim sebagai 

persiapan menghadapi turnamen yang dipersiapkan antar kelompok dengan pola permainan yang 

dirancang oleh guru. Pertanggungjawaban individu dalam suatu tim tetap menjadi fokus utama 

sebagai dukungan anggota terhadap keberhasilan kelompok. 

 

Kerangka Berpikir 

Keberhasilan suatu pembelajaran itu tidak hanya dilihat dari hasil belajar saja, tetapi juga dilihat dari 

proses pembelajarannya. Penilaian terhadap hasil dan proses belajar harus dilakukan secara seimbang. 

Penilaian terhadap proses belajar dan mengajar sering diabaikan, setidak-tidaknya kurang mendapat 

perhatian dibandingkan dengan penilaian hasil belajar. Penilaian kualitas pembelajaran tidak hanya 

berorientasi pada hasil semata-mata, tetapi juga kepada proses Upaya perbaikan kualitas pembelajaran 

yang meliputi kualitas proses pembelajaran dan kualitas hasil belajar perlu diperhatikan dan 

ditingkatkan lagi. Salah satu metode yang perlu diterapkan dalam peningkatan kualitas pembelajaran 

adalah metode team game tournament (TGT). Metode TGT merupakan suatu tipe atau model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada 

perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcementAktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif 

model TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung 

jawab, kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

 

Melalui model pembelajaran kooperatif metode TGT ini diharapkan kualitas pembelajaran PKn yang 

rendah akan meningkat. Siswa yang semula pasif dan merasa bosan akan termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran PKn. Penggunaan metode TGT dimaksudkan untuk mempermudah siswa dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk terlibat secara aktif dan tidak merasa cepat 

bosan dalam mengikuti proses pembelajaran karena belajar disertai dengan permainanSelain suasana 

pembelajaran berubah menjadi aktif dan menyenangkan, guru tidak lagi mengajar dengan metode 

konvensional. Guru menjadi mengajar dengan metode yang bervariasi 

 

Hipotesis Tindakan 

Suharsimi Arikunto (2006: 71) menyatakan, ”Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. Berdasarkan 

landasan teori dan kerangka pemikiran di atas maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: “Metode team game tournament (TGT) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn 

siswa Kelas V SD Negeri Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur 

Tahun  Pelajaran 2019/2020”. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kelas V SD Negeri Purwosari Kecamatan Marga Sekampung 

Kabupaten Lampung Timur Tahun  Pelajaran 2019/2020 Langkah selanjutnya dalam penelitian ini 

adalah menentukan waktu penelitian. Penulis memerlukan waktu sekitar 10 bulan yaitu bulan Januari 

2009 sampai Oktober 2009. Adapun pelaksanaannya setelah mendapat ijin dari pihak yang 

berwenang. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

http://nadhirin.blogspot.com/
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dalam bahasa Inggris diartikan dengan Classroom Action Research (CAR). “Penelitian Tindakan 

kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam 

sebuah kelas ”(Zainal Aqib, 2008: 13). Menurut Rochiati Wiraatmadja (2006: 13) menyebutkan 

bahwa, ”Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian tentang bagaimana sekelompok guru dapat 

mengorganisasikan kondisi praktik pembela jaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka 

sendiri”. Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki 

atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas dan upaya perbaikan ini dilakukan dengan 

melaksanakan tindakan u ntuk mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat dari kegiatan tugas 

sehari -hari di kelas . (Kasihani Kasbolah E. S, 2001: 80) 

 

Suharsimi Arikunto Suhardjono dan Supardi (2008: 3) mengemukakan , bahwa ”Penelitian tindakan 

kelas merupakan suatu pencermata n terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama”. 

 

Berdasarkan pengertian penelitian tindakan kelas yang telah diungkapkan oleh para pakar di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa peneli tian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang 

memerlukan tindakan untuk menanggulangi masalah dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan 

dalam kawasan kelas atau sekolah dengan tujuan untuk memperbaiki dan at au meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Hal penting dalam PTK adalah tindakan nyata (action) yang dilakukan oleh guru (dan 

bersama pihak lain) untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. 

 

Sumber data 

Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari subyek. Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya adalah 

siswa dan guru yang bersangkutan. Adapun subyek tersebut yaitu: Siswa SD Negeri Purwosari  

khususnya siswa kelas V sebagai subyek penelitian, data yang diperoleh berupa keaktifan siswa, nilai 

kuis atau tes hasil belajar PKn siswa saat metode TGT diaplikasikanData berupa keaktifan siswa 

diperoleh melalui lembar observasi selama proses belajar mengajar dan nilai kuis atau tes hasil belajar 

didapatkan dengan menggunakan metode tes. Ibu Dra. Sri Sumarsih selaku guru mata pelajaran PKn 

SD Negeri Purwosari Kecamatan Marga Sekampung  yang mengajar kelas V, data yang diperoleh 

berupa informasi mengenai keaktifan siswa saat kegiatan belajar mengajar sebelum dilakukan 

penelitian tindakan kelas Data diperoleh dengan metode wawancara.  

 

Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berasal dari selain subyek. Adapun data sekunder dalam penelitian 

tindakan ini adalah: Dokumen atau arsip sekolah mengenai data siswa kelas V dan nilai ulangan PKn 

kelas V Dokumen diperoleh cara analisis dokumen. Nilai keaktifan dan perilaku siswa dalam kelas 

serta nilai ujian semester 1 siswa kelas V untuk penentuan kelompok Nilai keaktifan didapat dengan 

menggunakan lembar observasi dan nilai ujian diperoleh dengan pelaksanaan tes. Silabus dan rencana 

pembelajaran mata pelajaran PKn untuk kelas V Data diperoleh dengan cara analisis dokumen. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kegiatan perencanaan tindakan I dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 di ruang SD 

Negeri Purwosari  Guru bersama peneliti mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini. Peneliti mengungkapkan bahwa siswa menemui permasalahan dalam 

mengajukan maupun menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penjelasan guru. Kurangnya minat 

siswa dalam mengikuti pelajaran PKn serta kesulitan dalam mengerjakan soal atau tugas yang 

diberikan guru. Kemudian disepakati bahwa setelah dilaksanakan tes kemampuan awal pada hari 
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Kamis 16 April 2020 . Pelaksanaan tindakan pada siklus I akan dilaksanakan selama 4 kali pertemuan, 

yakni pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 , Kamis tanggal 23 April 2020 , Sabtu tanggal 25 April 

2020 dan Sabtu tanggal 2 Mei 2020 . 

 

Pelaksanaan tindakan pertama dilaksanakan selama 4 kali pertemuan, yakni pada hari Sabtu tanggal 

18 April 2020 , Kamis tanggal 23 April 2020 , Sabtu tanggal 25 April 2020 dan Sabtu tanggal 2 Mei 

2020  di ruang kelas V. Pertemuan dilaksanakan selama 4 x 40 menit sesuai dengan skenario 

pembelajaran dan RPP. 

 

Materi pada pelaksanaan tindakan pertama ini adalah pengertian dan hakekat kemerdekaan 

mengemukakan pendapat, pembatasan kemerdekaan dan konsekuensi kebebasan mengemukakan 

pendapat. Pada pertemuan pertama guru memberikan materi akibat pembatasan kemerdekaan dan 

konsekuensi kebebasan kemerdekaan mengemukakan pendapat menggunakan metode ceramah 

berbantuan peta konsep dan media gambar. Pertemuan ke dua guru membagi siswa menjadi 4 

kelompok untuk melaksanakan diskusi 

 

Secara kelompok tentang suatu kasus. Selanjutnya pada pertemuan ke tiga dilakukan kegiatan 

turnamen. Pertemuaan ke empat guru mengadakan tes siklus I materi akibat pembatasan kemerdekaan 

dan konsekuensi kebebasan mengemukakan pendapat. 

 

Peneliti sebagai pengajar mengamati proses pembelajaran PKn dibantu oleh Guru mata Pelajaran PKn 

dan dua orang rekan (Prapti Nur Siwi dan Dita Wahyu T.U.). Pembelajaran dilaksanakan dengan 

kompetensi dasar hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat menggunakan metode team game 

tournament (TGT) di kelas V Peneliti mengambil posisi di depan kelas yaitu dibangku meja guru, 

sedangkan guru kelas dan pengamat berada di bangku meja belakang dengan harapan agar peneliti 

dapat secara jelas melihat (mengamati) proses belajar mengajar PKn pada hari itu. Dari kegiatan 

tersebut, deskripsi tentang jalannya proses pembelajaran PKn kompetensi dasar hakekat kemerdekaan 

mengemukakan pendapat dengan menggunakan metode TGT sudah dijelaskan secara rinci dalam 

pelaksanaan tindakan pertama. 

 

Hambatan dan kemudahan yang dialami siswa dalam mengikuti pembelajaran PKn dengan TGT. 

Siswa yang tergolong ke dalam nilai yang baik berpendapat bahwa pembelajaran PKn dengan teknik 

TGT sangat menyenangkan, karena mereka merasa belum pernah diajar dengan mengunakan metode 

lain selain ceramah serta pemb elajaran TGT sangat seru dan menantang. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Nia Kristianti mengatakan bahwa, ” Metode TGT yang diterapkan sangat menarik 

dan seru karena disertai dengan turnamen dan pemberian hadiah bagi pemenang turnamen.” Hal 

tersebut senada dengan yang diungkapkan Rina Novita Dewi bahwa ” Pembelajaran dengan metode 

TGT sangat mengasyikkan dan membuat saya menjadi rajin belajar agar menang turnamen.” 

 

Hasil tes siklus I menunjukkan bahwa nilai tertingginya 85, nilai terendahnya 52,5 dan nilai rata-rata 

kelas yaitu 63,85. Siswa yang sudah mencapai standar nilai 60 ke atas sebanyak 15 siswa (62,5 % dari 

37 siswa) dan siswa tersebut dapat dinyatakan sudah mencapai ketuntasan hasil belajar. Siswa yang 

sudah tuntas belajar pada siklus I ini sudah mengalami peningkatan sebesar 6,9 % dimana pada tes 

kemampuan awal baru mencapai 55,3% dan pada siklus I menjadi 62,2%. Adapun hasil tes siklus I 

siswa kelas V secara keseluruhan terlampir pada lampiran 17. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan tes di atasmaka dapat ditarik hasil refleksi sebagai berikut: hasil 

pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran PKn 
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berlangsung dengan metode TGT pada siklus I secara keseluruhan belum mampu meningkatkan 

semangat siswa dalam proses pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Baru sebagian saja 

yang memperlihatkan semangatnya selama proses pembelajaran. Guru juga masih belum maksimal 

dalam mengajar dikarenakan belum paham betul dengan kondisi siswa pada saat pembelajaran dengan 

metode TGT diterapkan. 

 

Hasil tes siklus I menunjukkan bahwa nilai rata -rata kelasnya yaitu 63,85. Siswa yang sudah 

mencapai standar nilai 60 ke atas sebanyak 15 siswa (62,5 % dari 24 siswa) dan siswa tersebut dapat 

dinyatakan sudah mencapai ketuntasan hasil belajar. Siswa yang sudah tuntas belajar pada siklus I ini 

sudah mengalami peningkatan sebesar 6,9 % dimana pada tes kemampu an awal baru mencapai 55,3 % 

dan pada siklus I menjadi 62,5 %. Namun angka tersebut belum menunjukka n adanya ketercapaian 

target 70 %. 

 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I belum sepenuhnya 

berhasil karena masih ada kelemahan-kelemahan baik dari pihak guru maupun siswa sehingga perlu 

dlaksanakan tindakan siklus II yang lebih difokuskan pada kendala-kendala yang muncul pada siklus I 

yaitu dengan memperbaiki cara mengajar guru dalam menerapkan metode TGT dan lebih memp 

erhatikan kondisi siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

Guru merasa bahwa pelaksanaan pembelajaran PKn dengan metode TGT pada siklus I masih kurang 

maksimal, baik siswa maupun guru belum terbiasa dengan metode yang diterapkan sehingga perlu 

adanya penyesuaian. Guru masih berusaha memahami kondisi konsentrasi siswa saat awal penerapan 

metode TGT. Keaktifan dan antusiasme siswa masih harus dibangun lagi dan guru akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk menciptakan suasana yang kondusif saat pembelajaran PKn dengan 

metode TGT berlangsung. Secara umumnya, guru merasa bahwa pembelajaran PKn dengan metode 

TGT pada siklus I ini masih perlu ditingkatkan lagi karena aspek-aspek kualitas pembelajaran belum 

memenuhi target secara keseluruhan meskipun sudah menunjukkan peningkatan yang cukup baik. 

2) Persepsi Siswa 

 

Persepsi siswa dapat diketahui melalui angket tanggapan siswa terhadap pelaksanaan metode TGT. 

Berdasarkan hasil angket, menunjukkan bahwa rata-rata siswa yang memberikan tanggapan positif 

terhadap metode TGT yang diterapkan sebesar 81,2% dari jumlah keseluruhan siswaMenurut mereka 

dengan menggunakan metode TGT dapat memotivasi mereka dalam belajar PKn dan aktif dalam 

proses pembelajaran. Hanya sebagian kecil saja siswa masih belum terbiasa dengan metode TGT yang 

diterapkan oleh guru. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya jawaban ragu-ragu dari siswa. 

 

Temuan Penelitian untuk Perbaikan Siklus II 

Hasil observasi dan refleksi pada siklus I telah menunjukkan bagaimana tingkat keberhasilan metode 

TGT dalam peningkatan kualitas pembelajaran PKn. Hasil pelaksanaan siklus I menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan kualitas pembelajaran PKn meskipun belum memenuhi target yang ditentukan. 

Baru satu aspek saja yang sudah memenuhi target, yaitu tanggung jawab siswa dalam tugas kelompok 

sudah melebihi target 70 %, yaitu mencapai 76,3 %. 

 

Siswa sendiri merasa belum terbiasa dengan metode TGT yang diterapkan guru meskipun mereka 

juga merasa kalau metode TGT lebih menyenangkan dibandingkan dengan metode ceramah. 

Sehingga guru harus memberikan arahan kembali tentang tahap pelaksanaan metode TGT kepada 

siswa. Selanjutnya, guru dengan berbagai strateginya berusaha untuk memberikan perhatian lebih 

kepada siswa yang mengalami kesulitan. Guru juga harus menegaskan kembali bahwa tugas 
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kelompok harus dilakukan secara bersama -sama. Disamping itu juga mendorong siswa yang masih 

enggan dan malu dalam mengajukan maupun menjawab pertanyaan serta masih kurang berpartisipasi 

aktif dalam melakukan kegiatan diskusi sebelum turnamen berlangsung. 

 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I maka dilakukan perencanaan untuk pelaksanaan tindakan 

pada siklus II. Pada siklus II ini materi yang diberikan adalah indikator yang belum mencapai 

ketuntasan pada siklus I. Peneliti membuat RPP untuk siklus II dengan materi yang berbeda dari 

materi pada siklus I, yaitu materi hakekat, dasar hukum, dan tata cara mengemukakan pendapat secara 

bebas dan bertanggungjawab Jika pada siklus I siswa diberi tugas kelompok untuk mendiskusikan 

suatu kasus, pada siklus II ini siswa diberi lembar kerja siswa (LKS) untuk menjawab pertanyaan -

pertanyaan dari guru. Tindakan pada siklus II pada umumnya sama dengan tindakan pada siklus I, 

tetapi lebih difokuskan untuk penyempurnaan dan perbaikan terhadap kendala-kendala yang muncul 

pada siklus I. Adapun tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut, pertama, pada siklus I siswa 

belum terbiasa mengikuti pembelajaran dengan metode Teams Game Tournament (TGT) sel 

anjutnya guru memberikan arahan kembali kepada siswa bagaimana seharusnya mereka dalam 

mengikuti pembelajaran. Kedua, dengan berbagai strategi guru berusaha membangkitkan kesadaran 

dan memotivasi siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan dalam hal ini guru memberikan 

perhatian lebih kepada siswa yang mengalami kesulitan. Ketiga, guru menegaskan kembali bahwa 

tugas kelompok harus dilakukan secara bersama -sama. Keempat, mendorong siswa yang masih 

enggan dan malu dalam mengajukan maupun menjawab pertanyaan serta masih kurang berpartisipasi 

aktif dalam melakukan kegiatan diskusi untuk lebih aktif lagi sebelum turnamen berlangsung. 

 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I dilaksanakan dalam 4 x 

40 menit terdiri dari 4 kali pertemuan, yaitu pertama hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 , Kamis tanggal 

14 Mei 2020 , Sabtu tanggal 16 Mei dan Sabtu tanggal 23 Mei 2020 . Materi pada pelaksanaan 

tindakan kedua ini adalah hakekat, dasar hukum, dan tata cara mengemukakan pendapat secara bebas 

dan bertanggungjawab. 

 

Pada pertemuan pertama guru memberikan materi hakekat, dasar hukum, dan tata cara 

mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab dengan penekanan kepada indikator 

keberhasilan yang belum mencapai ketuntasan dan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar 

menggunakan metode ceramah. Pertemuan ke dua guru membagi siswa menjadi 6 kelompok 

berdasarkan tingkat kemampuan siswa yang diperoleh dari nilai tes siklus I.  

 

Dalam pembelajaran siklus II, siswa sudah mulai terbiasa dalam mengikuti pelajaran dengan metode 

TGT. Hal nyata yang dapat dilihat adalah sebagai hasil pelaksanaan tindakan siklus II adalah 

terjadinya peningkatan aktivitas belajar siswa. 

 

Hasil wawancara pada siklus kedua dari semua siswa menunjukkan adanya penin gkatan sikap 

antusiasisme mereka karena merasa lebih santai, menikmati dan lebih percaya diri dalam mengikuti 

pelajaran PKn dari pada sebelumnya. Hal ini terbukti dengan pernyataan beberapa siswa yang 

meskipun nilai mereka kurang bagus, tetapi mereka tetap merasa lebih senang belajar menggunakan 

metode TGT. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Widiyatmi bahwa, ”Pembelajaran PKn 

menggunakan metode TGT lebih menyenangkan dan tidak membuat saya cepat merasa bosan.” 

Pendapat lain oleh Candra Rahayu bahwa, ”Saya senang dengan pembelajaran menggunakan metode 

TGT karena saya bisa belajar melalui soal -soal yang diberikan dalam turnamen”. 
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Dalam pembelajaran siklus II, siswa sudah mulai terbiasa dalam mengikuti pelajaran dengan metode 

TGTHal nyata yang dapat dilihat adalah sebagai hasil pelaksanaan tindakan siklus II adalah terjadinya 

peningkatan semua indikator keberhasilan. Bahkan pencapaian dari setiap indikator telah melebihi 

batas yang ditentukan. Kelemahan-kelemahan guru juga sudah dapat diantisipasi dan memperoleh 

hasil yang maksimal dimana guru mampu memahami kondisi siswanya pada saat pembelajaran 

sehingga mampu membangun motivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran PKn. 

 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas Siklus II dan Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar PKn, diperoleh 

gambaran aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu sebagai berikut: 

Keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat sudah melampaui target 70 %, yaitu 

mencapai 76,3 %. Tingginya motivasi dan kegairahan dalam mengikuti pembelajaran (menyelesaikan 

tugas mandiri atau tugas kelompok) yang jauh melampaui target 70 %, yaitu mencapai 84,2 %. 

Keseriusan siswa dal am mengikuti turnamen sudah melebihi target 70 %, yaitu mancapai 83,33 %. 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran (memperhatikan, ikut melakukan kegiatan kelompok dan selalu 

mengikuti petunjuk guru) sudah mencapai 83,33 %, sedangkan target yang hendak dicapai adalah 

70%. Interaksi siswa dalam mengikuti diskusi kelompok cukup tinggi karena sudah mencapai 75  % 

dengan target 70 %. Hubungan siswa dengan siswa lain selama pembelajaran juga sudah mencapai 75 

% dengan target yang sama juga, yaitu 70 %. Interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa sudah 

melebihi target dengan ketercapaian tertinggi diantara aspek yang lain, yaitu sudah mencapai 83,33% 

sedangkan targetnya adalah 65 %. Tanggungjawab siswa dalam kelompok mengalami peningkatan 

dan melebihi target 70 %, yaitu mencapai 83,33%. 

 

Siswa yang sudah mampu mengerjakan soal pilihan ganda dan esai materi hakekat, dasar hukum, dan 

tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab serta mendapatkan nilai 60 ke 

atas sebesar 80,6 % (20 dari 4 siswa)sedangkan 19,4 % siswa lainnya belum sempurna dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan guru. Semua siswa menunjukkan adanya peningkatan sikap 

antusiasisme mereka karena merasa lebih santai, menikmati dan lebih percaya diri dalam mengikuti 

pelajaran PKn dari pada sebelumnya. 

 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa pada siklus II diperoleh rata-rata kelas sebesar 70,42 dengan nilai 

terendahnya 55 dan nilai tertingginya adalah 90. Siswa yang sudah mencapai batas tuntas 60 ataupun 

lebih sebanyak 20 orang (83,33 % dari 36 siswa). Hasil tes siklus II ini menunjukkan adanya 

peningkatan yang sangat baik dengan rata-rata kelas dari 63,85 menjadi 70,42 dan ketercapaian 

ketuntasan kelas dari 62,2 % menjadi 80,6 %. Maka dalam siklus II ini sudah mencapai target yang 

diharapkan.  

 

Berdasarkan hasil observasi dan tes di atas maka dapat ditarik hasil refleksi sebagai berikut: 

1) Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil pengam atan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar PKn, diperoleh 

gambaran aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Semua siswa menunjukkan 

adanya peningkatan sikap antusiasisme mereka karena merasa lebih santai, menikmati dan lebih 

percaya diri dalam mengikuti pelajaran PKn dari pada sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

pencapaian setiap indikator kualitas proses pembelajaran sudah melebihi target yang diharapkan. 

2) Hasil Tes 

Hasil pekerjaan siswa pada siklus II diperoleh rata-rata kelas sebesar 70,42 dengan nilai terendahnya 

55 dan nilai tertingginya adalah 90. Siswa yang sudah mencapai batas tuntas 60 ataupun lebih 

sebanyak 20 orang (83,33 % dari 36 siswa). Hasil tes siklus II ini menunjukkan adanya peningkatan 
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yang sangat baik dengan rata-rata kelas dari 63,85 menjadi 70,42 dan ketercapaian ketuntasan kelas 

dari 62,2 % menjadi 83,33 %. Maka dalam siklus II ini sudah mencapai target yang diharapkan. 

Berikut ini persepsi guru dan siswa atas pembelajaran PKn menggunakan metode TGT pada siklus II 

dengan materi hakekat, dasar hukum, dan tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggungjawab 

 

Pelaksanaan pembelajaran PKn dengan metode TGT pada siklus II oleh guru dirasa sudah mengalami 

peningkatan yang bagus. Baik siswa maupun guru yang semula pada siklus I masih dalam 

penyesuaian terhadap metode yang diterapkan, pada siklus II sudah berjalan dengan baik dan lancar. 

Guru sudah bisa memahami kondisi konsentrasi siswa saat pembelajaran PKn menggunakan metode 

TGT. Keaktifan dan antusiasme siswa sudah mengalami peningkatan karena pengajar mampu 

menciptakan suasana yang kondusif saat pembelajaran PKn dengan metode TGT berlangsung. 

 

Secara keseluruhan, pelaksanaan pembelajaran PKn dengan metode TGT pada siklus II ini sudah 

memenuhi target yang diharapkan bahkan sudah melebihi target pada setiap aspeknya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dalam siklus II ini pelaksanaan pembelajaran PKn dengan menggunakan metode 

TGT telah berh asil meningkatkan kualitas pembelajaran PKn. 

2) Persepsi Siswa 

 

Sesuai dengan angket tanggapan balikan terhadap metode TGT yang diisi oleh siswa setelah 

pelaksanaan siklus II, menunjukkan bahwa rata-rata siswa yang memberikan tanggapan positif 

terhadap metode TGT yang diterapkan pada pembelajaran PKn sebesar 85,1% dari jumlah 

keseluruhan siswa Siswa merasa bahwa metode TGT mampu membangun motivasi mereka untuk 

belajar PKn. Adapun hasil angket tanggapan balikan yang telah diisi oleh siswa atas metode TGT 

yang diterapkan guru.  

 

Temuan Penelitian Siklus II 

Dalam pembelajaran siklus II, siswa sudah mulai terbiasa dalam mengikuti pe mbel ajaran dengan me 

tode TGT. Hal nyata yang dapat dilihat sebagai hasil pelaksanaan tindakan siklus II adalah terjadinya 

peningkatan semua indikator keberhasilan. Bahkan pencapaian dari setiap indikator telah melebihi 

target atau batas yang ditentukan.Siswa sudah bersemangat dan menunjukkan keaktifannya selama 

proses pembelajaran PKn berlangsung. Nilai siswa pun meningkat, nilai rata-rata kelas yang awalnya 

hanya memperoleh 58,4 pada siklus I naik melebihi target 60 menjadi 63,8 dan pada siklus II 

meningkat lagi menjadi 70,4. Penerapan metode TGT pembelajaran PKn siswa kelas V SD Negeri 

Purwosari berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. 

 

Setelah mengadakan wawancara terhadap guru kelas dan mengadakan observasi awal untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang ada, peneliti harus menentukan upaya yang dapat ditempuh 

dalam menghadapi masalah tersebut. Peneliti harus mengambil tindakan yang tepat. Sebelum 

melaksanakan penelitian tindakan kelas dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PKn 

menggunakan metode TGT, peneliti sebagai pengajar harus mempersiapkan berbagai hal yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn menggunakan metode TGT.  

 

Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan, setelah dievaluasi dan dianalisis dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif metode team game tournament (TGT) pada 

pembelajaran PKn secara optimal dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn siswa kelas SD 

Negeri Purwosari   Hal ini terlihat dari tingkat keberhasilan setiap aspek kualitas proses dan hasil 
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pembelajaran yang mengalami peningkatan pada siklus II dan telah memenuhi bahkan melebihi 

masing-masing target yang diharapkan. Keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan 

pendapat pada siklus I mencapai 60,5 %,  

 

Siklus II telah mencapai 75 %. Tingginya motivasi dan kegairahan dalam mengikuti pembelajaran 

(menyelesaikan tugas mandiri atau tugas kelompok) pada siklus I hanya mencapai 57,9%, sedangkan 

pada siklus II mencapai 83,33 %.  

 

Keseriusan siswa dalam mengikuti turnamen pada siklus I baru mencapai 50 %, namun pada siklus II 

mencapai 83,3 %. Partisipasi siswa dalam pembelajaran pada siklus I hanya mencapai 55,3 %, 

sedangkan pada siklus II mencapai 81,6 %. Interaksi siswa dalam mengikuti diskusi kelompok pada 

siklus I hanya mencapai 57,9 %, pada siklus II mencapai 76,3 %.  

 

Hubungan siswa dengan siswa lain selama pembelajaran pada siklus I mencapai 60,5 % dan pada 

siklus II mencapai 76,3 %. Interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa pada siklus I telah 

mencapai 63,3 % dan pada siklus II mencapai 84, %. Tanggungjawab siswa dalam kelompok pada 

siklus I sudah mencapai 76,3 % sedangkan pada siklus II mencapai 84,2 %.  

 

Peningkatan kualitas hasil belajar ditunjukkan dengan nilai rata-rata kelas yang semula pada tes 

kemampuan awal hanya diperoleh nilai rata-rata sebesar 5 8,42 pada siklus I meningkat menjadi 63,85 

dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 70,42.  

 

Pada tes kemampuan awal siswa yang dapat mencapai batas tuntas hanya 55,3%, sedangkan pada 

siklus I meningkat menjadi 62,2 % dan pada siklus II mencapai 80,6 % yang berarti sudah mencapai 

kriteria ketuntasan minimal sekolah dan nasional sebesar 75%. 

 

Saran 

Hasil penelitian, maka peneliti mengemukakan saran -saran sebagai berikut: Diharapkan kepada Guru 

SD Negeri Purwosari untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan dan 

menyampaikan materi serta mengelola kelas sehingga kualitas pembelaj aran dapat terus meningkat. 

Diharapkan kepada guru PKn lainnya, disamping menerapkan metode TGT juga menerapkan metode 

lain yang serupa seperti metode Student Teams Achievement Devition (STAD) dalam 

pembelajaran PKn dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

Kerjasama guru dan siswa selama proses pembelajaran harus diperhatikan sehingga suasana 

pembelajaran menjadi lebih kodusif dan siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran. 

Hendaknya siswa dapat memberikan respon yang baik terhadap guru dalam penerapan model 

pembelajaran TGT supaya motivasi belajar siswa meningkat sehingga mampu mempengaruhi kualitas 

pembelajaran siswa. Hendaknya siswa berperan aktif selama proses pembelajaran. Diharapkan untuk 

dapat mengikuti perkembangan lingkungan dan bersikap terbuka terhadap perubahan yang ada di 

sekitarnya. Diharapkan kepada para peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi 

metode TGT dengan tempat dan subyek yang berbeda. Hendaknya peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian sejenis terlebih dahulu menganalisis kembali metode yang telah dirancang oleh peneliti 

untuk disesuaikan dengan penerapannya, terutama dalam hal alokasi waktu, fasilitas pendukung 

termasuk media pembelajaran dan karakteristik siswa yang ada pada sekolah tempat penelitian 

tersebut dilakukan. 
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ABSTRACT 

This research was conducted at the UPTD of the Education Unit of SMP Negeri 1 Kotagajah semester 1 of the 

2019/2020 academic year with a total of 32 students consisting of 20 boys and 12 girls. This research was 

conducted in three cycles, each cycle in the study includes four steps, namely (1) planning (planning), (2) 

implementation (acting), (3) observation (observing), (4) reflection (reflecting). The indicators of the success of 

this research are during the learning process 85% of students are active, ≥75% of group performance is very 

good and classical student learning completeness is 85% of students get a score of 65. From three CAR cycles, 

data is obtained that student activities during the implementation of learning are successively participated in 

cycles I, II and III by 59.03%, 64.58%, 68.75%, 74.31%, 79.86%, 84.03 and 86.81%. The performance of the 

category group was very good, respectively, in the first, second, and third cycles of 41.67%, 45.83%, 54.17%, 

58.33%, 66.67% and 75.00%. Completeness of student learning outcomes classically are 47.22%, 58.33%, 

66.67%, 75.00%, 83.33%, 86.11% and 88.89% for cycle I, cycle II and cycle III. Based on the research data 

and discussion, it can be concluded that by implementing cooperative learning with the STAD (Student Teams 

Achievment Divisions) type, it can increase the learning activities of the amount and unit material in class VII-A 

UPTD Education Unit SMP Negeri 1 Kotagajah. 

Key Word: Learning Activities, Student Teams Achievment Divisions (STAD) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan di UPTD Satuan Pedidikan SMP Negeri 1 Kotagajah semester 1 Tahun Pelajaran 

2019/2020 dengan jumlah siswa 32 orang  yang  terdiri  dari 20 laki-laki dan 12 perempuan. Penelitian ini 

dilakukan dalam tiga siklus, tiap siklus dalam penelitian meliputi empat langkah yaitu (1) perencanaan 

(planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) observasi (observing), (4) refleksi (reflecting). Indikator keberhasilan 

penelitian ini adalah selama proses pembelajaran ≥85% siswa aktif, ≥75% kinerja kelompok amat baik dan 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal adalah 85% siswa memperoleh nilai ≥ 65. Dari tiga siklus PTK 

diperoleh data bahwa aktivitas siswa selama pelaksanaan pembelajaran berturut-turut pada siklus I,  II dan III 

sebesar 59,03%, 64,58%, 68,75%, 74,31%, 79,86%, 84,03 dan 86,81%. Kinerja kelompok katagori amat baik 

berturut-turut pada siklus I, II, dan III sebesar 41,67%, 45,83%, 54,17%, 58,33%, 66,67% dan 75,00%. 

Ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal berturut- turut sebesar 47,22%, 58,33%, 66,67%, 75,00%, 

83,33%, 86,11% dan 88,89% untuk siklus I, siklus II dan siklus III. Berdasarkan data penelitian dan 

pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD 

(Student Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran materi besaran dan satuan 

pada kelas VII-A UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah. 

Kata Kunci: Aktifitas Belajar, Student Teams Achievment Divisions (STAD) 
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Latar Belakang Masalah 

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dijelaskan 

bahwa berdasarkan hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Buku 

(Puskurbuk) menunjukkan perlu ada penataan kembali kurikulum yang diterapkan saat ini. Atas dasar 

itu, Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Juli tahun ajaran 2019-2020 mencanangkan akan 

memberlakukan Kurikulum 2013 secara menyeluruh dengan pembenahan pembenahan dalam setiap 

bidang guna penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Hal ini dipertegas oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui kebijakannya, bahwa Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan 

indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi. Dengan demikian, Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya. 

 

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam rangka perluasan pemahaman implementasi Kurikulum 

2013 adalah melakukan Diklat Implementasi Kurikulum 2013 kepada seluruh unsur pendidikan, 

dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta unsur-unsur lain yang terlibat 

langsung dalam proses pendidikan. Salah satu strategi , yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat) Implementasi Kurikulum 2013 yang diperuntukkan bagi Kepala Sekolah dan Pengawas 

Sekolah. Selain itu, hal yang sama juga akan dilakukan terhadap Guru. Di dalam Teori Kurikulum 

dijelaskan bahwa keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi 

berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan 

pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum, 

termasuk pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, (Anita Lie, 2012). 

 

Atas dasar itu, diklat Implementasi Kurikulum 2013 menjadi langkah awal yang sangat penting untuk 

mempercepat pemahaman dan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Untuk 

memelihara dan meningkatkan kesinambungan pemahaman dan implementasi kurikulum 2013 di 

masing-masing satuan pendidikan, diprogramkan kegiatan pendampingan untuk para guru dan kepala 

sekolah. Program pendampingan ini dilakukan sebagai penguatan dalam memahami konsep 

kurikulum 2013 berikut perubahannya di lapangan serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala 

yang muncul pada saat implementasi kurikulum tersebut di sekolah. 

 

Mengingat pentingnya program pendampingan implementasi kurikulum 2013 bagi para guru dan 

kepala sekolah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Pedoman 

Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 untuk menyeleraskan 

persepsi dan langkah yang telah disepakati bersama dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. 

Pedoman ini menjadi acuan bagi tim pendamping agar pelaksanaan kurikulum sesui dengan kebijakan 

yang ditetapkan. 

 

Salah satu cara yang cukup efektif adalah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dengan 

tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions). Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tindakan 

kelas untuk membuktikan bahwa melalui penerapan pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD 

(Student Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPA siswa kelas VIIA Semester Ganjil UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020. 
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Identifikasi Masalah 

Dapat di identifikasikan masalah-masalah yang perlu di teliti yaitu: Apakah model pembelajaran 

kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan kesiapan 

belajar siswa UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah  Kabupaten Lampung Tengah tahun 

pelajaran 2019/2020? Apakah model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams 

Achievment Divisions) dapat meningkatkan interaksi antar siswa UPTD Satuan Pendidikan SMP 

Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2019/2020? Apakah model 

pembelajaran Kooperative learning tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) dapat 

meninggkatkan interaksi siswa dan guru UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah 

Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2019/2020? Apakah model pembelajaran Kooperative 

learning tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan tanggung jawab siswa 

UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 

2019/2020? Apakah model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams Achievment 

Divisions) dapat meningkatkan pemahaman tugas siswa UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2019/2020? 

 

Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana menerapkan pembelajaran model 

kooperatif dengan tipe STAD agar dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada mata 

pelajaran IPA? Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

hasil belajar dan aktivitas siswa pada pembelajaran mata pelajaran IPA siswa kelas VIIA UPTD 

Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini 

bertujuan: Siswa dapat belajar secara mandiri maupun kelompok serta mampu mempertanggung 

jawabkan segala tugas individu maupun kelompok. 85% dari seluruh siswa dapat dapat mencapai 

kompetensi sesuai KKM yang telah ditetapkan. Guru dapat meningkatkan strategi dan kualitas proses 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA. 

 

Kajian Pustaka 

Model pembelajaran kooperatif (Cooperative learning) adalah suatu pendekatan pembelajaran melalui 

kelompok kecil siswa untuk saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk 

mencapai tujuan dengan meningkatkan aktifitas individu. Ada beberapa macam model pembelajaran 

kooperatif, yaitu:  model Jigsaw, model STAD (Student Teams Achievemen Divisions), motode GI 

(Group Investigation), Model Snowball Throwing, Model menulis cerita kelompok atau berangkai, 

dan lain-lain.   

 

Sementara itu pembelajaran konvensional banyak diterapkan dari sejak dulu sampai sekarang yang  

bercirikan yaitu memperlakukan sama kepada semua siswa  dalam satu kelas yang  sebenarnya 

mungkin memiliki banyak perbedaan bawaan. Dan juga situsi pembelajaran penuh dengan persaingan 

individu.  Sehubungan dengan itu, maka Slavin (1983: 16) 

”The critique of traditional classroom organization made by motivational theorist, is that the 

compentitive grading and informal reward sistem of the classroom create peer norms that oppose 

academic offorts”.  

 

Pendapat di atas menjelaskan bahwa para ahli teori motivasi mengkritik terhadap kelas tradisonal 

bahwa penilaian yang kompetitif dan pemberian penghargaan kepada siswa yang  menjadi juara kelas 
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telah menciptakan norma-norma acuan yang bertentangan dengan usaha sekolah yaitu semua peserta 

didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran.  Dengan demikian, model pembelajaran tradisional 

sekarang sudah perlu diganti dengan model pembelajaran yang sejalan dengan usaha sekolah tersebut.  

 

Setiap lembaga pendidikan senantiasa bertujuan agar semua anak didiknya mencapai kemampuan 

minimal sama atau melampaui standar kompetensi yang telah ditetapkan melalui kurikulum yang  

diberlakukan.  Dengan demikian, seharusnya kelompok berprestasi yaitu kelompok yang mampu 

mengangkat setiap anggota kelompoknya memberikan kontribusi mencapai nilai perkembangan 

kelompok yang  paling maksimal melalui belajar  kelompok.  

 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan 

interaksi yang saling asuh antar siswa untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang 

dapat menimbulkan permusuhan. Ada empat tipe yang biasa digunakan oleh guru dalam model 

pembelajaran kooperatif yakni salah satunya adalah tipe STAD (Student Teams Achievement 

Divisions).Tipe STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawannya dari Universitas John 

Hopkins.  Tipe ini dipandang sebagai yang paling sederhana dan paling langsung dari pendekatan 

pembelajaran kooperatif. Tipe ini digunakan untuk mengajarkan informasi akademik baru kepada 

siswa setiap minggu, baik melalui penyajian verbal maupun tertulis.   

 

Model pembelajaran kooporatif tipe STAD (Student Teams Achievemen Divisions) adalah jenis 

pembelajaran yang  lebih diminati oleh para guru,  karena tidak menuntut persyaratan yang rumit.  

Pada penerapannya STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooporatif yang sekarang 

sangat populer digunakan di sekolah-sekolah. Model pembelajaran kooporatif tipe STAD 

dikembangkan oleh Robert Slavin di John Hopkins University. Eggen &  Kauchak (1996: 279 - 280) 

pada intinya menjelaskan bahwa ada tiga komponen mendasar dalam belajar kooporatif tipe STAD 

yaitu : (1) group goals; bekerja sama dalam kelompok dan membantu satu sama lain dalam mencapai 

tujuan belajar; 2) individual accounttability; setiap anggota kelompok diharapkan melakukan aktivitas 

belajar bersama sehingga  menguasai dan memahami isi materi; (3) aqual opportunity for succes; 

setiap anggota kelompok mempunyai kesempatan yang  dicapainya.  

 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata aktivitas berarti “kegiatan, kesibukan” 

(Poerwadarminta, 1982 : 26).  Sedangkan Sardiman A.M. dalam bukunya Proses dan Motivasi Belajar 

Mengajar berpendapat : “tidak dikatakan belajar apabila di dalamnya tidak terdapat aktivitas, oleh 

sebab itu aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar 

mengajar” (Sardiman, 2004 : 95). 

 

Selama belajar kelompok, tugas anggota kelompok adalah menguasai meteri yang diberikan dan 

membantu teman satu kelompok untuk menguasai materi.  Siswa diberi lembar kegiatan yang dapat 

digunakan untuk melatih keterampilan yang  sedang diajarkan dan untuk mengevaluasi diri mereka 

serta teman satu kelompok. Pada saat pertama kali menggunakan pembelajaran kooporatif, guru perlu 

mengamati kegiatan pembelajaran cara seksama.  

 

Tugas Guru sebagai berikut: (1) meminta anggota kelompok memindahkan meja/bangku mereka 

bersama-sama dan pindah kemeja kelompok, (2) memilih nama kelompok; dan (3) kelompok 

manapun yang tidak dapat menyepakati nama kelompok pada saat itu boleh memilih kemudian; (4) 

membagikan lembar kegiatan/tugas.  Selanjutnya. menyerahkan kepada siswa untuk bekerja sama 

dalam pasangan kelompok. Jika mereka mengerjakan soal, masing-masing siswa harus mengerjakan 
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soalnya sendiri dan kemudian dicocokan dengan temannya.  Jika salah satu tidak dapat mengerjakan, 

teman satu kelompoknya bertanggung jawab menjelaskannya.  

 

Metodologi Penelitian 

Setting dalam penelitian ini meliputi; tempat penelitian, waktu penelitian dan siklus PTK sebagai 

berikut: Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 

Kotagajah siswa kelas VII-A pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020, yaitu bulan Juli sampai 

dengan bulan Agustus  2019. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah, 

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

kelas. Kelas VII-A memiliki 32 siswa yang terdiri dari 20 lelaki dan 12  perempuan  dengan  kualitas 

pembelajaran yang masih rendah. Penelitian ini menerapkan pembelajaran STAD (Student Teams 

Achievment Divisions). Siswa dibagi dalam kelompok kecil yang heterogen dengan beranggotakan 6 

siswa sebanyak 6 kelompok. Dalam PTK ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas VIIA 

yang terdiri dari 32 siswa dengan komposisi 20 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

 

Analisis Data 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus penelitian dianalisis 

secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi 

dalam kegiatan pembelajaran. Hasil belajar: dengan menganalisis nilai rata-rata ulangan harian. 

Kemudian dikategorikan dalam klasifikasi Tuntas dan Tidak Tuntas. Aktivitas siswa dalam proses 

belajar mengajar IPA: dengan menganalisis tingkat keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar 

IPA. Kemudian dikategorikan dalam klasifikasi Amat baik,baik dan Cukup. 

 

Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah selama proses pembelajaran ≥85% 

siswa aktif dalam pemebelajaran, kerja kelompok katagori amat baik ≥75% dan ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal adalah ≥85% siswa memperoleh nilai ≥6,50. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Data aktivitas siswa diperoleh melalui observasi terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan 

instrumen yang terdiri dari 4 aspek yaitu: 1) Keaktifan berdiskusi, 2) Percaya diri, 3) Menghargai 

pendapat orang lain, dan 4) Sopan dalam berbicara. Keempat aspek tersebut selanjutnya dikategorikan 

dalam klasifikasi amat baik, baik, dan cukup. Indikator Aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

ditetapkan katagori amat baik dan baik (A+B) ≥%85. Berdasarkan data yang diperoleh melalui 

pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus I, pertemuan pertama dan kedua diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa amat baik berjumlah 20 atau 13,89%, aktivitas siswa dalam kategori baik 

berjumlah 65 atau 45,14% dan katagori cukup sebanyak 59 atau 40,97, katogori amat baik dan baik 

(A+B) = 59,03% Pada pertemuan ketiga dan keempat data yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

amat baik berjumlah 25 atau 17,36%, aktivitas siswa dalam kategori baik berjumlah 68 atau 47,22% 

dan katagori cukup sebanyak 51 atau 35,42%, katagori amat baik dan baik (A+B) = 64,58% 

 

Dari data di atas aktivitas siswa selama proses pembelajaran katagori amat baik dan baik (A+B) 

bertuturut-turut: 59,03% dan 64,58% belum mencapai standar yang ditetapkan yaitu ≥85% siswa aktif 

secara klasikal. Menunjukkan bahwa belum semua aspek penelitian dapat tercapai. Aktivitas siswa 

yang masih memerlukan penekanan yaitu pada aspek 1 (keaktifan berdiskusi). Selain itu siswa juga 

perlu bimbingan dalam menghargai pendapat orang lain (3), dan kesopanan dalam berbicara (4). 
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Pada siklus kedua, pertemuan pertama dan kedua data yang diperoleh melalui observasi terhadap 

aktivitas siswa diperoleh data yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa amat baik berjumlah 26 atau 

18,06%, aktivitas siswa dalam kategori baik berjumlah 73 atau 50,69% dan katagori cukup sebanyak 

45 atau 31,25%, katagori amat baik dan baik (A+B) = 68,75%. Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan pada pertemuan ketiga terhadap aktivitas siswa menunjukkan bahwa aktivitas siswa amat 

baik berjumlah 30 atau 20,83%, aktivitas siswa dalam kategori baik berjumlah 77 atau 53,47% dan 

katagori cukup sebanyak 37 atau 24,3%, katagori amat baik dan baik (A+B) = 74,31%. Dan dari hasil 

pengamatan pada pertemuan keempat dan kelima terhadap aktivitas siswa diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa amat baik berjumlah 42 atau 29,17%, aktivitas siswa dalam 

kategori baik berjumlah 73 atau 50,69% dan katagori cukup sebanyak 29 atau 20,14%, katagori amat 

baik dan baik (A+B) = 79,86%. 

 

Dari data di atas aktivitas siswa selama proses pembelajaran katagori amat baik dan baik (A+B) 

bertuturut-turut: 68,75%, 74,31% dan 79,86% belum mencapai standar yang ditetapkan yaitu ≥85% 

siswa aktif secara klasikal. Menunjukkan bahwa belum semua aspek penelitian dapat tercapai. 

Aktivitas siswa yang masih memerlukan penekanan yaitu pada aspek 1 (keaktifan berdiskusi). Selain 

itu siswa juga perlu bimbingan dalam menghargai pendapat orang lain (3). 

 

Hasil pengamatan pada siklus ketiga pertemuan pertama dan kedua terhadap aktivitas siswa diperoleh 

data yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa amat baik berjumlah 57 atau 39,58%, aktivitas siswa 

dalam kategori baik berjumlah 64 atau 44,44% dan katagori cukup sebanyak 23 atau 15,97%, katagori 

amat baik dan baik (A+B) = 84,03%. Dan pada pertemuan keiga aktivitas siswa amat baik berjumlah 

57 atau 39,58%, aktivitas siswa dalam kategori baik berjumlah 68 atau 47,22% dan katagori cukup 

sebanyak 19 atau 13,19%, katagori amat baik dan baik (A+B) = 86,11%. 

 

Dari data aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua siklus III 

katagori amat baik dan baik (A+B) adalah 84,03%,  belum mencapai standar yang ditetapkan yaitu 

≥85% siswa aktif secara klasikal. Menunjukkan bahwa belum semua aspek penelitian dapat tercapai. 

Aktivitas siswa yang masih memerlukan penekanan yaitu pada aspek 1 (keaktifan berdiskusi). Dan 

pada pertemuan ketiga siklus III katagori amat baik dan baik (A+B) adalah 86,81%, telah mencapai 

standar yang ditetapkan yaitu ≥85% siswa aktif secara klasikal. 

 

Dokumen Portofolio 

Keberasilan kerja kelompok selama proses pembelajaran pada penelitian ini ditetapkan katagori amat 

baik  ≥%75. Dari pengamatan terhadap dokumen kerja kelompok siswa yang meliputi 4 kriteria yaitu 

: 1) Kerapihan, 2) Kesesuaian dengan Tugas, 3) Kebenaran jawaban, 4) Tanggung jawab. Siklus I 

pertemuan pertama, dan kedua dapat diperoleh dokumen dengan katagori amat baik berjumlah 10 atau 

41,67%, katagori baik berjumlah 10 atau 41,67%, sedangkan katagori cukup berjumlah 4 atau 

16,16%. Pada pertemuan ketiga dan keempat diperoleh dokumen kerja kelompok dengan katagori 

amat baik berjumlah 10 atau 41,67%, katagori baik berjumlah 12 atau 50,00%, sedangkan katagori 

cukup berjumlah 2 atau 8,33%.  

 

Pada pembelajaran siklus I kerja kelompok katagori amat baik belum mencapai standar yang telah 

ditetapkan yaitu ≥75%. Dari 4 kriteria yang terdapat dalam instrumen penelitian tersebut, yang masih 

memerlukan penekanan yaitu pada aspek kesesuaian dengan tugas (2), kebenaran jawaban (3) dan 

tanggung jawab (4). Selain itu, dalam proses pembelajaran perlu juga disampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa secara jelas ketika guru melakukan kegiatan awal. Di akhir kegiatan guru 

perlu melakukan refleksi 
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Pada siklus kedua, pertemuan pertama dan kedua data yang diperoleh menunjukkan dokumen dengan 

katagori amat baik berjumlah 11 atau 45,83%, katagori baik berjumlah 12 atau 50,00%, sedangkan 

katagori cukup berjumlah 1 atau 4,17%. Pertemuan ketiga dokumen dengan katagori amat baik 

berjumlah 13 atau 54,17%, katagori baik berjumlah 10 atau 41,67%, sedangkan katagori cukup 

berjumlah 1 atau 4,17%. Dan pertemuan keempat dan kelima diperoleh data dokumen dengan 

katagori amat baik berjumlah 14 atau 58,33%, katagori baik berjumlah 7 atau 29,17%, sedangkan 

katagori cukup berjumlah 3 atau 12,50%.  

 

Pada pembelajaran siklus II kerja kelompok katagori amat baik belum mencapai standart yang telah 

ditetapkan yaitu ≥75%. Dari 4 kriteria yang terdapat dalam instrumen penelitian tersebut, yang masih 

memerlukan penekanan yaitu pada aspek kesesuaian dengan tugas (2), kebenaran jawaban (3) dan 

tanggung jawab (4). Selain itu, dalam proses pembelajaran perlu juga disampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa secara jelas ketika guru melakukan kegiatan awal. 

 

Siklus ketiga pada pertemuan pertama dan kedua diperoleh dokumen kinerja dengan katagori amat 

baik berjumlah 16 atau 66,67%, dan katagori baik berjumlah 8 atau 16,67%. Dan pada pertemuan 

ketiga kategori amat baik berjumlah 18 atau 75,00%, katagori baik berjumlah 6 atau 25,00%. Pada 

pembelajaran siklus III pada pertemuan ketiga kerja kelompok katagori amat baik telah mencapai 

standart yang telah ditetapkan yaitu ≥75%. 

 

Hasil Belajar Siswa adalah data yang diperoleh melalui hasil post tes yang dilakukan setiap akhir 

pertemuan pada penelitian ini dilakukan tujuh kali post tes. Hasil postes pada siklus I pertemuan 

pertama dan kedua, ketuntasan belajar secara klasikal, jumlah siswa yang tuntas belajaranya 15 siswa 

atau 47,22%, tidak tuntas sebanyak 17 siswa atau 52.78%. Nilai tertinggi 75 sedangkan nilai terendah  

50 dan nilai rata-rata adalah 62,50.  Pada pertemuan ketiga dan keempat, jumlah yang tuntas 

belajaranya 19 siswa atau 58,33% , tidak tuntas sebanyak 13 siswa atau 41,67%. Nilai tertinggi 80,50 

sedangkan nilai terendah 50 dan nilai rata-rata adalah 65,31.  

 

Pada siklus pertama belum mencapai standart yang telah ditetapkan yaitu siswa yang memperoleh 

nilai post tes ≥6,50 belum mencapai ≥85,00%. Terdapat beberapa kelemahan pada siklus I, antara 

lain: 1) Materi sebagai bahan diskusi diberikan pada saat diskusi akan dimulai sehingga siswa tidak 

dapat mempersiapkan diri dengan materi tersebut. 2) Siswa belum terbiasa dengan model STAD 

sehingga siswa canggung melakukan akivitas berdiskusi. 3) Siswa pandai belum mampu menjadi 

penggerak dalam kelompoknya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dilakukan perbaikan pada 

pembelajaran siklus II yaitu: 1) Materi pelajaran diberikan lebih jelas pada awal pembelajaran, 2) 

Lebih banyak memotivasi siswa dan memberikan pertanyaan terkait dengan materi pelajaran, 3) 

Memberi semangat kepada ketua kelompok untuk membawa keberhasilan seluruh anggota kelompok. 

4) Meningkatkan pengelolaan kelas agar lebih kondusif 

 

Hasil belajar siswa pada siklus kedua, pertemuan pertama dan kedua  sebanyak 24 siswa atau 66,67% 

telah tuntas belajarnya, tidak tuntas sebanyak 12 siswa atau 33,33%. Nilai tertinggi 85 sedangkan nilai 

terendah 55 dan nilai rata-rata adalah 69,58. Pertemuan ketiga sebanyak 25 siswa atau 75,00% tuntas 

belajarnya, tidak tuntas sebanyak 7 siswa atau 25,00%. Nilai tertinggi 85 sedangkan nilai terendah 60  

dan nilai rata-rata adalah 70.56. Dan pertemuan keempat dan keelima ketuntasan belajar sebanyak 28 

siswa atau 83,33%, tidak tuntas sebanyak 4 siswa atau 16,67%. Nilai tertinggi 95 sedangkan nilai 

terendah 50  dan nilai rata-rata adalah 72,78. 
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Pada siklus II belum mencapai standart yang telah ditetapkan yaitu siswa yang memperoleh nilai post 

tes ≥6,50 belum mencapai ≥85,00% Pada siklus ketiga pertemuan pertama dan kedua ketuntasan 

belajar sebanyak 28 siswa atau 86,11%, tidak tuntas sebanyak 4 siswa atau 13,89%, nilai tertinggi 90 

sedangkan nilai terendah 60  dan nilai rata-rata adalah 77,36. Pada pertemuan ketiga Ketuntasan 

belajar sebanyak 29 siswa atau 88,89%, tidak tuntas sebanyak 3 siswa atau 11,11%. Nilai tertinggi 90 

sedangkan nilai terendah 60  dan nilai rata-rata adalah 78,33. Pada siklus III telah mencapai standart 

yang telah ditetapkan yaitu siswa yang memperoleh nilai post tes ≥6,50 belum mencapai ≥85,00% 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa materi Besaran dan Satuan di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah Kabupaten 

Lampung Tengah tahun pelajaran 2019/2020. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada 

pertemuan ketiga siklus III yaitu tingkat keaktifan siswa sebesar 86,81% telah memenuhi indikator 

kinerja yaitu ≥ 85% siswa aktif dalam pembelajaran. Pada pertemuan ketiga siklus III dokumen kerja 

kelompok katagori amat baik 75,00% telah memenuhi indikator kinerja ≥75% bekerja amat baik. Pada 

pertemuan ketiga siklus III nilai rata-rata kelas sebesar 78,33 dengan ketuntasan 88,89% telah 

memenuhi indikator kinerja yaitu ≥85% siswa  mendapat nilai ≥65. Siswa dan guru merasa puas 

dengan pembelajaran yang sudah berlangsung pada pelaksanaan PTK ini. 

 

Saran 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran IPA perlu dilakukan: Penerapan  

pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) pada materi IPA 

yang lain. Pada kegiatan pembelajaran perlu adanya kontrol yang baik dan bimbingan yang baik dari 

guru sehingga siswa benar-benar memanfaatkan waktu untuk memahami materi dengan baik dan aktif 

selama proses pembelajaran. Perlu sosialisasi mengenai strategi  pembelajaran kooperatif dengan tipe 

STAD (Student Teams Achievment Divisions) sebelum penelitian dilakukan. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is that the teacher in carrying out learning is able to improve students' skills in 

identifying problems. Teachers in carrying out learning are able to improve students' skills in analyzing 

problems. Teachers in carrying out learning are able to improve students' skills in solving problems creatively. 

The formulation of the problem is: "Can In House Training improve the ability of SMPN 1 Selagai Lingga 

teachers in improving students' ability to think critically and solve problems in 2018?" The results of the 

research and discussion, it can be concluded that in-house training can improve the ability of teachers of 

SMPN 1 Selagai Lingga, Selagai Lingga District, Central Lampung Regency in carrying out learning that can 

improve students' ability to think critically and solve problems. This is known from the data in Cycle I which 

shows that the percentage of teachers in the good category a reaches 25.00%, increases to 50.00% in Cycle II 

and again increases to 85.00% in Cycle III or according to the indicator limits for the success of the action. 

which is set above 80.00%. 

Key Word: Teacher Skills, Critical Thinking, Problem Solving, In House Training 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah Guru dalam melaksanakan pembelajaran mampu meningkatkan keterampilan siswa 

dalam mengidentifikasi masalah. Guru dalam melaksanakan pembelajaran mampu meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menganalisis masalah. Guru dalam melaksanakan pembelajaran mampu meningkatkan 

keterampilan siswa dalam memecahkan masalah secara kreatif. Rumusan masalahnya adalah :” Apakah In 

House Training dapat meningkatkan kemampuan guru SMPN 1 Selagai Lingga dalam meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah tahun 2018?” Hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa in house training dapat meningkatkan kemampuan guru SMPN 1 

Selagai Lingga  Kecamatan   Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan pembelajaran  

yang yang dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah. Hal ini 

diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase guru dengan kategori baik a mencapai 

25,00%, naik menjadi 50,00% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 85,00% pada Siklus III 

atau sesuai batas indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.     

Kata Kunci: Keterampilan Guru, Berpikir Kritis, Pemecahan Masalah, In House Training 
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Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

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

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk 

mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  

 

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dan 

juga mengaitkan dengan kebijakan implementasi kurikulum terkini, seperti penguatan karakter, 

budaya literasi, dan keterampilan abad 21. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

ketercapaian kompetensi lulusan.  

 

Maka dalam setiap pembelajaran, harus diupayakan untuk dapat mengantarkan peserta didik pada 

penguasaan kompetensi yang dicanangkan, termasuk nilai-nilai dan sikap yang melandasinya. 

Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauhmana siswa dapat menguasai materi pelajaran 

yang disampaikan guru. Materi pelajaran itu sendiri adalah pengetahuan yang bersumber dari mata 

pelajaran yang diberikan di sekolah. 

 

Dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, kegiatan inti dalam pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar 

yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan 

tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau problem based learning dan/atau inkuiri dan penyingkapan 

(discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 

 

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang 

sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang 

kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. 
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Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan.  

 

Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. 

Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 

mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan 

lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat 

pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antar matapelajaran), dan tematik (dalam 

suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian 

(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya 

kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). 

(Permendikbud No. 22 tahun 2016). 

 

Dengan terbitnya Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 menjadi acuan bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan Implementasi dalam merumuskan kerangka sesuai P21 bersifat 

mutidisiplin, artinya semua materi dapat didasarkan sesuai kerangka P21. Untuk melengkapi 

kerangka P21 sesuai dengan tuntutan Pendidikan di Indoensia, berdasarkan hasil kajian dokumen 

pada UU Sisdiknas, Nawacita, dan RPJMN Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi, diperoleh 2 

standar tambahan sesuai dengan kebijakan Kurikulum dan kebijakan Pemerintah, yaitu sesuai dengan 

Penguatan Pendidikan Karakter pada Pengembangan Karakter (Character Building) dan Nilai 

Spiritual (Spiritual Value). Secara keseluruhan standar P21 di Indonesia ini dirumuskan menjadi 

Indonesian Partnership for 21 Century Skill Standard (IP-21CSS). 

 

Fenomena yang terjadi di SMPN 1 Selagai Lingga, berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran 

sebagian besar guru dalam melaksanakan pembelajaran belum mampu meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah. Guru cenderung dalam melaksanakan 

pembelajaran secara konvensional.  Berkaitan dengan hal tersebut, penulis sekaligus sebagai pengawas 

memiliki tugas untuk meningkatkan keterampilan guru sekaligus memotivasi mereka untuk mengajar 

dengan kreatif, tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa. 

Dalam hal ini penulis berupaya dengan meningkatkan kemampuan guru dalam meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui In House Training. 

 

Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, serta hasil pengamatan peneliti melalui kunjungan kelas, 

maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut: Guru dalam melaksanakan pembelajaran 

belum mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam mengidentifikasi masalah. Guru dalam 

melaksanakan pembelajaran belum mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam menganalisis 

masalah. Guru dalam melaksanakan pembelajaran belum mampu meningkatkan keterampilan siswa 

dalam memecahkan masalah secara kreatif. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalahnya adalah :” Apakah In House Training 

dapat meningkatkan kemampuan guru SMPN 1 Selagai Lingga dalam meningkatkan kemampuan 

siswa untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah tahun 2018?” 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah Guru dalam melaksanakan pembelajaran mampu meningkatkan 

keterampilan siswa dalam mengidentifikasi masalah. Guru dalam melaksanakan pembelajaran 

mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam menganalisis masalah. Guru dalam melaksanakan 

pembelajaran mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah secara kreatif. 

 

Kajian Pustaka 

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk 

mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  

 

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. 

 

In-House Training adalah sebuah bentuk program pelatihan, dimana materi pelatihan, waktu serta 

tempat pelatihan ditentukan sesuai dengan yang diminta dan dibutuhkan oleh peserta yang meminta. 

Umumnya pelatihan dalam bentuk in-house ini dilaksan oleh Perusahaan / Institusi / Dinas dalam 

rangka meningkatkan kualitas SDM di tempatnya. 

 

Sebuah training dapat dikataan penting untuk diberikan kepada karyawan, pimpinan, atau staf lainnya 

sebagai bagian dari persyaratan legislatif, kinerja industri, standar keselamatan kerja, atau persyaratan 

pendidikan lanjutan. In house training pun akan sangat membantu meningkatkan kualitas SDM yang 

menjadi eksekutor atas ide, rencana, dan kegiatan perusahaan lainnya. Ini pun akan sangat bermanfaat 

membantu SDM perusahaan mencapai titik maksimum atas segala potensi dahsyat yang mereka 

miliki sehingga dapat mendorong tercapainya target yang sudah ditentukan perusahaan.(Ngalim 

Purwanto. 28 : 2004) 

 

Materi In house training biasanya relevan dengan permasalahan yang lebih spesifik yang dipinta 

langsung oleh penyelenggara. Kita sendiri yang menentukan topik apa yang ingin dibahas. Materi 

training akan dirancang secara khusus oleh pihak trainer / training yang di undang agar relevan dan 

berkaitan langsung dengan kinerja pada suatu bidang kerja tertentu dan mencari solusi jika terdapat 

permasalah terkait. Dengan demikian, ini bisa menjadi jaminan bahwa organisasi dapat meningkatkan 

kinerja para anggota dan meningkatkan kualitas dan hasil kerja para peserta secara langsung. 

  

Jika dalam training terbuka untuk umum, siapa pun bisa mendaftar. Maka In-House Training justru 

pesertanya ditentukan oleh perusahaan / organisasi yang menyenggarakan acara training tersebut. 

Termasuk jumlah peserta itu sendiri, instansi terkait harus menentukan sesuai dengan kesepakatan 

dengan pihak Trainer / Provider Training yang diundang. 
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Metodologi Penelitian 

Penelitian tindakan sekolah  ini dilaksanakan pada guru SMPN 1 Selagai Lingga Kecamatan 

Kotagajah  Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan pada semester genap 

selama 1 bulan yaitu dari tanggal 2 - 31 Januari  2018.  Subjek dalam penelitian ini adalah  guru 

SMPN 1 Selagai Lingga  Kecamatan Selagai Lingga  Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah 20 

orang. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 

(Suharsimi Arikunto, 1997:114). Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi: 

 

Sumber data yang berasal dari kegiatan in house training proses pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran, dapat 

ditelaah dari: a. keterampilan siswa dalam mengidentifikasi masalah; b. keterampilan siswa dalam 

menganalisis masalah; dan  c. keterampilan siswa dalam memecahkan masalah secara kreatif dengan 

menggunakan lembar observasi pengamatan aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh observer,  

 

Refleksi digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu siklus dan dilakukan pada setiap akhir siklus. 

Kegiatan ini untuk melihat keberhasilan dan kelemahan dari suatu perencanaan yang dilaksanakan 

pada siklus tersebut. Refleksi juga merupakan acuan dalam menentukan perbaikan atas kelemahan 

pelaksanaan siklus sebelumnya untuk diterapkan pada siklus selanjutnya. Selain itu peneliti  

melakukan pembinaan kelompok atau individu sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi 

 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif karena data yang 

dikumpulkan merupakan data  kuantitatif, berupa penyajian data melalui tabel dan meringkas data 

dalam ukuran frekuensi dan  persentase. Skor penilaian pada setiap butir komponen adalah 2 = Ya 

(Sempurna), 1 = Ya (Tdk Sempurna), 0=tidak ada. 

 

Selanjutnya untuk  mengetahui gambaran lebih spesifik, analisis data dalam penelitian menggunakan 

perhitungan kuantitatif untuk mendapatkan persentase nilai akhir dari pengamatan pada kegiatan in 

house training  yaitu sebagai berikut: 

 

%100x
MaksimalSkor

PerolehanSkor
AkhirNilai   

 

Ketercapaian: 

 

86 – 100% = A (Sangat Baik ) 

70 – 85% = B (Baik) 

55 – 69% = C (Cukup) 

< 55 % = D (Kurang) 

 

(Arikunto, 2002: 119) 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perencanaan tindakan dilakukan untuk mendapatkan kerangka dasar pelaksanaan in house training 

terhadap kemampuan guru dalam penerapan pembelajaran  yang dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran melalui kegiatan in house 

training.   
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Siklus I 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus I, kegiatan  in house training pada guru SMPN 1 

Selagai Lingga   Kecamatan   Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dalam menerapkan 

pembelajaran  yang sesuai dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran masih masuk ke dalam kategori kurang.  

 

Hal ini ditunjukkan dari sebanyak  20 guru  terdapat  :Guru yang menerapkan pembelajaran yang 

sesuai dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan 

masalah dalam proses pembelajaran dengan kategori sangat baik belum ada. Guru yang menerapkan 

pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran dengan kategori  baik  ada 5 guru 

(25,00%) Guru yang menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran 

dengan kategori cukup ada 6 guru (30,00%) Guru yang menerapkan pembelajaran yang sesuai 

dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah 

dalam proses pembelajaran dengan kategori kurang ada 9 guru (45,00%) 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase guru SMPN 1 Selagai Lingga dengan kategori baik dalam 

menerapkan pembelajaran  yang sesuai dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran baru mencapai 25,00%. Hal ini 

masih relatif jauh dibandingkankan dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian 

ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Siklus II 

Hasil evaluasi bahwa pada Siklus II, kegiatan  in house training pada guru SMPN 1 Selagai Lingga   

Kecamatan   Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dalam menerapkan pembelajaran   yang 

sesuai dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan 

masalah dalam proses pembelajaran masih masuk ke dalam kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dari 

sebanyak 20 guru  terdapat: Guru yang menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses 

pembelajaran pada pembelajaran dengan kategori sangat baik  ada 2 guru (10,00%)  

 

Guru yang menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran pada pembelajaran 

dengan kategori  baik  ada 8 guru (40,00%). Guru yang menerapkan pembelajaran yang sesuai 

dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah 

dalam proses pembelajaran dengan kategori cukup ada 7 guru (35,00%) Guru yang menerapkan 

pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran dengan kategori kurang  ada 3 guru 

(15,00%). 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase guru SMPN 1 Selagai Lingga   dengan kategori baik dalam 

menerapkan pembelajaran  yang sesuai dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran baru mencapai 50,00%. Hal ini 

masih relatif jauh dibandingkankan dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian 

ini, yaitu di atas 80,00%.  
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Siklus III 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus III, kegiatan  in house training pada guru SMPN 1 

Selagai Lingga   Kecamatan   Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dalam menerapkan 

pembelajaran  yang sesuai dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran masih masuk ke dalam kategori baik. Hal 

ini ditunjukkan dari sebanyak  20 guru  terdapat : Guru yang menerapkan pembelajaran yang sesuai 

dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah 

dalam proses pembelajaran dengan kategori sangat baik  ada 3 guru (15,00%) Guru yang 

menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran dengan kategori  baik  ada 14 

guru (70,00%). Guru yang menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran 

dengan kategori cukup ada 3 guru (15,00%). Guru yang menerapkan pembelajaran yang sesuai 

dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah 

dalam proses pembelajaran dengan kategori kurang sudah tidak ada. 

 

Pada umumnya guru SMPN 1 Selagai Lingga dalam menerapkan pembelajaran  yang sesuai dengan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam 

proses pembelajaran sudah masuk aktegori baik. Selain itu secara keseluruhan persentase guru 

SMPN 1 Selagai Lingga   dengan kategori baik dalam menerapkan pembelajaran  yang sesuai 

dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah 

dalam proses pembelajaran sudah mencapai 85,00%. Hal ini melebihi dengan indikator keberhasilan 

yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa in house training dapat 

meningkatkan kemampuan guru SMPN 1 Selagai Lingga   Kecamatan   Selagai Lingga Kabupaten 

Lampung Tengah dalam melaksanakan pembelajaran  yang sesuai dengan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Hal 

ini diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase guru dengan kategori baik a 

mencapai 25,00%, naik menjadi 50,00% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 

85,00% pada Siklus III atau sesuai batas indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 

80,00%.     

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Guru SMPN 1 Selagai Lingga Kecaamatan   

Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah disarankan untuk semakin meningkatkan kemampuan 

dalam pembelajaran, dengan mengikuti berbagai forum seperti MGMP, seminar maupun pendidikan 

dan pelatihan guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. In house training hendaknya 

semakin ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran di masa-

masa yang akan datang. 

 

 

 

 

  

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 1   │   Januari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    126 

  

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktek.  Bina Aksara. Jakarta. 

Djamarah, Syaiful Bahri. 2000. Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif. Rineka Cipta. 

Jakarta. 

Hamalik, Oemar. 1990. Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar. Bandung: Tarsito 

Ibrahim R, Syaodih S Nana. 2003. Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

Ibrahim, M. 2005. Pembelajaran Inovatif. Cendekia. Jakarta. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Mudib, Ahmad 2004. KBK Sebuah Inovasi Kurikulum dalam Pembelajaran. Edukasi (Jurnal Ilmiah 

Pendidikan) FIP-UNES. Edisi Mei 2004 

Mulyasa. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung. PT Remadja Rosdakarya. 

Nasution. S. 2005. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Menga-jar. Jakarta: Bumi Aksara. 

Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Media Prenada  

Sudjana, Nana. 1989. Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Menga-jar. Bandung: Sinar Baru. 

-----------. 1989. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru. 

Uno, B. Hamzah. 2006. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. 

Yamin, Martinis. 2006. Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Jakarta: Gaung Persada Press. 

 

 

Drs. Suyamto 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung  Tengah 

Provinsi Lampung 

 

********* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 1   │   Januari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    127 
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SD Negeri Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur 

Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

This research focuses on improving students' learning processes on the Plant Parts material. This research is a 

classroom action research conducted in Class IV at SD Negeri Waringin Jaya, Bandar Sribhawono District, 

East Lampung Regency in the 2019/2020 academic year with a total of 20 students consisting of 10 male 

students and 10 female students. The implementation of this classroom action research consists of three cycles, 

each cycle includes four stages, namely (1) Planning (Planning); (2) Implementation (Acting); (3) Observing 

(Observing); (4) Reflection (Reflecting). The results showed an increase from one cycle to the next both in terms 

of activity and student learning outcomes. Data on student activity in the first cycle was 64.27%, in the second 

cycle it increased to 70.83% and in the third cycle it reached 80.63%. Data on student learning outcomes in 

cycle I the average value obtained was 56 with student learning completeness of 25%. In the second cycle the 

average value of student learning outcomes is 69 with learning completeness of 70%. In cycle III the average 

value of student learning outcomes increased to 76 with student learning completeness reaching 90%. The 

results of the study can be concluded that the application of a contextual approach in the learning process can 

improve student activities and learning outcomes. 

Key Word ; Improving Learning Activities, Contextual Approach 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini terfokus pada perbaikan proses belajar siswa pada materi Bagian-bagian Tumbuhan. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di Kelas IV Di SD Negeri Waringin Jaya Kecamatan 

Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 dengann jumlah siswa 20 siswa 

yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini terdiri 

dari tiga siklus, tiap siklus mencakup empat tahap yaitu (1) Perencanaan (Planning) ; (2) Pelaksanaan (Acting) ; 

(3) Pengamatan (Observing) ; (4) Refleksi (Reflecting). Hasil penelitian menunjukkan suatu peningkatan dari 

satu siklus ke siklus selanjutnya baik dari segi keaktifan maupun hasil belajar siswa. Data tentanag keaktifan 

siswa pada siklus I sebesar 64,27%, pada siklus II meningkat menjadi 70,83% dan pada siklus III mencapai 

80,63%. Data tentang hasil belajar siswa pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 56 dengan 

ketuntasan belajar siswa sebesar 25%. Pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa 69 dengan ketuntasan 

belajar sebesar 70%. Pada siklus III nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 76 dengan ketuntasan 

belajar siswa mencapai 90%. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual 

dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Kata Kunci ; Meningkatkan Aktivitas Belajar, Pendekatan Kontekstual. 
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Latar Belakang Masalah 

Pengajaran merupakan suatu proses yang dinamis untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Kriteria untuk menetapkan apakah pengajaran itu berhasil atau tidak secara umum dapat dilihat dari 

dua segi, yakni kriteria ditinjau dari sudut proses pengajaran itu sendiri dan kriteria yang ditinjau dari 

sudut hasil atau produk belajar yang dicapai siswa (Sudjana, 2000). 

 

Hasil pengamatan pada proses pembelajaran di Kelas IV  SD Negeri Waringin Jaya Kec. Bandar 

Sribhawono Kab.Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020  menunjukkan bahwa interaksi 

pembelajaran dalam kelas masih berlangsung satu arah. Pembelajaran masih berpusat pada guru, 

siswa menerima begitu saja informasi yang diberikan oleh guru. Respon siswa terhadap pembelajaran 

cenderung rendah. Selama proses pembelajaran, partisipasi siswa hanya mencatat dan mendengarkan 

penjelasan guru. Sedikit sekali siswa yang mengajukan pertanyaan maupun yang menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru, bahkan tidak jarang siswa bermain-main sendiri saat guru sedang 

menerangkan pelajaran. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Kelas IV  SD Negeri Waringin Jaya Kec. Bandar 

Sribhawono Kab.Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 diperoleh data bahwa nilai untuk 

materi Bagianbagian tumbuhan relatif selalu rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai ulangan harian 

untuk tahun ajaran 2019/2020 , nilai rata-rata siswa kelas IV pada materi Bagian-bagian tumbuhan 

yaitu 54,17 dengan ketuntasan klasikal 50%. Hasil belajar ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa 

masih perlu ditingkatkan. 

 

Dari hasil wawancara lebih lanjut disimpulkan bahwa perolehan nilai tersebut disebabkan karena guru 

belum menemukan metode dan pendekatan yang tepat. Selama ini guru lebih sering menggunakan 

ceramah sebagai metode mengajar, media yang digunakan oleh guru kurang bervariasi, guru kurang 

memberikan contoh yang nyata kepada siswa, bahkan lebih sering menggambar di papan tulis untuk 

memvisualisasikan materi yang diajarkan. Guru hanya memberikan informasi dan mengharapkan 

siswa untuk menghafal dan mengingatnya. 

 

Berkaitan dengan itu dalam pembelajaran perlu pendekatan yang tidak mengharuskan siswa untuk 

menghafal fakta-fakta tetapi sebuah strategi pendekatan yang mendorong siswa untuk belajar 

menemukan konsep. Menurut Hamalik (2003), pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Siswa belajar sambil 

bekerja. Dengan bekerja mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman dan aspek-aspek tingkah laku 

lainnya. Pendekatan kontekstual dapat dijadikan salah satu alternatif untuk meningkatkan aktivitas 

belajar dan pemahaman siswa sehingga pembelajaran yang berlangsung menjadi lebih bermakna. 

 

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual mengarah pada strategi pembelajaran yang relevan 

dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual mengikutsertakan siswa dalam aktivitas-

aktivitas penting yang membantu mereka menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata. Dengan membuat hubungan siswa menjadi lebih mengerti dalam pekerjaannya. Tugas guru 

adalah sebagai fasilitator (Johnson, 2000). Dalam kelas kontekstual guru bisa menggunakan berbagai 

macam metode mengajar misalnya diskusi, tanya jawab, ceramah dan yang tidak kalah penting yakni 

metode inkuiri atau penemuan. Dalam penelitian ini metode penemuan yang digunakan adalah bentuk 

penemuan terbimbing. Hal ini dilakukan mengingat anak usia SD masih memerlukan bimbingan dari 

guru untuk mengetahui bagaimana cara belajar yang efektif dan untuk dapat menemukan sendiri 

konsep-konsep IPA. Pembelajaran dengan menggunakan banyak metode akan menunjang pencapaian 

tujuan pembelajaran yang lebih bermakna (Rustaman dkk, 2003). 
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Bagian-bagian tumbuhan merupakan salah satu materi pokok dalam kurikulum 2004. Standar 

Kompetensi yang ditetapkan adalah siswa mampu memahami hubungan antara bagian alat tubuh 

makhluk hidup dengan fungsinya, dan memahami bahwa beragam makhluk hidup memiliki daur 

hidup yang berbeda, serta memahami bahwa interaksi terjadi antar makhluk hidup serta antar makhluk 

hidup dengan lingkungannya. Kompetensi Dasar yang harus dicapai adalah mencari hubungan antara 

bagian tubuh makhluk hidup dengan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan merupakan salah satu 

materi yang menarik karena tumbuhan itu sendiri merupakan obyek yang nyata. Pembelajaran materi 

Bagian-bagian tumbuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan sederhana yang dapat 

dilakukan siswa. Siswa dapat menyelidiki dan menemukan konsep mengenai bagian-bagian tumbuhan 

yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah serta mengidentifikasi fungsinya melalui 

pengamatan langsung. Berkaitan dengan ini maka pendekatan kontekstual diduga dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar bagian-bagian tumbuhan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Bagamanakah Meningkatkan Aktivitas Belajar Pada Materi Bagian-Bagian Tumbuhan Dengan 

Pendekatan Kontekstual Pada Siswa Kelas IV Di SD Negeri Waringin Jaya Kecamatan Bandar 

Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020? Bagaimanakah Pengaruh 

Meningkatkan Aktivitas Belajar Pada Materi Bagian-Bagian Tumbuhan Terhadap Pendekatan 

Kontekstual Pada Siswa Kelas IV Di SD Negeri Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono 

Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 ?. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  untuk mengetahui Bagamanakah Meningkatkan Aktivitas Belajar Pada 

Materi Bagian-Bagian Tumbuhan Dengan Pendekatan Kontekstual Pada Siswa Kelas IV Di SD 

Negeri Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 

2019/2020? Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pengaruh Meningkatkan Aktivitas Belajar Pada Materi 

Bagian-Bagian Tumbuhan Terhadap Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas IV Di SD Negeri 

Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 

2019/2020?. 

 

Tinjauan Pustaka 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang (Sudjana, 

2000). Menurut Winkel dalam Darsono (2000) belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian belajar secara umum adalah perubahan pada diri orang yang belajar. 

 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku 

siswa berubah ke arah yang lebih baik (Darsono, 2000). Menurut teori kognitif pembelajaran adalah 

cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami 

apa yang sedang dipelajari. Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah baik kuantitas maupun 

kualitasnya. 

 

Secara umum Sekolah Dasar diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan sikap dan 

kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup 

dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan menengah 
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Menurut Nurhadi (2002), dewasa ini ada kecenderungan untuk kembali pada pemikiran bahwa siswa 

akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika siswa 

mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi target 

penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek, tetapi gagal 

membekali anak memecahkan persoalan dalam hidup jangka panjang. Untuk itulahdiperlukan 

pendekatan yang bisa menjadi jalan keluar masalah itu. 

 

Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka seharihari (Depdiknas, 

2002). Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual memungkinkan siswa untuk menghubungkan 

materi akademik dengan situasi sehari-hari mereka untuk menemukan pengetahuan. Dalam hal ini 

konteks individu diperluas dengan memberikan pengalaman baru yang menstimulasi otak untuk 

membuat hubungan baru untuk menemukan pengetahuan baru (Johnsons, 2000). Proses pembelajaran 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kontekstual dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada materi Bagianbagian tumbuhan di SD Negeri Waringin Jaya Kec. Bandar 

Sribhawono Kab.Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa Kelas IV  SD Negeri Waringin Jaya Kec. Bandar Sribhawono 

Kab.Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berada di jalan Desa Waringin Jaya 

Keacmatan Bandar Sribhawono Jumlah siswa sebanyak 20 siswa . Pengambilan subyek penelitian 

didasarkan dari hasil observasi awal yang dilakukan di Kelas IV  SD Negeri Waringin Jaya Kec. 

Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 dimana proses belajar yang 

berlangsung di dalam kelas belum optimal, ditandai dengan banyak siswa yang pasif dalam 

pembelajaran, proses pembelajaran masih didominasi oleh guru, guru lebih banyak ceramah dalam 

menyampaikan materi pelajaran dan hasil belajar siswa yang rendah. 

 

Indikator Keberhasilan Siswa 

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatnya hasil belajar siswa 

dibandingkan sebelumnya yaitu minimal 85% dari jumlah seluruh siswa memperoleh nilai t 6,5. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Siklus I dimulai dengan kegiatan menganalisis masalah dalam KBM IPA di Kelas IV  SD Negeri 

Waringin Jaya Kec. Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 Hasil 

observasi awal menunjukkan bahwa rata-rata keaktifan siswa sebesar 52,81%. Ditinjau dari keaktifan 

masing-masing siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yaitu 60% siswa memiliki tingkat 

keaktifan rendah, selebihnya yaitu 35% memiliki tingkat keaktifan sedang, dan hanya 5% siswa saja 

yang memiliki tingkat keaktifan tinggi  

 

Melalui wawancara dengan guru kelas diperoleh informasi bahwa pemilihan pendekatan dan media 

yang kurang tepat diduga merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya keaktifan 

siswa. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi yang menarik untuk meningkatkan mutu KBM 

dengan penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Dengan penerapan pendekatan 
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kontekstual diharapkan meningkatkan keaktifan siswa yang selanjutnya meningkatkan hasil belajar 

siswa. Pada siklus I dilaksanakan skenario pembelajaran yang ada dalam rencana pembelajaran yaitu 

dalam bentuk RP I dan II yang dibuat oleh peneliti beserta LKSnya.  

 

Diketahui bahwa hanya ada 2 siswa (10 %) yang memiliki tingkat keaktifan tinggi, selebihnya 

sebanyak 15 siswa (75%) memiliki tingkat keaktifan sedang, dan 3 siswa (15%) keaktifannya masih 

rendah. Secara klasikal keaktifan siswa pada siklus I mencapai 64,27% atau meningkat sebesar 

11,46% dari kondisi awal sebelum penelitian tindakan kelas dilakukan.  

 

Pada pembelajaran siklus I secara klasikal hasil belajar siswa meningkat dibanding kondisi awal 

sebelum penelitian tindakan kelas dilakukan. Perolehan nilai rata-rata sebesar 52 dengan ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal 25 %. Siswa yang mencapai batas ketuntasan individual sebanyak 5 

siswa atau 75 %.  

 

Data menunjukkan bahwa persentase kegiatan guru selama pembelajaran sebesar 60,71% dan 

termasuk dalam kategori sedang. Dalam siklus I ini guru belum sepenuhnya melaksanakan langkah-

langkah pembelajaran, masih ada langkah-langkah pembelajaran yang belum dilaksanakan guru. 

Langkah-langkah yang sepenuhnya sudah dilakukan guru yaitu memberikan motivasi, menyiapkan 

bahan atau media belajar, membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil, membagi LKS, 

membimbing siswa melakukan pengamatan dan menulis hasil pengamatan serta membimbing siswa 

membuat rangkuman. Langkah-langkah yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh guru adalah 

memberikan apersepsi kepada siswa, mengkomunikasikan topik pembelajaran, membimbing siswa 

membuat kesimpulan, memberikan pengarahan jalannya presentasi, menciptakan suasana aktif saat 

diskusi, membimbing siswa saat refleksi dan memberikan tugas maupun evaluasi. 

 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I, diperoleh data bahwa masih banyak siswa 

yang proses belajarnya belum optimal, keaktifan siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan 

apabila dibandingkan dengan sebelum tindakan kelas, tetapi peningkatannya relatif masih kecil yaitu 

11,64% dan sebagian besar siswa (75%) keaktifannya baru masuk dalam kategori sedang. Keaktifan 

siswa dalam siklus ini masih belum merata hanya siswasiswa tertentu saja yang terlihat aktif dalam 

pembelajaran, pada saat diskusi kelas pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, sehingga guru 

mendominasi jalannya diskusi. Siswa tampak masih malu, enggan dan takut salah dalam bertanya, 

menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat dan memberi tanggapan. Hal tersebut diduga karena 

siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran kontekstual. Kendati demikian, tanggapan mereka 

terhadap proses pembelajaran sangat baik yang terbukti dari angket tanggapan siswa yang 

persentasenya mencapai 83,39% dengan kategori sangat positif 

 

Dalam pembelajaran siklus I ini kekurangan juga tampak dari faktor guru yang belum sepenuhnya 

melaksanakan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah yang belum sepenuhnya 

dilaksanakan oleh guru yaitu mengkomunikasikan topik pembelajaran, membimbing siswa membuat 

kesimpulan, memberi pengarahan jalannya presentasi, menciptakan suasana aktif saat diskusi, 

membimbing siswa saat refleksi dan memberikan tugas maupun evaluasi. Pada pembelajaran siklus I 

guru belum mampu menerapkan pendekatan kontekstual secara optimal. Menurut Priyanto (2005), 

untuk bisa merealisasikan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual di Sekolah Dasar tentunya 

membutuhkan pemahaman oleh guru tentang pendekatan ini serta sarana dan prasarana yang 

menunjang pelaksanaannya. Guru belum bisa mengelola waktu dengan baik dan banyak waktu yang 

terbuang saat pengamatan karena siswa masih sering meminta bimbingan dalam mengerjakan 
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langkah-langkah pengamatan. Sebagian besar siswa masih bingung dan sering merasa takut salah saat 

melakukan pengamatan maupun menuliskan hasil pengamatan. 

 

Dari perolehan hasil belajar siswa pada siklus I dapat diketahui adanya peningkatan hasil belajar 

siswa dibandingkan dengan kondisi awal siswa sebelum dilakukan pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual. Perolehan nilai rata-rata siswa meningkat dari 52 menjadi 56. Ketuntasan belajar klasikal 

juga mengalami peningkatan sebesar 20%, dari yang semula 5% menjadi 25%. Peningkatan tersebut 

dikarenakan adanya keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hamalik (2003) yang mengemukakan bahwa dengan adanya aktivitas siswa maka pengajaran dapat 

diselenggarakan secara realistis dan konkret sehingga mengembangkan pemahaman dan kemampuan 

berpikir kritis siswa. .Berdasarkan pada hasil belajar siswa pada siklus I diketahui bahwa ketuntasan 

belajar secara klasikal belum mampu mencapai batas minimal indikator ketuntasan belajar yaitu 85% 

siswa tuntas belajar, siswa yang tuntas belajar baru mencapai 25% atau sebanyak 5 siswa. 

 

Berdasarkan analis data pada siklus I, upaya yang ditempuh adalah menyiapkan dan merencanakan 

kembali skenario pembelajaran yang ada dalam rencana pembelajaran yaitu dalam bentuk RP III dan 

IV yang dibuat oleh peneliti beserta LKSnya. Guru melakukan perbaikan-perbaikan yaitu dengan 

memotivasi siswa untuk lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan menegaskan kepada 

mereka bahwa tidak perlu malu dalam bertanya, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan 

pendapat. Guru menjanjikan tambahan nilai bagi mereka yang mau terlibat aktif dalam pembelajaran 

dan memberikan pujian atas partisipasi aktif mereka. Guru menerangkan langkah-langkah 

pengamatan dengan jelas sehingga siswa tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap langkah 

pengamatan. Guru memberikan arahan diskusi yang baik, guru tidak lagi mendominasi saat diskusi 

kelas, penjelasan guru tentang konsep yang terlalu cepat diperlambat, guru memperbaiki alokasi 

waktu sehingga diharapkan langkah-langkah pembelajaran dapat dilaksanakan sepenuhnya. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus II 

Refleksi pada pembelajaran siklus I, pada siklus II sudah direncanakan perbaikan-perbaikan dengan 

menerapkan langkah-langkah pembelajaran kontekstual yang tidak jauh berbeda dengan siklus I, 

tetapi dengan melakukan perbaikan-perbaikan agar keaktifan dan hasil belajar siswa dapat meningkat 

dan kekurangan dari faktor guru dapat diperbaiki. Dari hasil pengamatan siklus II, diperoleh data-data 

sebagai berikut : 

1. Data Keaktifan Siswa Selama Pembelajaran 

Ditinjau dari keaktifan masing-masing siswa dalam pembelajaran siklus II diperoleh hasil seperti 

disajikan pada tabel  berikut. 

Tabel Keaktifan Siswa pada Siklus II 

Skor Persentase Kriteria Jumlah Persentase 

36,1 – 48,0 75,1 % - 100 % Tinggi 8 40.00% 

24,1 – 36,0 50,1 % - 75,0 % Sedang 11 55,00% 

12,0 – 24,0 25,0 % - 50,0 % Rendah 1 5,00% 

 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa ada 8 siswa (40 %) yang memiliki tingkat keaktifan 

tinggi, selebihnya sebanyak 11 siswa (55%) memiliki tingkat keaktifan sedang, dan hanya 1 siswa 

(5%) yang keaktifannya masih rendah. Secara klasikal keaktifan siswa pada siklus I mencapai 70,83% 

atau meningkat sebesar 6,56% dari siklus I.  
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Data Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes di akhir pembelajaran siklus II diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel. Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No Hasil Tes Siklus I Siklus II 

1 Nilai terendah 41 50 

2 Nilai tertinggi 80 83 

3 Rata-rata nilai tes 56 69 

4 Persentasetuntas belajar klasikal 25% 70% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase hasil belajar siswa secara klasikal meningkat 55% 

dari hasil belajar siklus I dengan perolehan nilai rata-rata 69. Target indikator kinerja 85% siswa 

tuntas belajar belum tercapai  

 

3. Data Kinerja Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Kontekstual 

Data hasil observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui kegiatan guru/kinerja guru selama 

proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi pada siklus II diperoleh data seperti terangkum pada 

tabel berikut . 

Tabel . Kinerja Guru pada Siklus II 

No. Data Kinerja Guru Siklus II 

1 Rata-rata skor 13,5 

2 Skor maksimal 14 

3 Persentase 96,43% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase kegiatan guru selama pembelajaran sebesar 96,43% dan 

termasuk dalam kategori tinggi. Dalam siklus II ini guru telah melaksanakan seluruh langkahlangkah 

pembelajaran. Langkah-langkah yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh guru pada siklus II ini 

hanya pada pemberian tugas maupun evaluasi.  

4. Data hasil Angket Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran 

Data ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa terhadap penerapan pembelajaran 

kontekstual. Setelah dilakukan analisis data tanggapan siswa tentang pembelajaran siklus II diperoleh 

hasil seperti disajikan pada tabel  berikut : 

Tabel . Tanggapan Siswa pada Siklus II 

No. Data Tanggapan Siswa Siklus II 

1 Rata-rata skor 69,29 

2 Skor maksimal 80 

3 Persentase tanggapan siswa 86,61% 

4 Kriteria Sangat positif 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa tanggapan siswa sangat positif dengan persentasenya mengalami 

kenaikan sebesar 3,22% dari siklus I menjadi 86,61%.  

5. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus II, diperoleh data bahwa sebagian besar siswa 

sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan pendekatan kontekstual secara optimal, keaktifan 

siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 6,56% dibandingkan dengan pembelajaran 

siklus I, dari yang semula 64,27% menjadi 70,83%. Sebagian besar siswa yaitu 55% dari jumlah siswa 

memiliki tingkat keaktifan sedang. Keaktifan siswa yang telah masuk dalam kategori tinggi pada 

pembelajaran siklus II ini baru mencapai 40% dan masih ditemukan pula siswa yang memiliki 
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keaktifan rendah sebanyak 5%. Keaktifan siswa dalam siklus ini hampir merata, hanya siswa-siswa 

tertentu saja yang kurang aktif dalam pembelajaran, pada saat diskusi kelas pelaksanaannya sudah 

dapat berjalan dengan cukup baik, sehingga guru tidak lagi mendominasi diskusi kelas. Siswa tampak 

mulai berani bertanya, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat dan memberi tanggapan. Hal 

tersebut disebabkan siswa mulai terbiasa dengan model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran 

yang dilakukan. 

 

Pada siklus II ini guru lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dan 

berpartisipasi dalam pembelajaran, terutama siswa-siswa yang belum aktif dengan menunjuk dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan, mengemukakan 

pendapat dan memberikan tanggapan juga dengan memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pembelajaran. Hal tersebut cukup efektif, karena aktivitas pembelajaran tidak didominasi oleh siswa 

yang pandai saja. Siswa yang kemampuan akademiknya rendahpun sudah berani untuk bertanya, 

menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat dan memberian tanggapan. Aktivitas siswa yang 

kurang menunjang dalam pembelajaran sudah mulai berkurang. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

observasi yang menunjukkan hanya satu siswa saja yang keaktifannya rendah. 

 

Pada saat proses pengamatan siswa sudah mampu bekerjasama dalam kelompok secara baik sehingga 

mereka dalam melakukan pengamatan tidak lagi menunggu bimbingan guru, namun demikian masih 

ada pula kelompok yang membutuhkan bimbingan guru karena saat penjelasan langkah-langkah 

pengamatan mereka kurang memperhatikan. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran sangat positif, 

mereka umumnya sangat menyukai pembelajaran yang dilakukan guru. 

 

Pada siklus II ini guru sudah mampu membagi dan memanfaatkan waktu secara efisien, kinerja guru 

mengalami peningkatan sebesar 35,71% jika dibandingakan dengan siklus I, guru sudah melengkapi 

langkah-langkah pembelajaran yang belum dilaksanakan pada siklus I, walaupun belum semuanya 

dapat dilaksanakan sepenuhnya. Guru telah mampu menciptakan interaksi dinamis antara dirinya 

dengan siswa, maupun siswa dengan siswa. Menurut Sudjana (2000) interaksi dinamis antara guru 

dan siswa, siswa dan siswa merupakan sarana yang tepat untuk mengembangkan pengajaran yang 

berhasil dengan tidak mengesampingkan adanya perbedaan individual dalam kemampuan dan 

minatnya. 

 

Meningkatnya proses pembelajaran pada siklus II ini berdampak pada meningkatnya pemahaman 

siswa. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal mengalami peningkatan 55% dari siklus I yakni 

sebesar70%. Nilai rata-rata siswa pada siklus II mencapai 69 dan lebih besar dari 65. Akan tetapi jika 

ditinjau dari ketuntasan belajar secara klasikal baru 70% siswa yang telah mencapai ketuntasan 

belajar. Hal ini memenuhi indikator belajar tuntas yaitu 85% siswa telah mencapai ketuntasan belajar 

dengan memperoleh hasil belajar lebih besar atau sama dengan 6,5. 

 

Berdasarkan hal tersebut, cara yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada siklus 

selanjutnya yaitu menyiapkan dan merencanakan skenario pembelajaran yang ada dalam rencana 

pembelajaran yaitu dalam bentuk RP V dan VI yang dibuat oleh peneliti beserta LKSnya Guru 

melakukan perbaikan-perbaikan yaitu guru terus mengaktifkan dan memotivasi siswa dalam 

pembelajaran, terutama anak yang masih pasif dengan cara menunjuk mereka untuk mewakili 

kelompoknya dalam mempresentasikan hasil pengamatan, memberi kesempatan pertama kali untuk 

menjawab pertanyaan dari guru maupun dari siswa lain dan meminta mereka untuk mengulangi 

jawaban pertanyaan siswa lain. Kinerja guru lebih ditingkatkan lagi dengan membagi dan 

merencanakan waktu secara tepat sehingga langkah-langkah pembelajaran dapat dilakukan 
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sepenuhnya. Untuk menangani anak yang kurang serius dalam pembelajaran guru harus lebih tegas 

dalam menindak mereka . 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus III 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus II, pada siklus III sudah direncanakan perbaikan-

perbaikan dengan menerapkan langkah-langkah pembelajaran kontekstual yang tidak jauh berbeda 

dengan siklus I maupun siklus II. Selama pelaksanaan pembelajaran siklus III dilaksanakan observasi 

aktivitas siswa dan kinerja guru oleh observer melalui lembar observasi yang telah dibuat. Selanjutnya 

pada akhir pertemuan siklus III dilaksanakan tes untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi 

yang diajarkan serta melakukan pengisian angket tanggapan siswa selama pembelajaran. Di luar jam 

pelajaran dilakukan wawancara terhadap guru. Hasil pengamatan siklus III, diperoleh data-data 

sebagai berikut : 

 

1. Data Keaktifan Siswa Selama Pembelajaran 

Ditinjau dari keaktifan masing-masing siswa dalam pembelajaran siklus III diperoleh hasil seperti 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel. Keaktifan Siswa pada Siklus III 

Skor Persentase Kriteria Jumlah Persentase 

36,1 – 48,0 75,1 % - 100 % Tinggi 18 90.00% 

24,1 – 36,0 50,1 % - 75,0 % Sedang 2 10,00% 

12,0 – 24,0 25,0 % - 50,0 % Rendah 0 0,00% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 18 siswa (90%) yang memiliki tingkat keaktifan 

tinggi, selebihnya sebanyak 2 siswa (10%) memiliki tingkat keaktifan sedang. Pada siklus III tidak 

dijumpai siswa yang keaktifannya rendah. Secara klasikal keaktifan siswa pada siklus III mencapai 

80,63% atau meningkat sebesar 9,8 % 

 

a Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil tes di akhir pembelajaran siklus III diperoleh hasil belajar siswa seperti disajikan 

pada tabel berikut ini.  

Tabel Hasil Belajar Siswa pada Siklus III 

No Hasil Tes Siklus II Siklus III 

1 Nilai terendah 50 58 

2 Nilai tertinggi 83 87 

3 Rata-rata nilai tes 68 76 

4 Persentasetuntas belajar klasikal 70 % 90% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase hasil belajar siswa secara klasikal meningkat 20% 

dari hasil belajar siklus II dengan perolehan nilai rata-rata 76. Target indikator kinerja 85% siswa 

tuntas belajar sudah tercapai  

3. Data Kinerja Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Kontekstual 

Data hasil observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui kegiatan guru/kinerja guru selama 

proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi pada siklus III diperoleh hasil seperti terangkum 

pada tabel berikut . 
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Tabel Kinerja Guru pada Siklus III 

No. Data Kinerja Guru Siklus III 

1 Rata-rata skor 14 

2 Skor maksimal 14 

3 Persentase 100 % 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase kegiatan guru selama pembelajaran sebesar 100% dan 

termasuk kategori tinggi. Dalam siklus III ini guru sepenuhnya telah melaksanakan langkahlangkah 

pembelajaran.  

 

4. Data hasil Angket Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran 

Data ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa terhadap penerapan pembelajaran 

kontekstual. Setelah dilakukan analisis diketahui tanggapan siswa tentang pembelajaran siklus III 

diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel  berikut : 

 

Tabel. Tanggapan Siswa Pada Siklus III 

No. Data Tanggapan Siswa Siklus III 

1 Rata-rata skor 70,43 

2 Skor maksimal 80 

3 Persentase tanggapan siswa 88,04 % 

4 Kriteria Sangat positif 

 

 

5. Hasil Wawancara dengan Guru 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru berkaitan dengan penerapan pendekatan kontekstual dalam 

pembelajaran IPA diperoleh hasil bahwa guru menyatakan pembelajaran ini sangat bagus dan 

menyenangkan, selain itu juga tidak membosankan, melalui pembelajaran ini dapat menjadikan siswa 

semakin kritis, berani bertanya, dan berani berpendapat sesuai dengan temuan yang mereka peroleh 

dari pengamatan secara langsung, antusias siswa dalam pembelajaran sangat terlihat terutama pada 

saat pengamatan. Selain itu melalui pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini sangat 

membantu guru dalam menyampaikan materi dan dapat mendorong siswa berpikir kreatif dan aktif 

menemukan pengetahuan sendiri. 

 

Beberapa hal yang tetap diperhatikan dalam pembelajaran kontekstual menurut pendapat guru yaitu 

pengelolaan waktu yang ada, sebab biasanya waktu yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan 

seluruh pembelajaran yang direncanakan, pengelolaan kelas tetap harus ditingkatkan sebab melalui 

kegiatan pengamatan dan diskusi kelas sangat berpotensi menjadikan siswa ramai. Pembelajaran 

kontekstual tersebut sangat menarik sehingga guru berharap dapat mencoba menerapkannya pada 

materi lain.  

 

6. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus III, diperoleh data bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual ini semakin optimal, peran aktif siswa dalam pembelajaran semakin 

meningkat dengan peningkatan sebesar 19,17% jika dibandingkan dengan siklus II. Siswa yang telah 

memiliki keaktifan tinggi pada siklus III ini juga meningkat menjadi 90%. Keaktifan siswa dalam 

siklus III ini sudah terlihat merata pelaksanaan diskusi kelas juga sudah berjalan dengan baik. Siswa 

banyak yang sudah berani bertanya, menjawab pertanyaan, maupun memberikan pendapat tanpa ada 
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dorongan dari guru sehingga guru tidak lagi mendominasi diskusi kelas. Guru telah memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh siswa untuk berpendapat sesuai dengan temuannya 

masingmasing dalam kegiatan pengamatan untuk membangun pengetahuan bersama. 

 

Pengamatan terhadap kinerja guru terlihat bahwa seluruh langkah-langkah pembelajaran telah 

dilaksanakan oleh guru, walaupun ada beberapa langkah yang pelaksanaannya masih perlu 

diefektifkan lagi terutama berkaitan dengan pengelolaan waktunya. Dibandingkan dengan siklus 

sebelumnya, kinerja guru pada siklus III ini telah mengalami peningkatan dari 96,43% menjadi 100%. 

 

Tanggapan siswa pada siklus III hampir seluruhnya sangat positif terhadap pembelajaran, hanya ada 

satu atau dua siswa saja yang tidak menyukai atau tertarik dengan pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh guru. Secara umum persentase tanggapan siswa terhadap pembelajaran pada siklus III ini telah 

mencapai 88,04 dan termasuk kategori sangat positif. 

 

Semakin efektifnya proses pembelajaran pada siklus III ini berdampak pada meningkatnya 

pemahaman siswa. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal mengalami peningkatan 

menjadi 90% dengan nilai rata-rata hasil belajar sebesar 76. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Sudjana (1989) yang menyatakan bahwa makin tinggi proses belajar yang dilakukan siswa, maka 

makin tinggi pula hasil belajar yang dicapainya. Dari perolehan hasil belajar siswa pada pada siklus 

III tersebut menunjukkan bahwa indikator ketuntasan belajar yang ditetapkan yaitu sekurang-

kurangnya 85% dari jumlah seluruh siswa memperoleh nilai minimal 6,5 sudah tercapai. 

 

Pada siklus III aktivitas dan hasil belajar siswa memang mengalami peningkatan, tetapi masih ada 2 

siswa (10%) yang keaktifannya masih dalam kategori sedang. Keduanya juga merupakan siswa yang 

tidak tuntas belajar sampai akhir pembelajaran siklus III. Dari hasil wawancara dengan guru kelas 

didapatkan informasi bahwa kedua siswa tersebut berasal dari keluarga yang keras dan kurang 

harmonis.  

 

Dari pendekatan yang dilakukan peneliti terhadap kedua siswa tersebut, mereka menyatakan tidak 

betah di rumah karena yang didapatkan hanyalah keributan. Mereka menjadi malas belajar dan lebih 

memilih menjauh dari rumah. Faktor dari keluarga itulah yang diduga berpengaruh terhadap hasil 

belajar dan perilaku kedua siswa tersebut di dalam kelas, di mana siswa lebih mencari perhatian di 

luar lingkungan keluarganya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembasannya dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi 

bagian-bagian tumbuhan pada siswa kelas IV  SD Negeri Waringin Jaya Kec. Bandar Sribhawono 

Kab.Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

keaktifan siswa dan mampu memenuhi kriteria belajar tuntas secara klasikal pada konsep tersebut. 

 

Saran 

Atas dasar kesimpulan tersebut maka diharapkan pendekatan kontekstual perlu diterapkan pada 

konsep yang lain untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dari 

penelitian yang dilakukan diatas, bahwa metode pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi bagian-bagian tumbuhan. Selain itu sarana 

dan prasarana dari sekolah yang bersangkutan untuk segera dipenuhi agar dalam pembelajaran siswa 

dapat merasa nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar. 
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Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve cognitive and psychomotor learning outcomes of students in science 

subjects through learning in a natural laboratory for fifth grade students at SDN Gunung Pasir Jaya, 

Sekampung Udik District, East Lampung Regency, Even Semester of the 2017/2018 Academic Year with the 

main material "Earth and the Universe" . The results obtained in this study were an increase in student 

cognitive and psychomotor learning outcomes in science subjects which were marked by mastery learning 

outcomes with KKM 60. The increase in student learning outcomes occurred gradually, where in the initial 

conditions there were only 6 students (31.57 %) who have completed their studies with an average grade of 

52.37. In Cycles I through III, students' learning completeness increased to 19 students (100%) who had 

completed their studies with an average grade of 71.04 and in Cycle II, students' learning completeness was 

100% with an average grade of 84.05. While the psychomotor learning outcomes, the average value of the first 

cycle has increased to the average value in the second cycle. It can be seen from the completeness of student 

learning outcomes, namely 19 students completed (100%) in the first cycle with an average grade of 68.57 and 

the second cycle with an average grade of 77.98, the second cycle performance indicator is 100%. 

Key Word: Improving Science Learning Outcomes, Natural Laboratory 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan psikomotorik siswa mata pelajaran 

IPA melalui pembelajaran di laboratorium alam pada siswa kelas V SDN Gunung Pasir Jaya Kecamatan 

Sekampung Udik  Kabupaten Lampung Timur  Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018 dengan materi pokok 

“Bumi Dan Alam Semesta”. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan hasil belajar 

kognitif dan psikomotorik siswa pada mta pelajaran IPA yang ditandai dengan ketuntasan hasil belajar dengan 

KKM 60. Peningkatan hasil belajar siswa tersebut terjadi secara bertahap, dimana pada kondisi awal hanya 

terdapat 6 siswa (31,57%) yang telah tuntas dalam belajarnya dengan nilai rata-rata kelas 52,37. Pada Siklus I 

melalui III pertemuan ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 19 siswa (100%) yang telah tuntas belajar 

dengan nilai rata-rata kelas 71,04 dan pada Siklus II ketuntasan belajar siswa 100% dengan nilai rata-rata kelas 

84,05. Sedangkan hasil belajar psikomotorik nilai rata-rata siklus I mengalami peningkatan pada nilai rata-rata 

pada siklus II. Hal itu dapat dilihat dari ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 19 siswa tuntas (100%) pada siklus I 

dengan nilai rata-rata kelas 68,57dan siklus II dengan nilai rata-rata kelas 77,98 indikator kinerja siklus II adalah 

100%. 

Kata Kunci: Peningkatan Hasil Belajar IPA, Laboratorium Alam 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 1   │   Januari 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    140 

  

Latar Belakang Masalah 

Dalam proses belajar yang bermakna untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang 

maksimal, suatu materi belajar harus dikemas secara terintergrasi. Penyajiannya tidak terpisah-

pisah seperti pada sistem pengajaran lama, yang memberikan pelajaran secara terpisah satu 

sama lainnya, sehingga siswa memiliki pengetahuan yang terintegrasi tentang gambaran ilmu-

ilmu pengetahuan yang saling melengkapi. Dengan kata lain pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) terpadu dengan semua mata pelajaran. 

 

Pada dasarnya siswa dalam belajar sering mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi karena 

kurang berminat terhadap mata pelajaran yang dipelajari, terganggu oleh keadaan lingkungan, 

pikiran kacau atau bosan terhadap pelajaran di sekolah. Kemamuan untuk memusatkan pikiran 

terhadap suatu hal atau pelajaran pada dasarnya ada pada setiap orang, hanya besar atau 

kecilnya kemampuan itu berbeda-beda yang dipengaruhi lingkungan atau pangalaman. Jika 

pembelajaran IPA menggunakan demontrasi dan ceramah saja serta terpaku dalam kelas atau 

ruang, siswa akan menjadi pasif hanya mendengarkan penjelasan guru hal ini menyebabkan 

siswa kurang berkonsentrasi dan pemahaman dalam belajar kurang yang menyebabkan nilai 

pelajaran IPA rendah. 

 

Kalau kondisi demikian terus berlanjut, sedangkan guru tidak mau mencoba cara lain dalam 

pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan minat serta 

memotivasi siswa dalam upaya meningkatkan hasil belajar khususnya mata pelajaran IPA yang 

terjadi di kelas V SDN Gunung Pasir Jaya  Kecamatan Sekampung Udik  Kabupaten Lampung 

Timur  Maka hasil belajar IPA akan tetap rendah, yang akan berdampak pada pengetahuan dalam 

pelajaran IPA dikelas berikutnya dengan materi yang lebih komplek dan sulit. Dalam kenya tan 

pelaksanaan pembelajaran IPA, guru SDN Gunung Pasir Jaya  masih terbatas pada ruang kelas 

saja serta belum terbiasa melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan laboratorium alam. 

 

Pentingnya pembelajaran IPA dengan memanfaatkan laboratorium alam sekitar ini akan 

meningkatkan dan memotivasi siswa dalam belajar, mengurangi rasa jenuh siswa belajar di 

dalam kelas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih banyak bergerak dan 

bereksplorasi serta bermain dan belajar dengan lingkungan alam sekitar. Sehingga dapat tercipta 

kondisi belajar yang lebih aktif, efektif, kreatif dan menyenangkan. Dengan demikian materi 

pelajaran akan lebih mudah disampaikan oleh guru dan mudah diterima oleh siswa, serta daya 

ingat siswa akan lebih kuat karena mereka belajar dengan mengalami, melihat, mengamati dan 

melakukan secara langsung sehingga hasil belajar siswa akan meningkat. Siswa yang belajar 

dengan menggunakan laboratorium alam sebagai salah satu sumber belajar, maka hasil 

belajarnya akan lebih baik daripada siswa yang belajar secara konvensional. Hasil belajar yang 

dimaksud disini adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya secara langsung. Selain itu menggunakan alat ukur instrument berupa 

evaluasi berupa soal uraian untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan pemahaman siswa. 

 

Sebenarnya pembelajaran melalui laboratorium alam tidak hanya untuk kelas V saja, tetap i 

akan lebih baik kalau semua Guru dari kelas I sampai kelas VI dapat melaksanakan 

pembelajaran di laboratoriuum alam sehingga siswa medapat pengalaman belajar yang lebih 

bermakna yang berdampak pada hasil belajarnya. Hal yang perlu di ingat jangan sampai 

keberhasilan belajar hanya terbatas pada satu kelompok belajar saja (satu kelas). Tetapai harus 

di imbangi dengan kelas-kelas lain, maka Gurulah yang harus pandai membuat model 

pembelajaran untuk keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan hal demikian di atas 
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maka penulis ingin meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA di SDN 

Gunung Pasir Jaya  Kecamatan Sekampung Udik  Kabupaten Lampung Timur  yang berada di 

sekitar tempat tinggal siswa. Dengan kata lain pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas 

atau laboratorium saja tetapi dapat memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan nyata, 

sehingga diperoleh pengetahuan berdasar pengalaman yang sebenarnya. Dengan cara demikian 

diharapkan konsentrasi belajar siswa meningkat, serta motivasinya untuk dapat menguasai 

materi pelajaran sehingga nilai pembelajaran IPA lebih tinggi. Berdasarkan analisis data 

ulangan formatif pada pembelajaran IPA Standart Kompetensi; 7 Memahami perubahan yang 

terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam dengan Kompetensi 

Dasar; 7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. Indikator ; 

Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

 

Materi pokok “Bumi dan Alam Semesta” dari jumlah 19 siswa putra 10 dan putri 9 dengan 

KKM 60 ternyata sebanyak 13 siswa atau 69% mendapat nilai di bawah KKM. Sedangkan yang 

tuntas 6 siswa atau 31%. Pada proses pembelajaran SK 7 Memahami perubahan yang terjadi di 

alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam dan KD 7.1. Mendeskripsikan 

proses pembentukan tanah karena pelapukan. Menurut pengamatan penulis akan lebih efektif 

jika proses pembelajaran dilaksanakan di luar kelas sebab KD 7.1. Mendeskripsikan proses 

pembentukan tanah karena pelapukan, sebaiknya di ajarkan dengan menggunakan metode 

praktikum dan memanfaatkan laboratorium alam sebagai sumber belajar. Dengan demikian 

tingkat pemahaman kompetensi siswa semakin terekam dengan adanya benda-benda kongkrit 

yang berada di laboratorium alam tersebut. Sehingga proses pembelajaran lebih efektif d an 

menarik tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkann, sehingga ketuntasan 

konsep materi meningkat, dan hasil belajar siswa akan meningkat pula. 

 

Dari latar belakang di atas, penulis mengajukan penelitian berjudul “ Upaya P eningkatan Hasil 

Belajar IPA Melalui Pembelajaran di Laboratorium Alam Pada Siswa Kelas V SDN Gunung 

Pasir Jaya  Kecamatan Sekampung Udik  Kabupaten Lampung Timur  Tahun Pelajaran 

2017/2018 ” 

 

Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa masalah pembelajaran IPA 

sebagai berikut: Kurangnya minat belajar siswa dalam pelajaran IPA yang terpaku pada ruang 

kelas menyebabkan nilai ulangan harian rendah. Kurangnya motivasi belajar siswa dalam 

menerima pelajaran IPA disebabkan pembelajaran yang terbatas pada ruang kelas dan alat 

peraga seadanya sehingga pemahaman materi tidak dikuasai siswa. Kurangnya pemanfaatan 

alam sebagai sumber belajar.Kurangnya ketepatan dalam pemilihan metode pembelajaran yang 

sesuai materi. 

 

Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah dalam latar belakang dapat di rumuskan masalah penelit ian 

tindakan kelas sebagai berikut “Apakah pembelajaran di laboratorium alam dapat meningkatkan 

hasil belajar kognitif dan psikomotorik mata pelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Gunung 

Pasir Jaya  Kecamatan Sekampung Udik  Kabupaten Lampung Timur  Semester genap tahun 

pelajaran 2017/2018?” 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan psikomotorik siswa mata 

pelajaran IPA melalui pembelajaran di Laboratorium Alam pada siswa kelas V SDN Gunung 

Pasir Jaya  Kecamatan Sekampung Udik  Kabupaten Lampung Timur  Semester genap tahun 

pelajaran 2017/2018 . 

 

Kajian Teori 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan 

tingkah kaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Banyak perubahan yang terjadi dalam diri seeorang baik sifat maupun jenisnya, sehingga 

belum tentu setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar (Slameto, 

2003:2). Perubahan yang terjadi pada seseorang setelah melalui proses belajar meliputi perubahan 

keseluruhan tingkah laku dalam sikap, ketrampilan dan penngeahuan. Hal tersebut sama dengan 

pendapat aliran ilmu jiwa tingkah laku tentang belajar sebagai perubahan tingkah laku yang dapat 

diobservasi sebagai hasil dari pengalaman. 

 

“Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”. (Dimyati dan Mudjiono, 2009:23) Sedangkan belajar menurut Teori Gestalt 

adalah reorganisasi pengalaman yang dihasilkan dari suatu interaksi antara seseorang dengan 

lingkungannya. Jadi siswa belajar menggunakan segala pengalaman yang telah dimiliki. 

 

Pembelajaran atau proses belajar mengajar menurut Muhibbin Syah (2004:256) adalah sebuah 

kesatuan kegiatan yang integral dan resiprokal antara guru dan siswa dalam insturksional. Dalam 

situasi ini,guru mengajar dan siswa belajar. Pendekatan pembelajaran dapat berarti anutan 

pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuam-kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik 

siswa dalam pengelolaan pesan sehingga tercapai sasaran belajar (Dimyati dan Mudjiono,2009:1 85). 

 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Menurut Horwart Kingsley dalam bukunya Sudjana (2004 : 22) 

membagi tiga macam hasil belajar mengajar : (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). Pengetahuan dan 

pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita. 

 

Menurut Purwanto ( 2009 : 3 ), menyatakan bahwa hasil belajar adalah suatu yang digunakan untuk 

menilai hasil pelajaran yang digunakan untuk menilai hasil pelajaran yang telah diberikan kepada 

siswa dalam waktu tertentu. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:17), hasil belajar merupakan hal 

yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Hakikat ilmu pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam 

dan segala sesuatu yang ada di alam. IPA merupakan pengetahuan yang ilmiah, yaitu pengetahuan 

yang diperoleh secara ilmiah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Powler (Khalimah, 2010). 

Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah, Usman Samatowa (2006). 

 

Pendidikan IPA adalah lebih dari sekedar kumpulan yang dinamakan fakta. IPA merupakan kumpulan 

pengetahuan dan juga proses. Pembelajaran IPA di sekolah di harapkan memberi berbagai 

pengalaman pada anak yang mengijinkan mereka melakukan berb agai penelusuran ilmiah yang 

relevan, Agus. S. (Khalimah, 2010). 
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IPA lebih dari sekedar kumpulan yang dinamakan fakta. IPA merupakan kumpulan pengetahuan dan 

juga proses. Pembelajaran IPA di sekolah diharapkan memberi berbagai pengalaman pada anak yang 

mengijinkan mereka melakukan berbagai penelusuran ilmiah yang relevan, KTSP (2006). 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto,2002: 62). Berdasarkan kajian teori, maka hipotesis 

tindakan penelitian ini adalah: Melalui pembelajaran di laboratorium alam pada mata pelajaran IPA 

materi Bumi dan Alam Semesta siswa mampu memahami materi dengan baik dan di duga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa IPA Pada Siswa Kelas V SDN Gunung Pasir Jaya  Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun Ajaran 2017/2018 ”. Penelitian ini akan berhasil 

bila semua siswa tuntas dengan KKM yang telah ditetapkan yaitu  60. 

 

Metode Penelitian 

Pendekatan dalam dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) , 

menurut Susilo ( 2007 : 16 ) PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah 

tempat mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam 

pembelajaran.  

 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas jenis kolaborasi. Peneliti 

bekerjasama dengan guru kelas. Peneliti sebagai pemberi ide serta sebagai obsever dan guru kelas 

yang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Disini, mahasiswalah yang merancang RPP penelitian 

kolaboratif, alat peraga, dan menyiapkan soal-soal evalusi. Untuk observer, dapat dilakukan oleh guru 

yang lain yaitu guru wiyata bakti kelas IV. Tempat penelitian, lingkungan sekitar SDN Gunung Pasir 

Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga 

bulan) pada semester II tahun pelajaran 2017/2018 yaitu pada bulan Februari, Maret, dan April. 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN Gunung Pasir Jaya  Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 19 siswa 10 putra dan 9 putri. 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus pembelajaran, masing-masing terdiri dari 

3 pertemuan siklus I dan 2 kali pada pertemuan siklus II. Konsep pokok penelitian tindakan menurut 

Kemmis dan MC Taggart (dalam Suharsimi Arikunto, 2002:97) terdapat empat tahap rencana 

tindakan, meliputi: Perencanaan (Planning), Tindakan (acting), dan Pengamatan (observing), dan 

refleksi (reflekting).  

 

Metode pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar dapat 

diolah dan disajikan sesuai masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Dalam metode pengumpulan 

data ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut : observasi, dokumentasi, tes / penilaian. 

 

Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan belajar siswa kelas V dalam mata pelajaran IPA di SDN Gunung Pasir Jaya  Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan pembelajaran melalui pemanfaatan 

laboratorium alam sebagai sumber belajar.  

 

Teknik análisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif komparatif yaitu dengan 

menggunakan perbandingan antara data berupa nilai tes formatif sebelum tindakan, siklus I dan siklus 

II yang di analisis dengan analisis dekriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif yaitu hasil penilaian yang 
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diukur dengan angka-angka yang diperoleh dari hasil perhitungan nilai tes formatif sebagai tolok ukur 

keberhasilannya. Deskriptif kuantitatif diperoleh dari lembar observasi kegiatan pembelajaran 

dilaboratorium alam dengan item pernyataan sejumlah 22 item berdasarkan langkah-langkah 

pembelajaran dengan metode praktikum IPA. Data kualitatif berupa data hasil observasi pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dilaboratorium alam, yang di analisis dengan teknik deskriptif kualitatif. 

 

Deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian di uraikan secara deskriptif dan bersifat kualitatif artinya 

penelitian yang menggunakan ukuran kualitas, tanpa mengukurnya dengan angka-angka hasil 

perhitungan sebagai tolok ukur keberhasilannya. Data kualitatif di pap arkan dalam kalimat yang 

dipisahpisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

 

Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan penelitian adalah harapan terjadinya kenaikan hasil belajar yang ditunjukkan 

dengan adanya kenaikan nilai rata-rata kelas dan kea > ktifan siswa. Pada siklus satu ditargetkan 

sebanyak >80% siswa tuntas belajar dengan kategori baik sesuai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yaitu >60. Pada siklus dua ditargetkan sebanyak 100% siswa tuntas belajar dengan kategori baik 

sesuai dengan KKM yaitu >60. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengembangan sistem penilaian dengan memanfaatkan 

laboratorium alam sebagai sumber belajar yang terdiri dari dua siklus yang masing-masing 

tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan/observasi, dan refleksi. Adapun 

prosedur ataupun langkah-langkah dari masing-masing siklus penelitian tindakan kelas dengan 

memanfaatkan laboratorium alam sebagai sumber belajar mata pelajaran IPA pada siswa kelas IV 

tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan pada setiap siklus dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Rencana tindakan kelas disusun berdasarkan masalah yang hendak dipecahkan dan hipotesis tindakan 

yang diajukan. Artinya suatu tindakan harus dilakukan agar terjadi perubahan kearah yang 

diharapkan. Perubahan tersebut dapat dinyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di SDN Gunung Pasir Jaya  Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten 

Lampung Timur Semester II Tahun Pelajaran 2017/2018  dengan Subyek Penelitian Siswa Kelas V 

sebanyak 19 siswa yang terdiri dari 9 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Letak SDN Gunung 

Pasir Jaya  berada di wilayah Kelurahan Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten 

Lampung Timur  Suasana SDN Gunung Pasir Jaya masih asri dengan suasana pedesaan. 

 

Ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai kurang 

dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM= >60) sebanyak 13 siswa atau 68,43%, sedangkan yang 

sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 6 siswa dengan persentase 31,57%.  

 

Rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh tingkat kejenuhan siswa yang hanya belajar di dalam 

atau ruang kelas saja kurangnya memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan 

ketrampilan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga pembelajaran masih 

monoton atau konvensional, dimana metode ceramah masih mendominasi proses kegiatan 

pembelajaran, sehingga mengakibatkan pembelajaran kurang menarik yang berakibat hasil belajar 

siswa menjadi rendah dan siswa pun kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga 

terjadi hambatan dalam transformasi ilmu pengetahuan yang menimbulkan pembelajaran berjalan 

kurang efektif. 
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Berdasarkan data hasil belajar yang rendah dari siswa kelas V di SDN Gunung Pasir Jaya. Semester II 

Tahun Pelajaran 2017/2018 , penulis akan melakukan sebuah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai 

dengan rancangan penelitian yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya. Dalam penelitian ini 

penulis akan menggunakan pembelajaran Laboratorium alam (pembelajaran luar kelas) guna 

meningkatkan hasil belajar siswa yang akan dilakukan dalam dua siklus. Siklus I pembelajaran 

dilakukan dengan Kompetensi Dasar “Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan”, dan siklus II pembelajaran dilakukan dengan Kompetensi Dasar “Mendeskripsikan 

Struktur Bumi” 

 

Siklus I 

Perencanaan siklus I ini terdiri dari tiga perencanaan pertemuan, yaitu pertemuan I, pertemuan II, dan 

pertemuan III. 

Pertemuan I siklus I 

Setelah diperoleh informasi pada tahap observasi, maka dilakukan diskusi dengan guru kelas IV 

mengenai materi pembelajaran yang akan disajikan serta alat penunjang lain yang perlu digunakan. 

Sebelum mengajar pada pertemuan I, maka peneliti menyiapkan segala sesuatu yang menunjang 

proses pembelajaran. 

 

Peneliti merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan “Proses 

Pembentukan Tanah”,dengan materi yang akan disampaikan pada pertemuan 1 yaitu “Susunan lapisan 

tanah”, kemudian menentukan tujuan pembelajaran: melalui pengamatan dalam kegiatan praktikum, 

siswa dapat mengidentifikasi susunan lapisan tanah, dan siswa mampu mempresentasikan hasil 

praktikum dengan benar. 

 

Kemudian guru kelas menyajikan pengalaman belajar yang bersifat memotivasi yaitu pembelajaran di 

laboratorium alam (pembelajaran luar kelas) dengan mengamati/observasi dan melakukan percobaan 

dengan: mempelajari susunan lap isan tanah, meningkatkan pemahaman, kebersamaan, motivasi serta 

hasil belajar siswa, dan menumbuhkan sikap cinta akan lingkungan. Peneliti juga mempersiapkan 

perlengkapan belajar yang diperlukan, misalnya lembar kerja siswa (LKS), buku pelajaran, serta alat 

dan bahan untuk melakukan percobaan. Dan guru juga berencana membagi kelompok untuk siswa, 

dalam 1 kelompok terdiri dari 4-5 siswa, guru menetapkan objek/lokasi serta lamanya waktu 

melaksanakan kegiatan praktikum dilaboratorium alam, alokasi untuk pengamatan dan kegiatan 

praktikum adalah 25 menit. 

 

Setelah menentukan tujuan pembelajaran dan kegiatan praktikum/percobaan kemudian guru 

menetapkan lamanya waktu proses pembelajaran yaitu (2 x 35) menit dan metode praktikum dalam 

pembelajaran di laboratorium alam yang meliputi kegiatan: 

 

Hasil observasi sebelum tindakan yang dilakukan di kelas V SDN  Gunung Pasir Jaya Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur ditemukan bahwa pemanfaatan llingkungan sebagai 

sumber belajar masih rendah, hal ini disebabkan siswa diberikan pemahaman tentang pokok bahasan 

“Bumi dan Alam Semesta” melalui metode ceramah saja yang dilakukan oleh guru, sehingga anak 

hanya berangan-angan belaka, tanpa memperlihatkan sesuatu atau hal yang nyata yang ada di sekitar 

lingkungan siswa. Proses pembelajaran sebelum tindakan menunjukkan bahwa siswa masih pasif, 

karena tidak diberi respon yang menantang. Siswa masih bekerja secara individual, tidak tampak 

kreatif siswa maupun gagasan yang muncul. Siswa terlihat jenuh dan bosan tanpa gairah karena 

pembelajaran selalu monoton sehingga nilai rata-rata pelajaran IPA rendah, khususnya pada pokok 

bahasan “Bumi dan Alam Semesta”. Nilai rata-rata yang didapatkan siswa sebelum tindakan adalah 
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52,37. Siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM = < 60) hanya 6 siswa atau 31,57% 

sedangkan siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 13 siswa atau 68,43%. 

Nilai tertinggi yang berhasil di dapatkan oleh siswa sebelum tindakan adalah 100 sedangkan nilai 

terendahnya adalah 20. Adanya perbandingan yang signifikan antara jumlah siswa yang tuntas dan 

tidak tuntas karena siswa yang sudah mencapai ketuntasan sudah dapat menangkap materi yang 

disajikan oleh guru walaupun hanya dengan ceramah saja, karena ke-6 siswa ini memang mempunyai 

daya tangkap yang lebih dibandingkan temantemannya yang lain walaupun hanya dengan 

mendengarkan saja, sedangkan 13 siswa yang lain belum bisa menangkap materi yang disajikan oleh 

guru hanya dengan ceramah saja karena daya tangkap mereka rendah jika hanya mendengarkan saja, 

sehingga diperlukan tindakan sesuai dengan usia anak sekolah dasar yang masih dalam tahapan 

operasional konkrit (7- 11 th). Siswa akan lebih paham bila siswa dapat melihat sesuatu yang konkrit 

atau nyata. 

 

Menurut Djumpri Padmawinata (1981) yang dikutip oleh Udin S. Winataputra mendefinisikan 

laboratorium dalam pembelajaran IPA merupakan tempat dimana guru dan siswa melakukan kegiatan 

percobaan dan penelitian. Dalam pengertian ini laboratorium terbuka adalah laboratorium yang tidak 

dibatasi dinding, laboratorium terbuka dapat berupa kebun sekolah, hutan, sungai, atau lingkungan 

lain yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. 

 

Untuk mengatasi rendahnya hasil belajar IPA siswa maka diperlukan pembelajaran yang berorientasi 

pada lingkungan alam sekitar salah satunya dengan memanfaatkan laboratorium alam sebagai sumber 

belajar dan dengan metode praktikum. Pembelajaran di luar kelas disini dengan teknik 

observasi/pengamatan, kerjasama kelompok dan praktikum. 

 

Teori dari Djumpri Padwadinata tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis. 

Karena saat penulis menggunakan pembelajaran di laboratorium alam (pembelajaran luar kelas), 

kreatifitas, keaktifan siswa meningkat dan hasil belajar kognitif dan psikomotorik IPA siswa 

meningkat. 

 

Peningkatan hasil belajar siswa didapatkan dari hasil perolehan nilai siklus I dan II. 

1. Siklus I 

Hasil Belajar Kognitif 

Siklus I dengan penerapan pembelajaran di laboratorium alam siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM=60) sebanyak 19 siswa atau 100% dan tidak ada siswa yang mendapatkan 

nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal. Nilai rata-rata hasil belajar kognitif adalah 71,04 

sedangkan nilai rata-rata tertinggi adalah 88,89 dan nilai rata-rata terendahnya adalah 63,33. 

 

Hasil Belajar Psikomotorik 

Siklus I dengan penerapan pembelajaran di laboratorium alam siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM=60) sebanyak 19 siswa atau 100% dan tidak ada siswa yang mendapatkan 

nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal. Nilai rata-rata pertemuan I, II , dan III hasil belajar 

psikomotorik adalah 68,57 sedangkan nilai rata-rata tertinggi adalah 72,27 dan nilai rata-rata 

terendahnya adalah 66,66. 

 

2. Siklus II 

Hasil Belajar Kognitif 

Siklus II dengan penerapan pembelajaran di laboratorium alam siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM=60) sebanyak 19 siswa atau 100% dan tidak ada siswa yang mendapatkan 
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nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal. Nilai rata-rata hasil belajar kognitif adalah 84,05 

sedangkan nilai rata-rata tertinggi adalah 96,66 dan nilai rata-rata terendahnya adalah 73,33. 

Hasil Belajar Psikomotorik 

 

Siklus II dengan penerapan pembelajaran di laboratorium alam siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM=60) sebanyak 19 siswa atau 100% dan tidak ada siswa yang mendapatkan 

nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal. Nilai rata-rata hasil belajar psikomotorik adalah 81,94 

sedangkan nilai rata-rata tertinggi adalah 72,27 dan nilai rata-rata terendahnya adalah 76,38. 

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wagiyo, (2011) 

dengan penelitiannya “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Melalui Laboratorium Alam Pada Siswa 

Kelas IV SD Negeri Lerep Kebumen Semester II Tahun Pelajaran 2010/2011”. Menyimpulkan bahwa 

ada peningkatan ketuntasan belajar dari kondisi pra siklus (awal) ke siklus 1 dan dari siklus 1 ke 

siklus 2. Pada kondisi awal sebelum penulis melaksanakan tindakan ketuntasan belajar hanya 25% 

dari 32 siswa. Pada siklus I ketuntasan belajar yang dicapai sebesar 50%. Sedangkan pada siklus II 

ketuntasan belajar telah mencapai 87,5%. Hal ini disebabkan adanya tindakan didalam proses 

pembelajaran yaitu menggunakan laboratorium alam. Dilihat dari skor miniimal dan skor maksimal 

mengalami peningkatan. Dan di dalam penelitian ini peneliti mengharapkan pembelajaran dengan 

melalui laboratorium alam dapat membuat siswa termotivasi dan meningkatkan hasil belajar siswa, 

karena pembelajaran di luar ruang dengan alam sebagai orientasi atau sebagai temp at belajar, siswa 

diharapkan mampu menghargai dan memelihara segala sesuatu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Berdasarkan perolehan nilai yang didapatkan pada siklus I dan siklus II didapatkan bahwa 

pembelajaran di laboratorium alam dengan pengamatan/ observasi, kerjasama kelompok dan 

praktikum dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dan psikomotorik siswa pada materi “Bumi dan 

Alam Semesta” kelas V SDN  Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung 

Timur Tahun Pelajaran 2017/2018 , karena dengan pembelajaran di laboratorium alam siswa dapat 

belajar sesuatu yang konkrit atau nyata dan sarana alam terbuka juga dapat menambah aspek 

kegembiraan dan kesenangan bagi siswa, karena siswa dapat belajar sambil bermain. Situasi ini 

mendukung efektivitas proses pembelajaran dan dengan langsung terlibat pada aktivitas (learning by 

doing) siswa akan lebih memahami dan mengerti tentang sesuatu yang siswa lihat dan di amati. 

 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: pembelajaran di laboratorium alam dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dan 

psikomotorik siswa dalam mata pelajaran IPA di kelas V di SDN Gunung Pasir Jaya  Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur . Semester II Tahun Pelajaran 2017/2018  pada pokok 

bahasan “Bumi dan Alam Semesta”. Sebelum diterapkan pembelajaran di laboratorium alam dari 19 

siswa terdapat 13 siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar (KKM=60) dan hanya 6 siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar, sedangkan pada siklus I sebanyak 19 siswa atau 100% dari jumlah siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar dari nilai rata-rata kelas pertemuan I, II dan III siklus I nilai rata-

rata pertemuan I, II, dan III adalah 71,04 nilai rata-rata tertinggi 86,66 dan nilai rata-rata terendah 

63,33 dari indikator keberhasilan siklus I ~ 80%. Pada siklus II sebanyak 19 siswa atau 100% dari 

jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar dari nilai rata-rata kelas pertemuan I dan II nilai rata-

rata pertemuan I dan II adalah 84,05, nilai rata-rata tertinggi 96,66 dan nilai rata-rata terendah 73,33 

dengan indikator keberhasilan pada siklus II yaitu 100%. Sedangkan hasil belajar psikomotorik nilai 

rata-rata siklus I mengalami peningkatan pada nilai rata-rata kelas pada siklus I pertemuan I, II, dan 

III adalah 68,57. Dengan nilai rata-rata kelas terendah 63,33 dan nilai rata-rata kelas tertinggi adalah 
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72,27. Pada siklus II pertemuan I dan II dengan rata-rata kelas 77,98. Dengan nilai rata-rata kelas 

terendah pertemuan I dan II adalah 76,38, dan nilai rata-rata kelas tertinggi pertemuan I dan II adalah 

81,94. Hal itu dapat dilihat dari ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 19 siswa tuntas (100%) pada 

siklus I dengan nilai rata-rata kelas 68,57 dengan indikator kinerja siklus I adalah ~ 80% dan siklus II 

dengan nilai rata-rata kelas 77,98 dengan indikator kinerja siklus II adalah 100%. Dari uraian dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar kognitif dan psikomotorik siswa pada mata pelajaran IPA mengalami 

peningkatan sebelum tindakan dan sesudah dilakukan tindakan pada siklus I dan II. 

 

Saran 

Bagi guru lain bisa untuk memanfaatkan laboratorium alam sebagai sumber belajar, karena sudah 

terbukti metode praktikum pada pembelajaran di laboratorium alam dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang memberikan iklim kondusif, menyenangkan, 

pengalaman langsung dalam pengembangan daya nalar dan kreatifitas dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA melalui pembelajaran di laboratorium alam. Pada Sekolah, untuk lebih mengefektifkan 

pembelajaran yang lebih bermakna dengan memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan 

pembelajaran di luar kelas. Bagi para peneliti selanjutnya lebih mencari ide-ide kreatif dalam proses 

pembelajaran di luar kelas pada saat penelitian, sehingga hasil dapat bermanfaat bagi siswa. 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rinderiyana@yahoo.co.id atau 

rinderiyana@gmail.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama penulis, 

lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 

mailto:rinderiyana@yahoo.co.id
mailto:rinderiyana@gmail.com


  ISSN :  2620-973X 

 

│   Vol. 5   │   No. 1 │  Januari 2022   │      ISSN : 2620-973X   │        

 

9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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