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ABSTRACT 

This study aims to solve problems related to the low ability of SMA Negeri 1 Ambarawa teachers in 

implementing the standard process of learning activities. The subjects of this study were teachers of SMA Negeri 

1 Ambarawa as many as 6 teachers each for class X, XI and XII. Methods of data collection through 

observation sheets and documentation. The results of the research showed that the assessment of the field of 

learning implementation plans in the initial conditions the average value of 60.00 and included in the Enough 

category, in the first cycle the average score of 69.33 and still included in the Enough category, while in the first 

cycle the average score was 69.33 and still in the Enough category, the second cycle the average acquisition 

value is 85.00 and is still in the GOOD category. The results of the assessment showed a significant increase in 

each cycle, in the initial conditions the average value was 59.44 and was included in the Enough category, in 

the first cycle the average score was 69.72 and was still in the Enough category, while in the first cycle the 

average score was 69.72. both the acquisition average value of 85.29 and still included in the Good category. 

From the explanation of the results of the assessment of the 4 aspects of the Standard Implementation of the 

Learning Activity Process, it was shown that in the second cycle all the results were included in the Good 

criteria, so it was concluded that the implementation of school action research was declared complete in the 

second cycle. 

Key Word: Academic Supervision, Ability, Learning 

   

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait rendahnya kemampuan Guru SMA Negeri 1 

Ambarawa dalam pelaksanaan standar proses kegiatan pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah Guru SMA 

Negeri 1 Ambarawa sebanyak 6 orang guru masing-masing kelas X, XI dan XII. Metode pengumpulan data 

melalui lembar observasi dan dokumentasi. Hasil pelaksanaan penelitian menunjukkan hasil bahwa penilaian 

terhadap bidang rencana pelaksanaan pembelajaran pada kondisi awal nilai rata-rata sebesar 60,00 dan masuk 

dalam kategori Cukup, pada siklus pertama nilai rata-rata perolehan sebesar 69,33 dan masih masuk dalam 

kategori Cukup, sedangkan pada siklus kedua perolehan nilai rata-rata perolehan sebesar 85,00 dan masih 

masuk dalam kategori BAIK.  Hasil penilaian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada setiap 

siklusnya, pada kondisi awal nilai rata-rata sebesar 59,44 dan masuk dalam kategori Cukup, pada siklus pertama 

nilai rata-rata perolehan sebesar 69,72 dan masih masuk dalam kategori Cukup, sedangkan pada siklus kedua 

perolehan nilai rata-rata perolehan sebesar 85,29 dan masih masuk dalam kategori Baik. Dari penjelasan hasil 

penilaian terhadap 4 aspek Pelaksanaan Standar Proses Kegiatan Pembelajaran menunjukkan bahwa pada siklus 

kedua semua hasil masuk dalam kriteria Baik, sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan penelitian tindakan 

sekolah dinyatakan selesai pada siklus kedua. 

Kata Kunci : Supervisi Akedemik, Kemampuan, Pembelajaran 
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Latar Belakang Masalah 

Salah satu tugas kepala sekolah, adalah melaksanakan supervisi akademik, terhadap kegiatan belajar 

mengajar (KBM) guru yang dibinanya. Seorang kepala Sekolah dalam menjalankan tugas supervisi 

ini dapat berkolaborasi dengan pengawas sekolah dan guru senior. Kompetensi supervisi akademik 

adalah kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik yaitu menilai dan 

membina guru dalam rangka mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya agar 

berdampak terhadap kualitas hasil belajar siswa. Pada intinya supervisi akademik adalah membina 

guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran . oleh sebab itu sasaran supervisi akademik 

adalah guru dalam proses pembelajaran yang terdiri dari materi pokok dalam proses pembelajaran, 

penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pemilihan strategi/metode teknik 

pembelajaran penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, melalui proses dan 

ahasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas. 

 

Tujuan untuk kompetensi akademik adalah menerapkan teknik dan metode supervise akademik di 

sekolah dan mengembangkan kemampuan dalam menilai dan membina guru untuk mempertinggi 

kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya agar berdampak terhadap kualitas hasil belajar 

siswa. Ketrampilan utama dari seorang pengawas sekolah adalah melakukan penilaian dan pembinaan 

kepada guru untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang 

dilaksanakan di kelas agar berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Untuk dapat mencapai 

kompetensi tersebut kepala diharapkan dapat melakukan kepalaan akademik didasarkan pada metode 

dan teknik supervisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan guru.  

 

Pengawas mempunyai tugas dan ketrampilan yang dibutuhkan cukup kompleks, karena dihadapkan 

pada kebutuhan yang amat penting dalam membantu guru agar dapat berkembang dengan pesat dalam 

pengelolaan kelas. Kompleksitas sekolah, memaksa begitu banyak cara harus disiapkan guru dalam 

proses pembelajaran.   

 

Supervisi akademik/instruksional adalah untuk membantu guru belajar bagaimana meningkatkan 

kapasitas dirinya untuk mencapai tujuan pembelajaran, professional untuk siswa. Kesuksesan 

supervisi akademik terletak pada kemampuan kepala sekolah untuk menilai tingkat konseptual guru 

atau kelompok guru dan kemudian menerapkan pendekatan yang sesuai dengan tingkatannya. 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. 

 

Mengacu instrumen supervisi akademik ini, diiharapkan penyelia 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, efisien dan berkualitas.  

 

Kata kunci dalam supervisi pengajaran (akademik) bukanlah pengawasan, namun bantuan pada guru 

untuk meningkatkan pembelajaran. Pentingnya pelaksanaan supervisi akademik untuk meningkatkan 

kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui proses pembelajaran 

yang baik serta membantu guru dan kepala sekolah menciptakan lulusan yang baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas. Oleh karena itu, kegiatan supervisi ini hendaknya rutin dilaksanakan di sekolah 

sebagai salah satu kegiatan yang dipandang positif dalam meningkatkan proses pembelajaran. Apabila 

konsep-konsep ideal tersebut dilaksanakan, maka dapat diharapkan kualitas pendidikan akan 

meningkat secara signifikan. 
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Supervisi (akademik) merupakan kegiatan pembinaan yang direncanakan dengan memberi bantuan 

teknis kepada guru dan pegawai lainnya dalam melaksanakan proses pembelajaran, atau mendukung 

proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif. Supervisi akademik sebaiknya dilakukan dengan 

pendekatan supervisi klinis yang dilaksanakan secara berkesinambungan melalui tahapan pra-

observasi, observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Banyak persoalan yang dihadapi dalam 

proses pendidikan. Kepala sekolah, guru, peserta didik, dan stakeholder lainya hampir dapat 

dipastikan mempunyai persoalan atau masalah dalam kaitannya dengan pembelajaran. Guru sebagai 

pemeran utama dalam pembelajaran juga tidak luput dari masalah mengajar, karenanya dibutuhkan 

pengalaman, masukan, bantuan dan pendapat dari orang lain guna memecahkan atau memberikan 

alternatif solusi atas persoalan yang dihadapi guru tersebut. Sebagai pemeran utama dalam 

pembelajaran, guru dituntut untuk berinovasi.  

 

Pembelajaran dapat dirumuskan sebagai proses interaksi dalam satu lingkungan belajar tertentu antara 

guru, peserta didik dan sumber-sumber belajar yang tersedia. Proses pembelajaran itu sendiri meliputi 

tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada tahap perencanaan, para guru di semua satuan 

pendidikan wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang lengkap dan sistematis 

agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi seluruh peserta didik berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan yang memadai 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian para peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis mereka masing-masing. 

 

Berdasarkan supervisi akademik yang dilakukan Kepala Sekolah pada kondisis awal terhadap guru 

kelas di SMA Negeri 1 Ambarawa, ternyata kurang tepatnya penerapan pelaksanaan standar proses 

pembelajaran bagi guru-guru di SMA Negeri 1 Ambarawa baik dalam menyusun RPP maupun 

melaksanakan pembelajaran di kelas mereka masih menerapkan pola pembelajaran mata pelajaran 

terpisah karena belum memahami bagaimana mengelola pembelajaran secara efektif dan efisien.  

 

Berdasarkan permasalahan itu maka peneliti selaku Kepala Sekolah merasa perlu untuk melaksanakan 

supervisi terhadap para guru kelas agar dapat menerapkan standar proses yang baik melalui sebuah 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS).  Harapannya kelak para Guru tersebut dapat pula melaksanakan 

pembelajaran sesuai acuan Standar Proses pendidikan yang berlaku. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah Optimalisasi Supervisi Akademik dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

memenuhi Pelaksanaan Standar Proses Kegiatan Pembelajaran di SMA Negeri 1 Ambarawa Tahun 

Pelajaran 2021-2022?“ 

 

Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan sekolah melalui supervisi akademik pada pelaksanaan standar proses 

kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk: Memberikan informasi dan mensosialisasikan tentang 

standar proses pembelajaran Kurikulum 2013 bagi guru-guru di SMA Negeri 1 Ambarawa Tahun 

Pelajaran 2021-2022. Memberikan contoh penerapan dan pelaksanaan standar proses pembelajaran 

Kurikulum 2013 bagi guru-guru di SMA Negeri 1 Ambarawa Tahun Pelajaran 2021-2022. 

Meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan pelaksanaan standar proses pembelajaran 

Kurikulum 2013 bagi guru-guru di SMA Negeri 1 Ambarawa Tahun Pelajaran 2021-2022 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.7   │   Juli 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    4 

  

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian adalah di SMA Negeri 1 Ambarawa yang beralamat Jl. Sapuhanda 01 Kecamatan 

Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung 35376. Waktu pelaksanaan direncanakan 

selama dua bulan dari bulan September sampai dengan Oktober 2021.  

 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah guru kelas X, XI dan XII di SMA Negeri 1 Ambarawa. Adapun 

objek penelitian adalah peningkatan kemampuan guru kelas X, XI dan XII di SMA Negeri 1 

Ambarawa dalam Pelaksanaan Standar Proses Kegiatan Pembelajaran Kurikulum 2013 tahun 

pelajaran 2021-2022, 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui : Observasi, Arikunto  (2002:133), 

menjelaskan bahwa  observasi  merupakan  salah  satu  teknik  pengumpulan  data dengan  cara  

mengamati  langsung  pada  objek-objek  yang  ingin diketahui  dalam  berbagai  situasi  sosial  

mengenai  tempat,  orang, benda-benda,  maupun  kegiatan-kegiatan  yang  sedang  berlangsung. 

Pernyataan ini didukung oleh Syaodih dalam Satori (2009:104) yang menyebutkan bahwa observasi 

atau pengamatan merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlasung.  Peningkatan kemampuan 

guru pada pengelolaan standar proses kegiatan pembelajaran dinyatakan berhasil atau tuntas apabila 

minimal memperoleh skor 70% atau dengan kualifikasi BAIK. 

 

Dokumentasi 

Satori (2009:146) menjelaskan bahwa dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh 

informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada dalam dokumen, foto dan 

bahan statistik. Secara harfiah dokumen dapat diartikan catatan kejadian yang sudah lampau. 

 

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan hasil kerja anak, foto-foto, video, 

dan lain sebagainya.  Studi  dokumentasi  merupakan  pelengkap  dari  penggunaan metode  observasi  

dan  wawancara  dalam  penelitian  kualitatif  (Arikunto, 2002 : 206).    

 

Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Data yang diperoleh 

dari hasil observasi, dokumentasi dan portopolio dianalisis  ke dalam  bentuk  deskripsi.  Analisis data 

penelitian kualitatif bersifat interaktif berlangsung. Teknik yang digunakan fleksibel, tergantung pada 

strategi   yang digunakan dan data yang telah diperoleh (Sukmadinata: 2005, 114) 

 

Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis. Hal ini sesuai deugan permasalahan yang akan 

dikaji dari tujuan penelitian. Tahap pertama menggunakan teknik analisis deskriptif prosentase. Tahap 

kedua dengan membandingkan antara hasil rekapitulasi nilai siklus I dengan rekapitulasi siklus II. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang berkesinambungan yang mencakup 

kegiatan-kegiatan sebagaimana dijelaskan oleh Anggoro (2008 : 18) sebagai berikut : Analisis temuan 

yang terus menerus, khususnya dalam masalah yang diteliti yang berkaitan dengan pertanyaan peneliti 

dengan tujuan untuk mendapatkan tema-tema untuk mengembangkan konsep-konsep. 

Pengelompokkan dan pengorganisasian data segera mungkin setelah data diperoleh sehingga dapat 

membantu peneliti dalam memahami pola permasalahan dan tema yang diteliti. Evaluasi kualitatif 

tentang validitas atau kepercayaan data yang terus menerus. 
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Data yang dikumpulkan oleh guru yang juga berperan sebagai peneliti merupakan data kualitatif yang 

seyogyanya juga dianalisis secara kualitatif deskriptif. Tiga langkah yang biasa diikuti dalam 

menganalisis data kualitatif yaitu : Menyeleksi dan memfokuskan serta mengorganisasikan data sesuai 

dengan pertanyaan peneliti. Mendeskripsikan atau menyajikan data dalam bentuk narasi (uraian), 

tabel maupun grafik. Menarik kesimpulan dalam bentuk formula atau narasi singkat. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan kelas yang  berlangsung selama 2 siklus. 

Masing-masing siklus terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Metode 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah dengan melaksanakan supervisi akademik yang meliputi 

supervisi tradisional dan supervisi klinis.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan pada pelaksanaan penelitian tindakan sekolah dengan penerapan supervisi akademik 

pada peningkatan kemampuan guru dalam Pelaksanaan Standar Proses Kegiatan Pembelajaran, 

meliputi 4 instrumen komponen penilaian sebagaimana tersaji di bawah ini : 

a. Supervisi Akademik Bidang : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil analisis data dari kondisi awal, siklus I ke siklus II dapat dilihat adanya peningkatan 

rata-rata dan kriteria kemampuan guru  dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

mengacu pada Permendikbud No. 41 Tahun 2007. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

Tabel Rekapitulasi Hasil Supervisi Akademik Bidang  Rencana  

Pelaksanaan Pembelajaran pada Kondisi Awal,  

Siklus I dan  Siklus II 

 

No 
Nama 

Guru  

Perolehan Skor Kualifikasi Hasil Kinerja 

Awal Siklus I Siklus II Awal 
Siklus 

I 
Siklus II 

 1 Guru 1 58,00 74,00 84,00 C B B 

 2 Guru 2 58,00 68,00 84,00 C C B 

 3 Guru 3 66,00 70,00 90,00 C B BS 

 4 Guru 4 60,00 66,00 84,00 C C B 

 5 Guru 5 62,00 70,00 82,00 C B B 

 6 Guru 6 56,00 68,00 86,00 C C BS 

  Jumlah 360,00 416,00 510,00 - - - 

  Rata-rata 60,00 69,33 85,00 C C B 

 

Tabel Hasil Supervisi Akademik Bidang  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada 

Kondisi Awal, Siklus I dan  Siklus II 

 

No Nama Guru  
Perolehan Skor 

Ket 
Awal Siklus I Siklus II 

 1 Guru 1 58,00 74,00 84,00   

 2 Guru 2 58,00 68,00 84,00   

 3 Guru 3 66,00 70,00 90,00   

 4 Guru 4 60,00 66,00 84,00   
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 5 Guru 5 62,00 70,00 82,00   

 6 Guru 6 56,00 68,00 86,00   

  Jumlah 360,00 416,00 510,00   

  Rata-rata 60,00 69,33 85,00   

SKOR AKHIR  = 
Jumlah Skor Rata-

Rata   

  Jumlah Indikator   

 = 214,33    

  3    

 = 71,44    

Kualifikasi  B    

 

Dari penjelasan pada tabel di atas, untuk memperjelas peningkatan kemampuan guru dalam menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016 sebagaima 

grafik di bawah ini : 
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Rata-rata  
Gambar Peningkatan Hasil Supervisi Akademik Bidang  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

pada Kondisi Awal, Siklus I  dan  Siklus II 

 

b. Supervisi Akademik Bidang : Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Berdasarkan hasil analisis data dari kondisi awal, siklus I ke siklus II dapat dilihat adanya peningkatan 

rata-rata dan kriteria kemampuan guru  dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang mengacu pada 

Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel Rekapitulasi Hasil Supervisi Akademik Bidang Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

pada Kondisi Awal, Siklus I dan  Siklus II 

 

No 
Nama 

Guru  

Perolehan Skor Kualifikasi Hasil Kinerja 

Awal Siklus I Siklus II Awal 
Siklus 

I 
Siklus II 

 1 Guru 1 58,57 72,14 85,00 C B B 

 2 Guru 2 57,86 79,29 90,00 C B BS 

 3 Guru 3 59,29 69,29 90,00 C C BS 

 4 Guru 4 60,00 69,29 88,57 C C BS 
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 5 Guru 5 57,14 58,57 85,71 C C B 

 6 Guru 6 58,57 68,57 85,71 C C B 

  Jumlah 351,43 417,14 525,00 - - - 

  Rata-rata 58,57 69,52 87,50 C C BS 

 

Tabel Hasil Supervisi Akademik Bidang  Pelaksanaan Proses Pembelajaran pada 

Kondisi Awal, Siklus I dan  Siklus II 

 

No Nama Guru  
Perolehan Skor 

Ket 
Awal Siklus I Siklus II 

 1 Guru 1 58,57 72,14 85   

 2 Guru 2 57,86 79,29 90   

 3 Guru 3 59,29 69,29 90   

 4 Guru 4 60 69,29 88,57   

 5 Guru 5 57,14 58,57 85,71   

 6 Guru 6 58,57 68,57 85,71   

  Jumlah 351,43 417,15 524,99   

  Rata-rata 58,57 69,53 87,50   

      

SKOR AKHIR  = 
Jumlah Skor Rata-

Rata   

  Jumlah Indikator   

 = 214,33    

  3    

 = 71,87    

Kualifikasi                          

: 
B   

 

 

Dari penjelasan pada tabel di atas, untuk memperjelas peningkatan kemampuan guru dalam menyusun 

Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016 sebagaima 

grafik di bawah ini : 
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Gambar Peningkatan Hasil Supervisi Akademik Bidang  Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

pada Kondisi Awal, Siklus I  dan  Siklus II 
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c. Supervisi Akademik Bidang : Penilaian Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil analisis data dari kondisi awal, siklus I ke siklus II dapat dilihat adanya peningkatan 

rata-rata dan kriteria kemampuan guru  dalam Penilaian Hasil Belajar yang mengacu pada 

Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel Rekapitulasi Hasil Supervisi Akademik Bidang  Penilaian Hasil Belajar pada 

Kondisi Awal, Siklus I  dan  Siklus II 

 

No 
Nama 

Guru  

Perolehan Skor Kualifikasi Hasil Kinerja 

Awal Siklus I Siklus II Awal 
Siklus 

I 
Siklus II 

 1 Guru 1 58,33 63,33 81,67 C C B 

 2 Guru 2 60,00 61,67 88,33 C C BS 

 3 Guru 3 60,00 73,33 81,67 C B B 

 4 Guru 4 58,33 68,33 88,33 C C BS 

 5 Guru 5 60,00 81,67 88,33 C B BS 

 6 Guru 6 61,67 80,00 86,67 C B BS 

  Jumlah 358,33 428,33 515,00 - - - 

  Rata-rata 59,72 71,39 85,83 C B B 

 

Tabel Hasil Supervisi Akademik Bidang  Penilaian Hasil Belajar  

pada Kondisi Awal, Siklus I  dan  Siklus II 

 

No Nama Guru   
Perolehan Skor 

Ket 
Awal Siklus I Siklus II 

 1 Guru 1 58,33 63,33 81,67   

 2 Guru 2 60,00 61,67 88,33   

 3 Guru 3 60,00 73,33 81,67   

 4 Guru 4 58,33 68,33 88,33   

 5 Guru 5 60,00 81,67 88,33   

 6 Guru 6 61,67 80,00 86,67   

  Jumlah 358,33 428,33 515,00   

  Rata-rata 59,72 71,39 85,83   

      

SKOR AKHIR  = 
Jumlah Skor Rata-

Rata   

  Jumlah Indikator   

 = 216,94    

  3    

 = 72,31    

 

Kualifikasi  
B   

 

 

Dari penjelasan pada tabel di atas, untuk memperjelas peningkatan kemampuan guru dalam menyusun 

Penilaian Hasil Belajar yang mengacu pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016 sebagaima grafik di 

bawah ini : 
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Gambar Peningkatan Hasil Supervisi Akademik Bidang  Penilaian Hasil Belajar pada Kondisi 

Awal, Siklus I  dan  Siklus II 

 

d. Supervisi Akademik Bidang : Pengelolaan Kelas 

Berdasarkan hasil analisis data dari kondisi awal, siklus I ke siklus II dapat dilihat adanya peningkatan 

rata-rata dan kriteria kemampuan guru  dalam Pengelolaan Kelas yang mengacu pada Permendikbud 

No. 22 Tahun 2016. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Supervisi Akademik Bidang  Pengelolaan Kelas  

pada Kondisi Awal, Siklus I  dan  Siklus II 

 

No 
Nama 

Guru  

Perolehan Skor Kualifikasi Hasil Kinerja 

Awal Siklus I Siklus II Awal 
Siklus 

I 
Siklus II 

 1 Guru 1 56,67 70,00 86,67 C B BS 

 2 Guru 2 58,33 66,67 83,33 C C B 

 3 Guru 3 61,67 70,00 81,67 C B B 

 4 Guru 4 58,33 73,33 86,67 C B BS 

 5 Guru 5 61,67 71,67 88,33 C B BS 

 6 Guru 6 60,00 66,67 85,00 C C B 

  Jumlah 356,67 418,33 511,67 - - - 

  Rata-rata 59,44 69,72 85,28 C C B 

 

Tabel Hasil Supervisi Akademik Bidang  Pengelolaan Kelas pada  

Kondisi Awal, Siklus I  dan  Siklus II 

 

No Nama Guru   
Perolehan Skor 

Ket 
Awal Siklus I Siklus II 

 1 Guru 1 56,67 70,00 86,67   

 2 Guru 2 58,33 66,67 83,33   

 3 Guru 3 61,67 70,00 81,67   

 4 Guru 4 58,33 73,33 86,67   

 5 Guru 5 61,67 71,67 88,33   

 6 Guru 6 60,00 66,67 85,00   
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  Jumlah 356,67 418,33 511,67   

  Rata-rata 59,44 69,72 85,28   

      

SKOR AKHIR  = 
Jumlah Skor Rata-

Rata   

  Jumlah Indikator   

 = 214,44    

  3    

 = 71,48    

Kualifikasi  B    

 

Dari penjelasan pada tabel di atas, untuk memperjelas peningkatan kemampuan guru dalam menyusun 

: Pengelolaan Kelas yang mengacu pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016 sebagaima grafik di 

bawah ini : 
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Gambar Peningkatan Hasil Supervisi Akademik Bidang   

Pengelolaan Kelas pada Kondisi Awal, Siklus I  dan  Siklus II 

 

Pembahasan pada pelaksanaan penelitian tindakan sekolah dengan penerapan supervisi akademik 

pada peningkatan kemampuan guru dalam Pelaksanaan Standar Proses Kegiatan Pembelajaran, 

meliputi 4 instrumen komponen penilaian, yaitu Bidang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

Pelaksanaan Proses Pembelajaran, Penilaian Hasil Belajar, dan Pengelolaan Kelas masing-masing 

menunjukkan hasil akhir yang baik dan memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan supervisi akademik terbukti mampu meningkatkan 

kemampuan guru SMA Negeri 1 Ambarawa pada Pelaksanaan Standar Proses Kegiatan 

Pembelajaran. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis terhadap data-data hasil penelitian dilanjutkan refleksi terhadap data yang 

terkumpul, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini, sebagai berikut: Supervisi akademik secara  

berkelanjutan  terbukti  secara  ilmiah  dapat meningkatkan  kemampuan guru dalam pelaksanaan 

standar proses kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Ambarawa. Ini terbukti dengan  
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meningkatnya  kemampuan guru dalam  pelaksanaan standar proses kegiatan pembelajaran pada tiap-

tiap aspek penilaian. Penilaian Bidang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Penilaian terhadap bidang  

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi 

(SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, 

alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber 

belajar. Hasil penilaian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada setiap siklusnya, pada 

kondisi awal nilai rata-rata sebesar 60,00 dan masuk dalam kategori CUKUP, pada siklus pertama 

nilai rata-rata perolehan sebesar 69,33 dan masih masuk dalam kategori CUKUP, sedangkan pada 

siklus kedua perolehan nilai rata-rata perolehan sebesar 85,00 dan masih masuk dalam kategori BAIK. 

 

Penilaian Bidang  Pelaksanaan Proses Pembelajaran. Penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran 

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Hasil penilaian menunjukkan 

peningkatan yang cukup signifikan pada setiap siklusnya, pada kondisi awal nilai rata-rata sebesar 

58,57 dan masuk dalam kategori CUKUP, pada siklus pertama nilai rata-rata perolehan sebesar 69,52 

dan masih masuk dalam kategori CUKUP, sedangkan pada siklus kedua perolehan nilai rata-rata 

perolehan sebesar 87,50 dan masih masuk dalam kategori BAIK. 

 

Penilaian Bidang Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta 

digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses 

pembelajaran. Hasil penilaian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada setiap siklusnya, 

pada kondisi awal nilai rata-rata sebesar 59,72 dan masuk dalam kategori CUKUP, pada siklus 

pertama nilai rata-rata perolehan sebesar 71,39 dan masih masuk dalam kategori BAIK, sedangkan 

pada siklus kedua perolehan nilai rata-rata perolehan sebesar 85,83 dan masih masuk kategori BAIK.  

 

Penilaian Bidang Pengawasan Proses Pembelajaran, penilaian terhadap bidang pengawasan proses 

pembelajaran meliputi kegiatan guru dalam mengorganisasikan kelasnya masing-masing. Hasil 

penilaian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada setiap siklusnya, pada kondisi awal 

nilai rata-rata sebesar 59,44 dan masuk dalam kategori CUKUP, pada siklus pertama nilai rata-rata 

perolehan sebesar 69,72 dan masih masuk dalam kategori CUKUP, sedangkan pada siklus kedua 

perolehan nilai rata-rata perolehan sebesar 85,29 dan masih masuk dalam kategori BAIK. 

 

Dari penjelasan hasil penilaian terhadap 4 aspek Pelaksanaan Standar Proses Kegiatan Pembelajaran 

menunjukkan bahwa pada siklus kedua semua hasil masuk dalam kriteria BAIK, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan penelitian tindakan sekolah dinyatakan selesai pada siklus kedua. 

Langkah-langkah yang  mengakibatkan  terjadinya  peningkatan kemampuan guru dalam Pelaksanaan 

Standar Proses Kegiatan Pembelajaran tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:  

Pengumuman rencana supervisi terhadap guru, pelaksanaan  supervise  individual,  dimana  setiap  

guru  diminta mempresentasikan  silabus  dan  RPP-nya  kepada  kepala  sekolah, kemudian  kepala  

sekolah  memberikan  masukan  terhadap kekurangan silabus dan RPP guru. Untuk mengecek 

originalitas silabus dan RPP yang disusun guru, kepala  sekolah  melakukan  supervisi  kelas.  Hal  ini  

dilakukan  Untuk menyesuaikan rencana yang dimuat dalam silabus dan RPP dengan penerapannya di 

kelas. Jika sesuai maka dapat dipastikan, kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP tersebut 

benar (bukan jiplakan atau dibuatkan orang lain).  Jika banyak ketidaksesuaian maka ada 

kemungkinan silabus dan RPP tersebut dibuatkan oleh orang lain.  
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Saran 

Supaya penelitian ini mempunyai nilai manfaat, maka berdasarkan hasil penelitian ini peneliti 

menyarankan kepada: Dengan penelitian ini, peneliti menyarankan agar guru melalui pembinaan 

akademik: Dapat meningkatkan minat guru dalam Pelaksanaan Standar Proses Kegiatan Pembelajaran 

Dapat meningkatkan kemampuan dalam Pelaksanaan Standar Proses Kegiatan Pembelajaran. Sekolah, 

menjadikan pembinaan akademik sebagai sebuah model dalam upaya peningkatan kemampuan guru 

dalam Pelaksanaan Standar Proses Kegiatan Pembelajaran. Menjadikan pembinaan akademik sebagai 

khasanah gagasan yang memperkaya kemungkinan-kemungkinan solusi pemecahan masalah 

peningkatan kualitas berkaitan dengan administrasi guru baik dari segi minat maupun kemampuannya 
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ABSTRACT 

This study aims to describe the improvement of student learning outcomes in learning Natural Sciences with a 

direct learning model in class IV of SDN 04 Pisang. This research is a Classroom Action Research with 

qualitative and quantitative approaches. It was carried out in two cycles with only 2 meetings. The research 

phase included planning, implementation, observation and reflection. The research subjects were teachers and 

class IV students of SDN 04 Pisang. The research instruments were observation sheets and test sheets. The 

results showed an increase in Planning Cycle I 78.56% (good) increased to 92.85% (very good) cycle II. The 

implementation of learning (teacher) cycle I 80% (good) increased to 95% (very good) cycle II. Implementation 

of learning (students) cycle I 75% (good) increased to 90% (very good) cycle II. The learning outcomes in the 

first cycle were 66 (enough) increased to 86 (very good) in the second cycle. It can be concluded that the Direct 

Learning Model can improve science learning outcomes in class IV of the SDN 04 Pisang. 

Key Word: Direct Learning Model, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian bertujuan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam dengan model pembelajaran langsung di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 04 Pisang  Penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dilaksanakan  dua siklus 

dengan hanya 2x pertemuan tahap penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan,, pengamatan dan refleksi. 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN 04 Pisang . Instrumen penelitian adalah lembar 

pengamatan dan lembar tes. Hasil penelitian menunjukan peningkatan  pada Perencanaan Siklus I 78,56% (baik) 

meningkat menjadi 92,85% (sangat baik) siklus II. Pelaksanaan pembelajaran (guru) siklus I 80% (baik) 

meningkat menjadi 95% (sangat baik) siklus II. Pelaksanaan pembelajaran (siswa) siklus I 75% (baik) 

meningkat menjadi 90% (sangat baik) siklus II. Hasil belajar pada siklus I 66 (cukup) meningkat menjadi 86 

(sangat baik) siklus II. Dapat disimpulkan bahwa Model Pembelajaran Langsung dapat  meningkatkan hasil 

belajar IPA di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 04 Pisang . 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Langsung, Hasil Belajar 

 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang termuat dalam struktur 

kurikulum Sekolah Dasar (SD) yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 
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kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA di Sekolah 

Dasar diarahkan untuk pembelajaran langsung dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. (Depdiknas, 2006:484) 

 

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

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

tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Abruscato (dalam Muslichah 2006:7) mengemukakan 

bahwa “IPA adalah sebagai pengetahuan yang diperoleh lewat serangkaian proses yang sistematik 

guna mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta”. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa IPA itu adalah pengetahuan manusia yang diperoleh dengan 

cara terkontrol. 

 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajarkan Pembelajaran IPA di Kelas IV SD Negeri 04 Pisang  

belum sesuai dengan yang diharapkan seperti yang dikemukakan di atas. Hal ini menyebabkan hasil belajar 

yang diperoleh siswa menjadi rendah, terbukti dari data nilai ujian semester II pada Pembelajaran IPA dari 10 

siswa, yang tuntas atau mencapai KKM sebanyak 4, sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 6 orang. 

KKM yang ditentukan sekolah  yaitu 70. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I berikut:  

 

Tabel. Data Nilai Ulangan Harian untuk Mata Pelajaran IPA  

 

No 
Nama 

Siswa 
KKM Nilai 

Keterangan 

Tuntas 
Belum 

Tuntas 

1 NF 70 50    

2 FS 70 90    

3 YY 70 80    

4 MH 70 70    

5 AS 70 40    

6 YA 70 80    

7 AFY 70 60    

8 WS 70 60    

9 NFA 70 60     

10 NL 70 50    

Jumlah 640 4 6 

Rata-Rata 64   

Persentase Ketuntasan C 40% 60% 

 

(Sumber: Daftar Nilai dari Guru Kelas IV SDN 04 Pisang ) 

 

Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 04 Pisang  tersebut diduga disebabkan oleh beberapa faktor, 

seperti pada saat proses pembelajaran peneliti masih menggunakan pendekatan konvensional, yakni berceramah 

dari awal sampai pembelajaran IPA berakhir. Kemudian peneliti belum melibatkan siswa dalam pembelajaran 

karena guru hanya menyampaikan atau mentransfer pengetahuan yang didapatnya dari buku pelajaran kepada 

siswa, sehingga siswa belum dapat menemukan pengetahuannya berdasarkan pengalamannya sendiri. Siswa 

merasa bosan dan tidak bergairah dalam belajar karena hanya menerima sajian pembelajaran dari guru akhirnya 

pembelajaran IPA tidak bermakna bagi siswa. 
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Kriteria ketuntasan minimal dapat tercapai apabila guru bisa memilih model yang sesuai dengan 

pembelajaran IPA agar pembelajaran tersebut lebih bermakna bagi siswa. Salah satu pendekatan yang 

ditawarkan untuk meningkatkan hasil pembelajaran IPA ini adalah model pembelajaran langsung 

karena dengan model pembelajaran langsung diharapkan siswa memiliki pengalaman langsung untuk 

mengembangkan potensi siswa agar mampu memahami dan menemukan proses dan konsep IPA itu 

sendiri serta mampu menjelajahi alam sekitar secara alamiah. Trianti (2007:17) “Model pembelajaran 

langsung adalah salah satu cara yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang dirancang khusus 

untuk menunjang proses pembelajaran berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan 

prosedural yang terstrutur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap”. 

 

METODOLOGI 

Hasil belajar merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa 

dalam memahami konsep. Apabila telah terjadi perubahan tingkah laku pada diri seseorang, maka 

seseorang itu telah dikatakan telah belajar. Sebagaimana dikemukakan oleh Hamalik (2011:30) yaitu 

“Hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tesebut, misalnya dari yang tidak 

tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti”. Sedangkan menurut Sudjana 

(2001:22) “Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas hasil belajar merupakan hasil akhir dari pembelajaran dapat berupa 

kemampuan siswa, prestasi belajar, kecepatan dan ranah yang dimiliki oleh siswa. Dengan adanya 

hasil belajar guru dapat mengetahui kemampuan siswa dan tingkat keberhasilan proses pembelajaran. 

Hasil belajar merupakan suatu bentuk tingkah laku yang terjadi pada manusia dari yang tidak tahu 

menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang mencakup perkembangan psikis dan 

fisik, yang mencakup ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. 

 

Pembelajaran langsung dimaksudkan agar dalam kegiatan belajar siswa mengalami langsung 

peristiwa belajar, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan dan mengembangkan potensi dasar 

yang dimilikinya. Menurut Indana (dalam Laodesyamri 2011:36) Tujuan model pembelajaran 

langsung adalah : 

 

Membantu siswa memperoleh pengetahuan prosedural, yakni bagaimana penerapan model pengajaran 

langsung, sebagian besar tugas guru melakukan sesuatu dan membantu siswa untuk memahami 

pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang sesuatu 9dapat diungkap dengan pengetahuan 

deklaratif dan pengetahuan prosedural maka juga efektif digunakan untuk mengembangkan 

keterampilan belajar siswa. 

 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif.  Pendekatan kualitatif digunakan karena pelaksanaan penelitian ini terjadi 

secara alamiah. Menurut Beni (2008:122) “Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan 

untuk meneliti kondisi objek yang alamiah 15 yaitu peneliti sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. Sedangkan menurut Saebeni 

(2008:89) “Pendekatan kualitatif tidak mengacu pada rumus-rumus statiska dan angka-angka 

penetapan keputusan dan penyimpulan, melainkan hanya mengandalkan logika dan kelurusan 

penalaran teoritis dengan realitas yang telah ditangkap tampa ada upaya generalisasi”. 
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Pendekatan kuantitatif digunakan karena data hasil penelitian ini merupakan angka-angka yakni hasil 

belajar siswa, sehingga data tersebut perlu diolah dengan menggunakan persentase. Menurut 

Suharsimi (2006:12) :Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang mengunakan angka-

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan dari hasilnya”. Sedangkan 

menurut Beni (2008:128) “Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang mengunakan angka-angka 

dalam penyajian data dan analisis yang manggunakan uji statistik”. 

 

HASIL PENELITIAN 

Pada langkah menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa  sesuai dengan 

perencanaan . siswa bisa bersikap tenang disaat guru mencek kehadiran siswa. Dan siswa sudah mulai 

berani dalam bertanya pada guru. Jika ada pembelajarn yang belum dimengerti pada tahap 

merumuskan masalah siswa bisa menggunakan bahasa yang baik ketika bertanya kepada guru dan 

menjawab pertanyaan dari guru. Pada tahap pengumpulan data siswa sudah mulai memberikan respon 

yang baik dalam kelompok. Sedangkan pada tahap merumuskan kesimpulan terlihat bahwa siswa 

sudah mulai bisa menyimpulkan pelajaran walaupun masih terbata-bata dan dibantu guru tetapi 

mereka sudah mampu memahami dan mengerti tentang materi yang sudah mereka pelajari dan siswa 

juga bersemangat dalam menyimpulkan pelajaran dan mengerjakan latihan. Jika dipersentasekan 

maka diperoleh nilai sebesar 90% yang merupakan kategori sangat baik. 

 

Hasil belajar pada siklus II pertemuan I ini sudah sangat baik, hal ini terlihat dari nilai rata-rata  

kognitif yang diperoleh siswa yaitu 86,00 dan nilai rata-rata afektif 86,7 serta psikomotor yaitu 89,3 . 

secara keseluruhan  hasil belajar siklus II sudah lebih baik dari siklus I. untuk itu, pembelajaran IPA 

dengan menggunakanmodel pembelajaran langsung di kelas IV SDN 04 Pisang  dinyatakan telah 

berhasil diterapkan dengan kata lain penelitian ini telah berhasil. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil belajar siswa kelas IV SDN 04 Pisang  yang diperoleh selama pembelajaran pada siklus I 

ternyata masih banyak siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan, 

dimana nilai rata-rata hasil tes dilakukan pada siklus I pertemuan 1 dan 2 adalah 66,75 kriteria cukup. 

Hal ini disebabkan kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran oleh sebab itu sebaiknya 

penanaman  konsep harus disertai bimbingan dan motivasi lebih ditingkatkan sehingga siswa aktif dan 

tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. 

 

Selain itu juga belum berhasilnya pelaksanaan Model Pembelajaran Langsung ini adalah kebiasaan 

siswa dalam belajar yang masih terbiasa menerima informasi dari guru sehingga sulit menyesuaikan 

diri dengan Model Pembelajaran Langsung. Berdasarkan hasil pengamatan siklus I yang diproleh 

maka direncanakan untuk melakukan siklus II. Peneliti harus meningkatan pembelajaran dan 

pengorganisasian waktu dengan tetap memperhatikan perbedaan yang ada pada setiap siswa karena 

masing-masing individu memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Untuk itu dilakukan  

perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Menurut pendapat Abdurrahman (dalam Asep, 

2008:14) bahwa “hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

pembelajaran”. 

 

Hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan yaitu nilai rata-rata kelas yang diperoleh 

pada siklus II adalah 86,00 kriteria sangat baik. Jadi dapat dikatakan peneliti sudah berhasil dalam 

membelajarkan siswa. Selain itu prilaku siswa sudah berubah menjadi aktif dalam berdiskusi dan 

berani menyatakan pendapatnya, serta lebih bisa menghargai perbedaan yang ada dalam kelompok 

maupun kelasnya.  
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Hasil belajar siswa dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada diri siswa yakni siswa menjadi lebih 

aktif dalam pembelajaran khususnya dalam diskusi kelompok yang terpenting dapat memahami 

pembelajarn dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan uraian data dan temuan yang diperoleh dari proses pembelajaran IPA yaitu memahami 

gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda (tarikan dan dorongan) dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung bagi siswa kelas IV SDN 04 Pisang maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: Rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

langsung dibagi dalam tiga tahap pembelajaran, yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir. Hasil yang 

diperoleh untuk perencanaan siklus I pertemuan I 71,42% kategori baik dan siklus I pertemuan II 

85,71% kategori sangat baik. Pada siklus II terjadi peningkatan, yang mana pada siklus II pertemuan I 

diperoleh hasil  92,85% kategori sangat baik.  

 

Pelaksanaan pembelajaran IPA disesuaikan dengan langkah-langkah penggunaan model pembelajaran 

langsung adalah: pada kegiatan awal yaitu menentukan tujuan, pada kegiatan inti disesuaikan dengan 

langkah-langkah pembelajaran langsung. Pada kegiatan akhir yaitu tindak lanjut dan evaluasi sesuai 

dengan materi yang telah dibahas dalam pembelajaran. Pelaksanaan dari aspek guru siklus I 

pertemuan I diperoleh hasil 70% kategori baik dan siklus I pertemuan II 90% kategori sangat baik. 

Pada siklus II terjadi peningkatan, yang mana siklus II pertemuan I diperoleh hasil 90% kategori 

sangat baik. Pelaksanaan dari aspek siswa pada siklus I pertemuan I diperoleh hasil 65% dengan 

kategori kurang, dan pada siklus I pertemuan II 85% kategori baik. Pada siklus II meningkat menjadi 

90% dengan kategori sangat baik. 

 

Hasil belajar siswa kelas IV SDN 04 Pisang  sudah meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil 

belajar pada siklus I aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor diperoleh ketuntasan 67,65 kategori 

(cukup). Siklus II aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor diperoleh ketuntasan 87,33 kategori 

(sangat baik). Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan Model Pembelajaran Langsung 

dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa kelas IV di SDN 04 Pisang . 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka disarankan: Diharapkan agar 

guru dalam rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran langsung dalam 

pembelajaran IPA khususnya dalam materi gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda  

(tarikan dan dorongan). Diharapkan guru mampu melaksanakan pembelajaran IPA yang sesuai 

dengan langkah-langkah model pembelajaran langsung. Guru hendaknya dapat menerapkan model 

pembelajaran langsung yang melibatkan siswa, agar siswa aktif dan tertarik mengikuti pembelajaran 

yang diberikan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 
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INCREASING ACTIVITIES AND LEARNING OUTCOMES FOR IPS 

MATERIALS OF THE GEOGRAPHIC CONDITIONS OF ASEAN 

COUNTRIES AND THEIR SOCIAL CULTURAL LIFE THROUGH THE 

SNOWBALL THROWING LEARNING MODEL FOR SD NEGERI 1 

PINANG JAYA STUDENTS BANDAR LAMPUNG CITY 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MATERI 

KONDISI GEOGRAFIS NEGARA ASEAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL 

BUDAYANYA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN  

SNOWBALL THROWING  SISWA SD NEGERI 1 PINANG JAYA 

KOTA BANDAR LAMPUNG 
                           

Arliyana, S.Pd 

Guru SDN 1 Pinang Jaya Kota Bandarlampung Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

This classroom action research was carried out with the formulation of the problem. Is the implementation of 

the Snowball Throwing model learning in the geographical conditions of the Asean country and its socio-

cultural life can improve the activities and learning outcomes of students at SDN 1 Pinang Jaya Bandar 

Lampung? implemented using the Snowball Throwing learning model can improve student learning outcomes. 

This is evidenced by the increase in student learning activities in the initial conditions of 7 students or 26.92%, 

increased to 20 students or 76.92% in the first cycle, and 100% or 26 students in the second cycle stated to have 

increased learning activities, and the average The average study result in the initial study was 68.85 from 57.69 

in the initial condition. The average percentage of students' average scores on the subject matter in the second 

cycle has increased when compared to the first cycle, which is 78.46. The increase in student learning 

completeness during the learning process in the initial conditions the number of students who scored above 80 

(students completed their studies) was 7 students or 26.92%, in the first cycle it increased to 69.23% or 18 

students and in the last cycle it became 69.23% or 18 students. 23 students or 88.46%. From the acquisition of 

the numbers above, it can be concluded that the Snowball Throwing learning model can improve student 

activities and learning outcomes. 

Key Word: Activities, Learning Outcomes, Snowball Throwing 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan rumusan masalah Apakah pelaksanaan pembelajaran model 

Snowball Throwing (Bola Salju) pada kondisi geografis negara Asean dan kehidupan sosial budayanya dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa SDN Negeri 1 Pinang Jaya Bandar Lampung?”.. Hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing (Bola Salju) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan aktivitas belajar siswa pada 

kondisi awal dari 7 siswa atau 26,92%, naik menjadi 20 siswa atau 76,92% pada siklus pertama, dan serta  100% 

atau 26 siswa pada siklus kedua dinyatakan meningkat aktivitas belajarnya, dan rata-rata hasil belajar studi awal 

sebesar 68,85 dari 57,69 pada kondisi awal. Rata-rata persentase nilai rata-rata siswa terhadap materi pelajaran 

pada siklus II mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan siklus I, yaitu sebesar 78,46. Adapun 

peningkatan ketuntasan belajar siswa selama pembelajaran kondisi awal jumlah siswa yang mendapat nilai di 

atas 80 (siswa tuntas belajarnyanya) sebesar 7 siswa atau 26,92%,  siklus I meningkat menjadi 69,23% atau 18 

siswa dan pada siklus terakhir menjadi 23 siswa atau 88,46%. Perolehan angka-angka di atas dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Snowball Throwing (Bola Salju) meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Snowball Throwing 
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Latar Belakang Masalah  

Sekolah merupakan salah satu tempat dimana siswa mendapatkan ilmu secara formal. Sekolah bukan 

hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga sebagai tempat berkumpul, bermain dan berbagai keceriaan 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya sehingga terjadi interaksi di dalamnya. Sekolah 

juga merupakan tempat dimana kegiatan belajar mengajar berlangsung dan tempat terjadinya interaksi 

antara guru dan murid. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan membawa fitrah yang merdeka, 

mempunyai hak dan kebebasan yang telah melekat ada dirinya. Oleh karena itu dalam kehidupan, 

manusia mempunyai hak untuk hidup, hak bersuara, kebebasan mengemukakan pendapat, dan hak 

yang lainnya selama kebebasan dan hak tersebut tidak bertentangan dengan norma sosial agama. 

Begitu juga dalam kegiatan belajar mengajar, dalam hal ini siswa mempunyai hak dan kebebasan 

untuk bersuara, berpendapat atau beragumen di dalam kelas yang berkaitan dengan materi pelajaran di 

kelas. Saat berlangsungnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) seharusnya yang aktif bukanlah 

gurunya saja, dimana siswa hanya dianggap sebagai suatu benda yang pasif, yang hanya 

mendengarkan dan mematuhi apa yang disampaikan oleh guru. 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang termuat dalam Kurikulum 

Sekolah Dasar. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menjadi salah satu mata pelajaran yang sangat 

membantu peserta didik dalam menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman untuk melihat kenyataan 

sosial yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan kajian antar disiplin ilmu yang mengkaji seperangkat peristiwa, 

konsep, fakta dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu atau masalah-masalah sosial. Melalui 

mata pelajaran IPS, peserta didik atau siswa diarahkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan di Indonesia diusahakan agar lebih maju dan bermutu.  

 

Upaya peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan antara lain dengan mengusahakan penyempurnaan 

proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar meliputi seluruh aktivitas yang pada intinya 

menyangkut pemberian materi pelajaran agar siswa memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang 

bermanfaat. Peningkatan mutu dan kualitas proses belajar mengajar bertujuan agar siswa memperoleh 

prestasi atau hasil belajar yang lebih baik.  

 

Metode mengajar merupakan teknik yang harus dikuasai guru untuk menyajikan bahan pelajaran 

kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran tersebut dapat diterima, dipahami dan digunakan oleh 

siswa dengan baik. Dalam memilih metode mengajar harus disesuaikan dengan tujuan pengajaran, 

materi pelajaran dan bentuk pengajaran (individu dan kelompok). Metode mengajar ada berbagai 

macam misalnya : ceramah, diskusi, demonstrasi, inquiri, kooperatif (kelompok) dan masih banyak 

yang lainnya. Pada dasarnya tidak ada metode mengajar yang paling baik, sebab setiap metode 

mengajar yang digunakan pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu, dalam mengajar 

dapat digunakan berbagai metode sesuai materi yang diajarkan.  

 

Pengalaman belajar secara kooperatif akan menghasilkan keyakinan yang lebih kuat bahwa seseorang 

merasa disukai, diterima oleh siswa lain, dan menaruh perhatian tentang bagaimana teman-temannya 

belajar dan adanya keinginan untuk membantu temannya belajar. Siswa sebagai subjek yang belajar 

merupakan sumber belajar bagi siswa lainnya yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan 

misalnya diskusi, pemberian umpan balik, atau bekerja sama dalam melatih keterampilan-

keterampilan tertentu. 

 

Proses pembelajaran di kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya Bandar Lampung masih banyak 

menggunakan metode yang didominasi metode ceramah yang menjadikan guru sebagai pusat kegiatan 
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belajar mengajar atau teacher centered. Hal ini menyebabkan siswa menjadi kurang aktif selama 

kegiatan belajar berlangsung. Siswa pada umumnya hanya mendengarkan, membaca dan menghafal 

informasi yang diperoleh, sehingga konsep yang tertanam tidak kuat. Di dalam pembelajaranpun 

siswa belum banyak yang berani bertanya atau berpendapat. Selain itu hanya beberapa anak saja yang 

berani mengemukakan pendapatnya sehingga terjadi pendominasian bagi anak – anak yang lainnya 

yang cenderung pasif. Dengan kata lain bahwa keterampilan proses siswa belum berkembang atau 

belum dimaksimalkan dengan sepenuhnya.  

 

Data  hasil kegiatan prasiklus juga menunjukkan bahwa hasil evaluasi pada materi kondisi geografis 

negara Asean dan kehidupan sosial budayanya juga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.  

Dari KKM yang telah ditentukan yaitu 70, hanya terdapat 7 siswa atau 26,92% yang mampu 

melampaui KKM dan selebihnya yaitu 19 siswa atau 73,08% belum dapat mencapai KKM yang telah 

ditentukan yaitu 70.  

 

Permasalahan di atas perlu diupayakan pemecahannya, salah satunya adalah melakukan tindakan yang 

dapat mengubah suasana pembelajaran yang melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. 

Proses pengajaran yang baik adalah yang menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dengan 

adanya komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik. Salah satu alternatif untuk pengajaran 

tersebut adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, salah satunya model 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing. Model pembelajaran tipe Snowball Throwing 

adalah salah satu modifikasi dari teknik bertanya yang menitik beratkan pada kemampuan 

merumuskan pertanyaan yang dikemas dalam sebuah permainan yang menarik yaitu saling 

melemparkan bola salju (Snowball Throwing) yang berisi pertanyaan kepada semua teman. Model 

pembelajaran yang dikemas dalam sebuah permainan ini membutuhkan kemampuan yang sangat 

sederhana yang bisa dilakukan hampir setiap siswa dalam menemukakan pertanyaan sesuai dengan 

materi yang dipelajarinya. 

 

Prinsipnya model pembelajaran kooperatif tipe ini membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. 

Setiap kelompok mempunyai satu orang ketua yang akan bertugas untuk menjelaskan materi yang 

diberikan guru kepada anggota kelompoknya. Lalu tiap siswa menulis satu pertanyaan dan dilempar 

seperti bola salju kepada siswa yang lain. Selain itu pembagian kelompok ini bertujuan agar siswa 

dapat berkolaborasi dengan teman, lingkungan dan guru sehingga diharapkan setiap siswa akan siap 

dalam kegiatan.  

 

Dengan dasar latar belakang inilah maka dilakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Aktivitas 

dan Hasil Belajar IPS Materi Kondisi Geografis Negara Asean dan Kehidupan Sosial 

Budayanya melalui Model Pembelajaran Snowball Throwing  Siswa Kelas VI A SDN Negeri 1 

Pinang Jaya Bandar Lampung". 

 

Identifikasi Masalah  

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi  permasalahan pembelajaran yang akan 

diperbaiki dengan penerapan model pembelajaran Snowball throwing  antara lain: Proses 

pembelajaran di kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya Bandar Lampung masih banyak menggunakan 

metode yang didominasi metode ceramah yang menjadikan guru sebagai pusat kegiatan belajar 

mengajar atau teacher centered.  Siswa kurang aktif selama kegiatan belajar berlangsung. Siswa pada 

umumnya hanya mendengarkan, membaca dan menghafal informasi yang diperoleh, sehingga konsep 

yang tertanam tidak kuat. Dalam pembelajaran siswa belum banyak yang berani bertanya atau 
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berpendapat. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat didominasi siswa-siswa tertentu 

sehingga terjadi pendominasian yang berakibat siswa-siswa yang lainnya yang cenderung pasif 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS 

materi kondisi geografis negara Asean dan kehidupan sosial budayanya melalui penerapan model 

pembelajaran Snowball throwing  siswa kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya Bandar Lampung 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020? Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS materi kondisi geografis negara Asean dan kehidupan sosial budayanya melalui 

penerapan model pembelajaran Snowball throwing siswa kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya 

Bandar Lampung Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020? 

 

Tujuan Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui  Peningkatan aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran IPS materi kondisi geografis negara Asean dan kehidupan sosial budayanya melalui 

penerapan model pembelajaran Snowball throwing  siswa kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya 

Bandar Lampung Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020. Peningkatan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS materi kondisi geografis negara Asean dan kehidupan sosial budayanya melalui 

penerapan model pembelajaran Snowball throwing  siswa kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya 

Bandar Lampung Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian Teoritis  

Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa merupakan salah satu faktor penting dalam proses belajar mengajar, karena aktivitas 

merupakan pergerakan secara berkala yang dilakukan siswa. Tanpa aktivitas maka proses 

pembelajaran tidak akan efektif dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Belajar 

yang berhasil mestilah melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. 

 

Ramayulis (2008:242) mengatakan, “Seluruh peranan dan kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya 

daya itu tetap aktif untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal, sekaligus mengikuti proses 

pengajaran (proses perolehan hasil pembelajaran) secara aktif”. Guru adalah sumber daya yang 

berperan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif untuk mengarahkan siswa untuk aktif dalam 

berbagai macam kegiatan pembelajaran, karena siswa adalah subjek dari pendidikan itu sendiri. 

Pembelajaran yang efektif akan selalu mengarahkan siswa pada aktivitas yang mampu merangsang 

semua potensi siswa untuk berkembang sampai pada tahap yang optimal. Aktivitas belajar siswa 

dilakukan oleh oleh dua faktor yaitu psikis dan fisik.  

 

Ramayulis (2008:242) lebih lanjut mengatakan, “Pada saat peserta didik aktif jasmaninya, dengan 

sendirinya ia juga aktif jiwanya, begitu sebaliknya, karena keduanya merupakan satu kesatuan, dua 

keping satu mata uang”. Siswa memiliki “prinsip aktif” di dalam dirinya masing-masing yakni 

keinginan berbuat dan bekerja sendiri. Prinsip aktif mengendalikan tingkah lakunya.  

 

Hamalik (2009:90) berpendapat bahwa, “Pendidikan modern lebih menitikberatkan pada aktivitas 

sejati dimana siswa belajar sambil bekerja”. Dengan bekerja, siswa memperoleh pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan serta perilaku lainnya, termasuk sikap dan nilai. Sedangkan belajar 

adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 
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dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif 

dan psikomotor.  

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Hakim (2005:1) yang menyatakan bahwa, “Belajar adalah suatu 

proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain kemampuan”.  

 

Hamalik (2009:36) mengatakan, “Belajar adalah merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil atau tujuan”. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni 

mengalami. Berdasarkan pengertian aktivitas dan belajar yang telah dikemukakan para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan seseorang 

dalam proses usahanya memperoleh suatu bentuk peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain yang akan menghasilkan suatu 

perubahan tingkah laku. 

 

Salah satu tipe yang ada dalam metode pembelajaran kooperatif adalah Snowball throwing (bola 

Salju). Dengan model tersebut diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya dalam 

kelompoknya sendiri, kemudian dalam kelompok lain.  

 

Menurut Djamarah (2010; 396) bahwa model kooperatif tipe snowball throwing (bola salju) 

digunakan dalam upaya mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari diskusi anak didik secara 

berttingkat. Diawali dengan pembagian kelompok. Setelah kelompok terbentuk guru memberikan 

tugas berupa permasalahan-permasalahan yang harus diskusikan jawabannya. Setelah diskusi intra 

kelompok usai, dua orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya bergabung 

dengn kelompok yang lain disampingnya. Anggota kelompok yang baru yang sudah berjumlah empat 

orang memiliki kewajiban untuk menyeleseaikan tugas secara berempat, kemudian adalah menyajikan 

hasil kerja kelompoknya secara berempat dalam kelompok yang baru. Kelompok berempat tadi 

bergabung lagi menjadi kelompok berdelapan dengan tugas yang sama yakni mempresentasikan san 

mengakaji tugas-tugas yang ada, namun hasilnya pasti berbeda dengan kelompok awal dan hasil 

itulah yang yangkan dibandingkan dan dipresentasikan dalam kelas. Apabila presentasi telah berakhir 

maka tugas guru adalah menyimpulkankan dengan memberikan ulasan-ulasan sebagai hasil dari 

perbandingan masing-masing kelompok dari hasil kelompok terkecil hingga hasil kelompok yang 

terakhir. Semua anak didik yang ada dalam kelompok kecil sampai pada kelompok terakhir bertugas 

menerima keritikan perbaikan dengan mencocokkannya hasil kerja yang telah dikaji dan 

dipresentasikan.  

 

Hipotesis Tindakan  

Hipotesis tindakan pada pelaksanaan Penelitian tindakan kelas ini, dapat mengajukan hipotesis: jika 

pada proses pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball throwing 

(bola salju), maka proses pembelajaran, aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VI SDN Negeri 1 

Pinang Jaya Bandar Lampung Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 akan meningkat. 

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di VI A SD Negeri 1 Pinang Jaya yang beralamat di Jalan 

Cendrawasih No. 17 Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung pada Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2019/2020. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari bulan 
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September 2019 s.d Nopember 2019 pada tahun pelajaran 2019/2020.  Jenis penelitian yang 

digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Arikunto (2009:130-131) menyatakan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja di 

munculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas. Proses ini didasarkan atas konsep pokok bahwa penelitian 

tindakan ini terdiri dari empat komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu : perencanaan 

(planning), tindakan (acting), pengamatan (observasi), refleksi (reflecting). 

 

Metode dan Rancangan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka rancangan penelitian yang 

dipergunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan 

salah satu pendekatan dalam penelitian yang berbasis kelas atau sekolah untuk melakukan pemecahan 

berbagai permasalahan yang digunakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan (Tim Pelatih 

Proyek PGSM, 1999:1-2). 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menggunakan model kolaborasi yang mengutamakan kerjasama 

antara kepala sekolah, teman sejawat dan peneliti. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini merupakan 

upaya untuk mengkaji apa yang terjadi dan telah dihasilkan atau belum tuntas pada langkah upaya 

sebelumnya. Hasil refleksi digunakan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai 

tujuan penelitian. Dengan kata lain refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau 

kegagalan terhadap pencapaian tujuan tindakan pembelajaran. 

 

Adapun rancangan (desain) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan model Kemmis dan McTaggart. Menurut Kemmis dan McTaggart (Depdiknas, 

2004:2), pelaksanaan tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) meliputi empat alur (langkah): 

(1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi; dan (4) refleksi.  

 

Subjek Penelitian  

Subjek pelaksanaan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas ini adalah kelas VI A 

SDN Negeri 1 Pinang Jaya Bandar Lampung pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada 

tahun pembelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa sebanyak 26 siswa terdiri dari 15 siswa laki-laki 

dan 11 siswa perempuan. 

 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  tindakan  kelas  ini  adalah  sebagai berikut.  

Observasi,  teknik  observasi  dilakukan  terhadap  guru  dan  siswa  selama kegiatan  pembelajaran  

berlangsung.  Observasi  ini  dilakukan  oleh  rekan sejawat peneliti dengan menggunakan lembar 

observasi sebagai pedoman, dan dilakukan secara terus menerus dalam setiap siklus.  Penilaian  atau  

tes,  merupakan  teknik  penilaian  bertujuan  untuk  mengetahui sejauh mana perkembangan dan 

kemajuan proses dari hasil belajar siswa serta mengumpulkan  data  dan  informasi  dalam  rangka  

usaha  perbaikan  kegiatan pembelajaran.  Data hasil penilaian dapat pula digunakan untuk  

mengetahui keefektifan pendekatan yang digunakan. Dokumentasi,  teknik  dokumentasi  merupakan  

kegiatan  perekaman  bukti  dari segala  tindakan  yang  dilaksanakan  selama  kegiatan  penelitian  

berlangsung. Kegiatan  yang  didokumentasikan  antara  lain  kegiatan  yang  dilakukan  oleh peneliti  

maupun  kegiatan  yang  dilakukan oleh siswa  serta  kegiatan  lain  yang mendukung  berlangsungnya  

penelitian  seperti  wawancara  dengan  siswa,  dan diskusi  dengan  observer.  Semua  kegiatan  

tersebut  direkam  melalui  kamera foto yang dilakukan oleh teman sejawat peneliti.  
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Lembar  observasi,  lembaran  ini  terdiri  atas  dua  jenis  yaitu  lembar  observasi untuk guru dan 

lembar observasi untuk siswa. Penelitian menggunakan lembar observasi  untuk  memberikan  

gambaran  mengenai  sikap  siswa  dalam  belajar, sikap  guru  dalam  memberikan  pelajaran,  serta  

interaksi  siswa  dengan  guru juga  siswa  dengan  siswa  selama  proses  pembelajaran  berlangsung.  

Selain  itu lembar  observasi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kekurangan-kekurangan yang harus 

diperbaiki atau kelebihan-kelebihan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan pada pembelajaran 

berikutnya. 

 

Lembar  penilaian  proses,  lembaran  ini  digunakan  untuk  mengukur kemampuan  hasil belajar 

siswa  pada  saat  proses  pembelajaran  berlangsung.  Hasil  dari penilaian  proses  ini  digunakan  

sebagai  bahan  pertimbangan  pada  tindakan dalam  merancang  dan  melaksanakan  tindakan  

selanjutnya,  dan  juga  untuk menentukan berhasil tidaknya tindakan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 

Validasi Data 

Untuk menjamin kebenaran data yang dikumpulkan dan dicatat dalam penelitian maka dipilih dan 

ditentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam 

penelitian ini akan digunakan teknik triangulasi. Menurut Lexy Moeleong (2000:178) Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini 

validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan maksud untuk 

mengecek kebenaran data yang diperoleh dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari 

sumber lain. Kebenaran hasil wawancara dengan wali kelas dapat dibandingkan dengan arsip atau 

dokumen maupun melalui pengarnatan ketika proses belajar berlangsung. Triangulasi sumber data 

dilakukan untuk mengecek kebenaran data dari guru kelas maupun anak. Sedangkan triangulasi 

metode dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan 

data yang sama. Observasi dapat dicek kebenarannya dari arsip atau dokumen dan wawancara. 

 

Teknik Analisis Data  

Data yang dikumpulkan dari hasil belajar siswa berdasarkan hasil observasi berupa angka atau data 

kuantitatif, untuk mengetahui apakah ada peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa seperti yang 

diharapkan dilakukan dengan cara menghitung persentase kemudian dideskripsikan. Perolehan nilai 

setiap siswa melalui tes hasil belajar secara tertulis diolah dengan rumus: 

 

Komponen-komponen yang diamati atau dinilai dari aktivitas siswa adalah kegiatan belajar mereka 

selama mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 5 indikator. Penjelasan mengenai penilaian 

hasil observasi aktivitas belajar siswa sebagaimana tabel di bawah ini. 

 

Tabel Kriteria Penilaian Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

 

No Rentang Nilai Kriteria Nilai Keterangan 

1 <50 Kurang Belum Tuntas 

2 50-70 Cukup Belum Tuntas 

3 71-89 Baik Tuntas 

4 >=90 Sangat Baik Tuntas 
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Data Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dianalisis secara kuantitaif, sedangkan skala nilai yang digunakan adalah rentang 

nilai 10 sampai dengan 100. Menurut Arikunto (2011:45) analisis data dimaksudkan untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Perolehan nilai setiap siswa 

melalui tes hasil belajar menggunakan kriteria sebagai berikut :  

 

Tabel Kriteria Penilaian Hasil Belajar 

 

No Nilai Kriteria Keterangan 

1 <70 Belum Tuntas  

2 >=70 Tuntas  

 

Perolehan nilai setiap siswa melalui tes hasil belajar secara tertulis diolah dengan rumus : 

1. Ketuntasan Belajar 

 

 

 

Keterangan :  

a = % nilai 69 ke atas 

b = Jumlah siswa tuntas belajar 

c = jumlah seluruh siswa 

 

2. Nilai Rata-rata 

 

 

 

 

Keterangan :  

X  =  Nilai Rata-rata kelas 

∑Y =  Jumlah nilai seluruh siswa 

N  =  Jumlah siswa 

 

Indikator Kinerja  

Kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya perbaikan pembelajaran adalah sebagai berikut : 

Siswa dinyatakan tuntas apabila mendapatkan nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang 

ditentukan yaitu minimal 70. Proses perbaikan pembelajaran (peningkatan hasil belajar siswa) 

dinyatakan berhasil jika 85% dari jumlah siswa tuntas dalam belajar. Proses perbaikan pembelajaran 

dinyatakan berhasil jika 85% dari jumlah mengalami peningkatan aktivitas belajar setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Deskripsi Data  

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berlangsung selama 2 (dua) siklus pembelajaran. 

Setiap tindakan dilaksanakan berdasarkan sistem yang berlaku dan menghendaki adanya proses 

perubahan hingga mencapai kriteria yang telah ditetapkan, dan permasalahannya difokuskan pada 

peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

throwing Selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini pengamatan dilakukan bersamaan dengan 
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pelaksanaan tindakan. Peneliti bertindak sebagai guru juga sebagai pengamat. Selain itu peneliti juga 

dibantu oleh guru yang sebenarnya mengajar pada kelas tersebut untuk melakukan pengamatan 

terhadap cara mengajar peneliti dan reaksi siswa yang mengikuti pelajaran. Sedangkan data hasil 

belajar siswa diperoleh melalui pemberian tes tertulis. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran 

selesai, observer menyampaikan hasil pengamatan kegiatan belajar mengajar dan daftar informasi 

balikan siswa, setelah itu peneliti dan observer merefleksi kegiatan belajar mengajar. 

 

Keadaan Awal  

Hasil survey di lapangan, bahwa masih terfokus pada guru. Pembelajaran khususnya kelas VI A SDN 

Negeri 1 Pinang    masih banyak didominasi oleh ceramah guru dengan menetap disuatu tempat dan 

siswa hanya mendengarkan khususnya materi kondisi geografis negara Asean dan kehidupan sosial 

budayanya. Kondisi seperti ini jelas sangat berkonsekuensi negatif terhadap hasil belajar siswa. 

Pembelajaran sebagai interaksi edukatif tidak nampak, keaktifan serta kreativitas dan inovasi yang 

berasal dari siswa. Siswa kurang memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang ada, 

akibatnya hasil belajar anak menjadi menurun, dan kondisi ini jelas tidak sesuai dengan yang 

diharapkan oleh kurikulum sebagai standar proses pembelajaran.  

 

Bertolak dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, pada objek dan subjek penelitian yang ada 

dengan jumlah siswa berjumlah 26 orang, dalam pembelajaran yang ada, hanya 7 siswa  atau 26,92% 

yang mampu melampaui KKM dan selebihnya yaitu 19 siswa atau 73,08% belum dapat mencapai 

KKM yang telah ditentukan yaitu 70. Kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa capaian nilai yang ada 

dilihat dari besarnya nilai, sudah baik namun dilihat dari segi jumlah siswa yang mencapai nilai 

tersebut masih di bawah standar ketuntasan yang diharapkan. Penyebab hal tersebut di atas, oleh 

karena dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan strategi pembelajaran yang 

benar. Selain itu, ketuntasan belajar anak dalam mengikuti pelajaran belum terlaksana dalam situasi 

yang terkendali. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa tujuan penelitian tindakan kelas ini 

adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran snowball throwing 

pada mata pelajaran IPS di kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya Bandar Lampung dengan melihat 

hasil belajar siswa untuk memperbaiki proses belajar mengajar khususnya pada materi kondisi 

geografis negara Asean dan kehidupan sosial budayanya dapat di temukan tindakan pembelajaran 

yang tepat dan mudah di pahami, hingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Proses belajar mengajar telah mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada setiap kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan, siswa terlibat langsung atau berperan aktif, terlihat bahwa siswa selalu 

merasa tertarik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

yang di berikan peneliti dan selalu antusias untuk mempelajari kembali materi yang telah diberikan.  

 

Ukuran yang digunakan untuk menetapkan keberhasilan model pembelajaran Snowball throwing 

adalah perolehan nilai hasil evaluasi, dalam setiap pembelajaran yang didasarkan pada penilaian, hasil 

belajar siswa menunjukan gambaran tentang pemahaman yang dimiliki oleh siswa mengenai materi 

yang telah disampaikan pada kegiatan belajar mengajar. 

 

Data  hasil kegiatan prasiklus juga menunjukkan bahwa hasil evaluasi pada materi kondisi geografis 

negara Asean dan kehidupan sosial budayanya juga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.  

Dari KKM yang telah ditentukan yaitu 70, hanya terdapat 7 siswa  atau 26,92% yang mampu 
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melampaui KKM dan selebihnya yaitu 19 siswa atau 73,08% belum dapat mencapai KKM yang telah 

ditentukan yaitu 70, maka peneliti menargetkan bahwa penelitian ini harus dituntaskan dalam dua 

siklus. Data yang diperoleh pada tahap pertama (siklus I) menunjukan bahwa hasil belajar siswa yang 

di harapkan belum tercapai. Persentasi hasil belajar siswa sebesar 69,23% secara klasikal atau 18 dari 

total 26 orang siswa, artinya hasil belajar siswa pada tahap awal lebih kecil dari kriteria keberhasilan 

yang telah ditentukan pada petunjuk teknis kurikulum, khususnya pada pembelajaran IPS. Seharusnya 

mencapai hasil minimal 85% untuk individu. Sedangkan penjelasan mengenai aktivitas belajar siswa 

yang diamati menggunakan 5 indikator pada akhir pembelajaran siklus I, mencapai angka 76,92%  

atau 20 siswa yang dinyatakan tuntas dari kondisi awal sebesar 26,92% atau 7 siswa yang dinyatakan 

tuntas dari jumlah seluruh siswa sebanyak 26 siswa. 

 

Berdasarkan pengamatan dari hasil evaluasi tersebut maka perlu dilanjutkan dengan tahap selanjutnya 

dengan memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar yang berkenaan dengan:  

Apersepsi, yakni dengan memberikan pengantar tentang materi kondisi geografis negara Asean dan 

kehidupan sosial budayanya secara jelas dan dimengerti oleh siswa. Aktivitas belajar, yakni 

memberikan dorongan pada setiap pembelajaran materi kondisi geografis negara Asean dan 

kehidupan sosial budayanya agar siswa lebih giat dalam setiap menerima materi yang di ajarkan.   

 

Teknik pertanyaan, yakni pertanyaan yang disesuaikan dengan pembahasan tentang materi kondisi 

geografis negara Asean dan kehidupan sosial budayanya. Adanya interaksi antar guru dan siswa, 

yakni berupa pengulangan (pembahasan kembali) materi yang belum dikuasai siswa, dan menjelaskan 

kembali tata cara model pembelajaran snow ball throwing. Memberikan tugas tambahan dan 

melakukan perubahan (remedial) bagi siswa yang belum mendapatkan nilai di atas rata-rata.  

 

Dengan perbaikan dan penyempurnaan tersebut, maka dari hasil pelaksanaan tindakan pada siklus II 

memperhatikan hasil yang ada, bahwa aspek yang diperbaiki sudah baik, yakni telah mencapai hasil 

88,46% atau 23 siswa, walaupun masih tersisa 3 siswa yang belum menunjukan peningkatan hasil 

belajar dan sudah mencapai target sesuai dengan indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

penelitian tindakan kelas yang dilaksakanakan. 

 

Hasil pengamatan KBM tersebut sudah nampak ada peningkatan pada siklus II. Sehubungan dangan 

penelitian ini, maka penggunaan model pembelajaran Snowball throwing dengan cara penilaian acuan 

dalam pembelajarannya dengan menggunakan bola kertas yang berisikan soal yang masing-masing 

siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut 

materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok, kemudian kertas-kertas tersebut dilempar dari satu 

siswa ke siswa dalam kelompok berbeda dan setiap siswa yang mendapatkan satu bola kertas 

diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas tersebut dangan benar 

dalam setiap materi pembelajaran, dalam penerapannya untuk mengaktifkan siswa, agar pengetahuan 

yang dimiliki siswa dapat bertahan lama dan lebih bermakna atau bermanfaat, bukan saja pada tingkat 

pemahaman dan penerapan dalam kelas tetapi juga dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Hasil pengamatan mengenai pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan model Snowball throwing 

pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui penilaian bola kertas dan hasil akhir 

didapat dari evaluasi, dimana menjadikan hasil belajar siswa dan daya serap siswa dapat terlihat jelas. 

Dengan demikian dapat dilihat pada siklus kedua telah mencapai nilai ketuntasan yang diharapkan 

oleh peneliti.  
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Hasil analisis data pada siklus kedua menunjukkan bahwa  jumlah siswa tuntas sebanyak 23 siswa 

atau 88,46% dengan perolehan nilai rata-rata hasil belajar sebesar 78,46 dan masih terdapat 3 siswa 

atau 11,54% yang dinyatakan belum tuntas. Hasil di atas menujukkan bahwa semua kriteria 

keberhasilan telah tercapai pada siklus kedua. Siswa tuntas atau mendapat nilai di atas KKM=70 telah 

mencapai angka di atas 85%. Adapun penjelasan mengenai aktivitas belajar siswa menunjukkan 

angka 100% atau seluruh siswa dinyatakan tuntas belajarnya. 

 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Snowball throwing juga 

sangat bermanfaat bagi siswa. Sebelum dilaksanakan tindakan, siswa merasa kesulitan dalam 

pembelajaran IPS dan kurang aktif dalam pembelajaran. Setelah diberi pembelajaran ini, siswa dapat 

meningkatkan hasil belajarnya dan menjadi lebih aktif serta semangat dalam mengikuti pembelajaran 

sehingga aktivitas siswapun dapat meningkat. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih 

lanjut, baik oleh guru maupun pengembang pendidikan lainnya sehingga pembelajaran menjadi lebih 

baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai maksimal. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas sebagaimana dijelaskan di bab IV, 

maka peneliti dapat mengemukakan beberapa simpulan yang berkaitan dengan hasil-hasil proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing sebagai 

berikut:  Aktivitas belajar siswa dari 5 aspek yang diamati menunjukkan peningkatan pada setiap 

siklusnya. Hal tersebut terindikasi dari peningkatan pemahaman siswa menunjukkan perolehan pada 

studi awal hanya 7 siswa atau 26,92%, naik menjadi 20 siswa atau 76,92% pada siklus pertama, dan 

serta 100% atau 26 siswa pada siklus kedua. Peningkatan hasil belajar siswa selama proses 

pembelajaran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus I, rata-rata persentase nilai rata-rata 

hasil belajar yaitu sebesar 68,85 dari 57,69 pada kondisi awal. Rata-rata persentase nilai rata-rata 

siswa terhadap materi pelajaran pada siklus II mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan 

siklus I, yaitu sebesar 78,46. Adapun peningkatan ketuntasan belajar siswa selama proses 

pembelajaran pada kondisi awal jumlah siswa yang mendapat nilai di atas 80 (siswa tuntas 

belajarnyanya) sebesar 7 siswa atau 26,92%,  pada siklus I meningkat menjadi 69,23% atau 18 siswa 

dan pada siklus terakhir menjadi 23 siswa atau 88,46%. 

 

Saran 

Bertolak dari pembahasan-pembahasan di atas dan hasil tindakan yang , dilakukan maka terdapat 

beberapa kendala dalam pembelajaran, untuk itu melalui kesempatan ini disarankan beberapa hal 

yakni:  Bagi Siswa, agar selalu mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru sehingga dapat 

lebih mudah memahami materi. Saat kegiatan diskusi kelompok berlangsung harus aktif berpartisipasi 

berdiskusi dengan teman. Jika belum paham dengan materi, sebaiknya bertanya kepada guru. Selain 

itu siswa harus cermat, tekun dan teliti dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 

Meskipun siswa sudah mendapatkan peningkatan aktivitas belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Snowball Throwing, namun alangkah baiknya jika siswa senantiasa meningkatkan pula 

kemampuan belajarnya yaitu baik dari buku paket maupun mencari informasi dari sumber lainnya 

seperti televisi, surat kabar, internet dan sebagainya, yang akan lebih membantu dalam meningkatkan 

pemahaman belajar terhadap pembelajaran khususnya pembelajaran IPS.  
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ABSTRACT 

The article describes the results of the study on the role of teacher guidance and counseling in schools. Teacher 

guidance and counseling Substantively has a very important role in counteracting radicalism in school. The rise 

of radicalism in various mass media can not be denied again if radicalism has entered most schools. If this is 

not immediately anticipated, then the danger of radicalism will be very dangerous for learners in school. How 

can a planned counseling and counseling program to counter radicalism at school along with the primary 

services provided. The role of guidance and counseling teachers can be optimized through the four components 

of counseling and counseling services: basic, responsive, individual and concentrated services, and system 

support to counter radicalism in schools. 

Key Word: The Role of Teacher Guidance and Counseling, Schools, and Radicalism 

 

ABSTRAK 

Artikel mendeskripsikan tentang hasil kajian tentang peran guru bimbingan dan konseling di sekolah. Guru 

bimbingan dan konseling Secara substantif memiliki peran yang sangat penting dalam menangkal radikalisme di 

sekolah melalui intervensi layanannya. Berdasarkan pemberitaan media masa dan maraknya radikalisme telah 

memberikan tanda bahwa radikalisme sebenarnya telah memasuki sebagian besar sekolah.  Jika hal ini tidak 

segera diantisipasi, maka kondisi berbahaya bagi peserta didik di sekolah . Program layanan bimbingan dan 

konseling dapat direncanakan untuk menangkal radikalisme disekolah bersama dengan kurikulum yang 

dikembangkan oleh sekolah saat ini. Peran guru bimbingan dan konseling dapat dioptimalkan melalui 4 

komponen layanan bimbingan dan konseling yaitu layanan dasar, responsif, perencanaan individual dan 

peminatan, dan dukungan sistem untuk menangkal radikalisme di sekolah.  

Kata Kunci: Peran Guru Bimbingan dan Konseling, Sekolah, dan Radikalisme. 

 

 

Pendahuluan 

Mas menteri bapak Nadiem Makarim menyampaikan 3 dosa Pendidikan kita saat ini, yaitu masih 

adanya kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi dalam Pendidikan di Indonesia saat ini yang 

disampaikan pada “MERDEKA BELAJAR” episode 15. Untuk menghapus tiga dosa Pendidikan 

tersebut mas Menteri berkomitmen melalui kurikulum merdeka untuk menghapus hal tersebut.  

 

Maraknya aksi aksi kekerasan menjurus pada radikalisme juga menjadi perhatian Pendidikan saat ini 

dimana keberhasilan  akademik semata tanpa dibarengi dengan Pendidikan karakter dapat menyisakan 

permasalahan baru. Salah satu terobosan pada kurikulum merdeka adalah out comes profil pelajar 

Pancasila yaitu pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-

nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh keenam dimensi 

pembentuk pada profile pelajar pancasila. 
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Hasil Studi SETARA Intitute for Democracy and Peace (2016) terhadap Siswa SMA di Jakarta dan 

Bandung Raya, hasil survei yang dilakukan menemukan antara lain 8,5% siswa menyatakan setuju 

jika Pancasila sebagai dasar negara diganti dengan agama tertentu, 7,2% responden yang setuju 

dengan gerakan ISIS. Sementara pada sasaran survey yang sama tahun 2016, kondisinya agak 

menurun yakni 5,8% siswa mendukung mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan 0.7% siswa 

setuju dengan gerakan ISIS.  

 

Sementara itu Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta pada tahun 2011 melakukan 

survey yang hasilnya sungguh mengejutkan. Hasil penelitian survey yang dilakukan sebanyak 48,9% 

siswa di Jabodetabek menyatakan persetujuannya terhadap aksi radikal, fakta yang lebih 

memprihatinkan, yakni terdapat 12,1% siswa setuju organisasi radikal dan 23,6% guru PAI setuju 

organisasi radikal; mengenai eksistensi Pancasila diketahui 25% siswa menyatakan Pancasila tidak 

relevan dan 21% guru PAI menyatakan Pancasila tidak relevan.  

 

Beberapa lembaga yang lain menemukan kondisi yang serupa. Hasil survey di atas sekaligus bisa 

menyadarkan para guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI), bahwa ada bahaya yang 

sedang mengancam para siswanya. Pelaksanaan survey ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 

sampai dengan Januari 2011, di 10 kota di Jabodetabek. Penelitian ini dilakukan kepada 100 sekolah 

tingkat SMP dan 100 sekolah tingkat SMA.  

 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara tatap-muka dengan panduan kuesioner, dan penarikan 

sampel acak. Batas error sampling kurang lebih 3,6 persen untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dan 3,1 persen untuk siswa. Populasi penelitian survey ini adalah guru PAI di SMP dan SMA di 

Jabodetabek.  

 

Persetujuan atau penerimaan terhadap suatu nilai adalah tahap awal dari 5 tahapan ranah sikap atau 

afektif seseorang dalam pandangan David R. Krathwohl. Ini berarti, jika persetujuan siswa terhadap 

tindakan radikal itu dibiarkan, bisa jadi akan mengakibatkan mereka memiliki kepribadian yang suka 

berbuat kekerasan sebagai cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Radikalisme setidaknya pada 

tataran pemikiran telah memeroleh dukungan dari masyarakat sekolah.  

 

Fenomena radiakalisme semakin nampak ketika muncul beberapa peristiwa pengeboman sehingga 

bahaya radikalisme merupakan bahaya yang harus diwaspadai secara bersama oleh masyarakat 

sekolah dan bimbingan konseling khususnya.  

 

Upaya untuk menangkal radikalisme dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pihak sekolah sebagai 

tanggung jawab bersama, karena bimbingan dan konseling merupakan komponen integral sistem 

pendidikan pada setiap satuan pendidikan, maka bimbingan dan konseling memfasilitasi peserta didik 

untuk dapat menangkal radikalisme melalui layanannya.  

 

Tulisan ini akan membahas sejauh mana peran guru bimbingan dan konseling dalam menangkal 

radikalisme melalui program layanan yang dimiliki yaitu layanan dasar, responsif, perencanaan 

individual dan peminatan, dan dukungan sistem untuk menangkal radikalisme di sekolah. 

 

Kajian Teori 

Hakikat Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram 

yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan 
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peserta didik/konseli dalam mencapai kemandirian. Bimbingan dan konseling merupakan komponen 

integral sistem pendidikan pada setiap satuan pendidikan, yang berupaya memfasilitasi dan 

memandirikan peserta didik/konseli agar mencapai perkembangan yang utuh dan optimal. 

 

 

 

 

 

Sebagai komponen integral, wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan secara terpadu 

bersinergi dengan wilayah layanan administrasi dan manajemen, serta wilayah kurikulum dan 

pembelajaran yang mendidik. Posisi bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan digambarkan 

pada gambar.   

 

Sebagai komponen yang terpadu dalam sistem pendidikan, bimbingan dan konseling memfasilitasi 

perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian, dalam wujud kemampuan 

memahami diri dan lingkungan, menerima diri, mengarahkan diri, dan mengambil keputusan, serta 

merealisasikan diri secara bertanggung jawab, sehingga tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam 

kehidupannya.  

 

Pemetaan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan seperti tertera pada Gambar 1, 

menampilkan dengan jelas kesejajaran antara posisi layanan bimbingan dan konseling yang 

memandirikan, dengan layanan manajemen dan kepemimpinan, serta layanan pembelajaran yang 

mendidik.  

 

Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan diselenggarakan untuk membantu peserta 

didik/konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Pada penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah, guru bimbingan dan konseling atau konselor berperan membantu tercapainya perkembangan 

pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik/konseli. Guru bimbingan dan konseling atau konselor 

menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling yaitu fungsi pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, 

penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, advokasi, pengembangan, dan pemeliharaan. Meskipun 

guru bimbingan dan konseling atau konselor memegang peranan kunci dalam sistem bimbingan dan 

konseling di sekolah, dukungan dari kepala sekolah sangat dibutuhkan.  

 

Sebagai penanggung jawab pendidikan di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab 

atasterselenggaranya layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, guru bimbingan dan konseling atau 
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konselor sekolah harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti guru bidang studi, 

wali kelas, komite sekolah, orang tua peserta didik, dan pihak-pihak lain yang relevan. 

 

Layanan bimbingan dan konseling di sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah beserta lampirannya. Pasal 12 ayat 2 dan 3 Permendikbud tersebut 

mengamanatkan pentingnya disusun panduan operasional yang merupakan aturan lebih rinci sebagai 

penjabaran dari Pedoman Bimbingan dan Konseling sebagaimana tertera pada lampiran 

Permendikbud tersebut.  

 

Fungsi dan Tujuan Bimbingan dan Konseling    

Fungsi layanan bimbingan dan konseling terdiri dari;    

 

Pemahaman yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan 

lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, budaya, dan norma agama).     

a. Fasilitasi yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek pribadinya.  

b. Penyesuaian yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan 

dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 

c. Penyaluran yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan dan karir masa 

depan, termasuk juga memilih program peminatan, yang sesuai dengan kemampuan, minat, 

bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadiannya. 

d. Adaptasi yaitu membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan, staf 

administrasi, dan guru mata pelajaran atau guru kelas untuk menyesuaikan program dan 

aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan 

peserta didik/konseli. 

e. Pencegahan yaitu membantu peserta didik/konseli dalam mengantisipasi berbagai 

kemungkinan timbulnya masalahdan berupaya untuk mencegahnya, supayapeserta 

didik/konseli tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. 

f. Perbaikan dan Penyembuhan yaitu membantu peserta didik/konseli yang bermasalah agar 

dapat memperbaiki kekeliruan berfikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Konselor 

atau guru bimbingan dan konseling melakukan memberikan perlakuan terhadap konseli 

supaya memiliki pola fikir yang rasional dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga konseli 

berkehendak merencanakan dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif. 

g. Pemeliharaan yaitu membantu peserta didik/konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi 

yang sehat-normal dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. 

h. Pengembangan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi 

perkembangan peserta didik/konseli melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. 

i. Advokasi yaitu membantu peserta didik/konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli 

yang mengalami perlakuan diskriminatif. 

 

Tujuan Layanan Bimbingan dan Konseling 

Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik/konseli agar dapat 

mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas- tugas 

perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Tujuan 

khusus layanan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli agar mampu: (1) memahami dan 

menerima diri dan lingkungannya; (2) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir 

dan kehidupannya di masa yang akan datang; (3) mengembangkan potensinya seoptimal mungkin; (4) 
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menyesuaikan diri dengan lingkungannya; (5) mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi 

dalam kehidupannya dan (6) mengaktualiasikan dirinya secara bertanggung jawab. 

 

Prinsip Bimbingan dan Konseling  

a. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik/konseli dan tidak diskriminatif. 

Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua peserta didik/konseli, baik yang tidak 

bermasalah maupun yang bermasalah; baik pria. 

b. maupun wanita; baik anak-anak, remaja, maupun dewasa tanpa diskriminatif. Bimbingan dan 

konseling sebagai proses individuasi. Setiap peserta didik bersifat unik (berbeda satu sama lainnya) 

dan dinamis, dan melalui bimbingan peserta 

c. didik/konseli dibantu untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh. Bimbingan dan konseling 

menekankan nilai-nilai positif. Bimbingan dan konseling merupakan upaya memberikan bantuan 

kepada konseli untuk membangun pandangan positif  dan mengembangkan nilai-nilai  positif  yang  

ada pada  dirinya  dan lingkungannya. 

d. Bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. Bimbingan dan konseling bukan 

hanya tanggung jawab konselor atau guru bimbingan dan konseling, tetapi tanggungjawab guru-

guru dan pimpinan satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan serta peran masing-

masing Pengambilan  keputusan  merupakan  hal  yang  esensial  dalam  bimbingan  dan 

konseling. Bimbingan dan konseling diarahkan untuk membantu peserta didik/konseli agar  dapat  

melakukan  pilihan  dan  mengambil  keputusan  serta  merealisasikan keputusannya secara 

bertanggung jawab. 

e. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting (adegan) kehidupan Pemberian 

pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya berlangsung pada satuan pendidikan, tetapi juga 

di lingkungan keluarga, perusahaan/industri,lembaga-lembaga pemerintah/swasta, dan masyarakat 

pada umumnya. 

f. Bimbingan dan  konseling  merupakan  bagian  integral  dari  pendidikan. Penyelenggaraan 

bimbingan dan konseling tidak terlepas dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

g. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Interaksi antar guru 

bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik harus senantiasa selaras dan serasi 

dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kebudayaan dimana layanan itu dilaksanakan. 

Bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Layanan bimbingan 

dan konseling harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta daya dukung sarana dan 

prasarana yang tersedia. 

h. Bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh tenaga profesional dan kompeten. Layanan 

bimbingan dan konseling dilakukan oleh tenaga pendidik profesional yaitu Konselor atau Guru 

Bimbingan dan Konseling yang berkualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang 

bimbingan dan konseling dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling/ 

Konselor dari Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan yang terakreditasi. 

i. Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta 

didik/konseli dalam berbagai aspek perkembangan. 

j. Program bimbingan dan konseling dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan 

pengembangan program lebih lanjut. 

 

Program BK di Sekolah 

Layanan bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional yang diselenggarakan pada satuan 

pendidikan mencakup komponen program, bidang layanan, struktur dan program layanan, kegiatan 

dan alokasi waktu layanan. Komponen program meliputi layanan dasar, layanan peminatan dan 

perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem, sedangkan bidang layanan terdiri 
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atas bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karin.  Komponen program dan bidang layanan 

dituangkan kedalam program tahunan dan semesteran dengan mempertimbangkan komposisi, 

proporsi dan alokasi waktu layanan, baik di dalam maupun di luar kelas.  

 

Program kerja layanan bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta 

didik/konseli dan struktur program menggunakan sistematika minimal meliputi: rasional, visi dan 

misi, deskripsi kebutuhan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan 

tema/topik, pengembangan RPLBK, evaluasi-pelaporan-tindak lanjut, dan anggaran biaya. 

 

Komponen Program 

Layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan secara keseluruhan dikemas dalam empat 

komponen layanan, yaitu komponen:  

(1)  layanan dasar,  

Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan 

penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan 

secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai 

dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi 

kemandirian). 

 

Layanan dasar bertujuan membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, 

memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup, atau dengan kata lain membantu 

konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Secara rinci tujuan 

pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar (1) memiliki kesadaran 

(pemahaman) tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama), (2) 

mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat 

tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, (3) mampu memenuhi 

kebutuhan dirinya dan mampu mengatasi masalahnya sendiri, dan (4) mampu mengembangkan 

dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. 

 

(2)  Layanan peminatan dan perencanaan individual,  

Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat 

dan/atau kemampuan peserta didik/konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau 

pendalaman mata pelajaran dan/atau muatan kejuruan. Peminatan peserta didik dalam Kurikulum 

2013 mengandung makna: (1) suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan 

belajar yang ada dalam satuan pendidikan; (2) suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan 

belajar yang ditawarkan oleh satuan pendidikan; (3) merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan 

keputusan oleh peserta didik tentang peminatan belajar yang didasarkan atas pemahaman potensi diri 

dan pilihan yang tersedia pada satuan pendidikan serta prospek peminatannya; (4)merupakan proses 

yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai keberhasilan proses dan hasil 

belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional; dan (5) 

layanan peminatan peserta didik merupakan wilayah garapan profesi bimbingan dan konseling, yang 

tercakup pada layanan perencanaan individual.  

 

Layanan Perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik/konseli agar mampu 

merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa 

depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap 

peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman konseli secara mendalam, 

penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi 
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yang dimiliki konseli amat diperlukan sehingga peserta didik/konseli mampu memilih dan mengambil 

keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk keberbakatan 

dan kebutuhan khusus peserta didik/konseli. 

 

Peminatan dan perencanaan individual secara umum bertujuan untuk membantu konseli agar (1) 

memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, (2) mampu merumuskan tujuan, perencanaan, 

atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, 

maupun karir, dan (3) dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang 

telah dirumuskannya. Tujuan peminatan dan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan 

sebagai upaya memfasilitasi peserta didik/konseli untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola 

rencana pendidikan, karir, dan pengembangan pribadi- sosial oleh dirinya sendiri. 

 

(3)  layanan responsif,  

Layanan  responsif  adalah  pemberian  bantuan  kepada  peserta didik/konseli yang menghadapi 

masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik/konseli tidak mengalami 

hambatan dalam proses pencapaian  tugas-tugas  perkembangannya.  Strategi diantaranya konseling 

individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan  alih tangan kasus 

(referral). 

 

Tujuan Layanan responsif  bertujuan untuk membantu peserta didik/konseli yang sedang mengalami 

masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bantuan yang 

diberikan bersifat segera, karena dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dirinya dan 

berlanjut ke tingkat yang lebih serius. Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling hendaknya 

membantu peserta didik/konseli untuk memahami hakikat dan ruang lingkup masalah, mengeksplorasi 

dan menentukan alternatif pemecahan masalah yang terbaik melalui proses interaksi yang unik. Hasil 

dari layanan ini, peserta didik/konseli diharapkan dapat mengalami perubahan pikiran, perasaa, 

kehendak, atau perilaku yang terkait dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 

 

(4)  dukungan sistem. 

Memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik/konseli dan mendukung efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. 

 

Radikalisme  

Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin “radix” yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau 

bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) radikalisme berarti (1) paham atau aliran yang radikal dalam 

politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik 

dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik.  

 

Setidaknya, radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau 

tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih 

diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. 

Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama. 

Pada ranah politik, faham ini tampak tercermin dari adanya tindakan memaksakan pendapatnya 

dengan cara-cara yang inkonstitusional, bahkan bisa berupa tindakan mobilisasi masa untuk 

kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial. 
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Hasil dan Pembahasan 

Melalui Komponen Layanan Dasar 

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dalam 

komponen layanan dasar antara lain; asesmen kebutuhan, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, 

pengelolaan media informasi, dan layanan bimbingan dan konseling lainnya. 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, fokus pengembangan kegiatan yang dilakukan diarahkan pada 

perkembangan aspek- aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya 

membantu peserta didik/konseli dalam upaya mencapai tugas-tugas perkembangan dan tercapainya 

kemandirian dalam kehidupannya. 

 

Melalui Komponen Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual 

Layanan peminatan peserta didik secara khusus ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada 

peserta didik mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi 

keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan akademik dalam 

sekelompok mata pelajaran keilmuan, maupun kemampuan dalam bidang keahlian, program keahlian, 

dan paket keahlian. 

 

Melalui Komponen Layanan Responsif 

Fokus layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik/konseli yang secara nyata 

mengalami masalah yang mengganggu perkembangan diri dan secara potensial menghadapi masalah 

tertentu namun dia tidak menyadari bahwa dirinya memiliki masalah. Masalah yang dihadapi dapat  

menyangkut  ranah  pribadi,  sosial,  belajar,  atau  karir.  Jika  tidak mendapatkan layanan  Segera 

dari Konselor  atau  Guru  Bimbingan  dan Konseling  maka  dapat  menyebabkan  peserta  

didik/konseli  mengalami penderitaan, kegagalan, bahkan mengalami gangguan yang lebih serius atau 

lebih kompleks. Masalah peserta didik/konseli dapat berkaitan dengan berbagai hal  yang  dirasakan  

mengganggu  kenyamanan hidup atau  menghambat perkembangan diri konseli, karena tidak 

terpenuhi kebutuhannya, atau gagal dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Penanggulangan 

radikalisme yang sudah terlanjur dapat dilakukan melalui layanan konseling individual maupun 

kelompok dengan berbagai pendekatan konseling. 

  

Simpulan 

Dari pembahasan tersebut, penulis menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai 

berikut bahwa program layanan bimbingan dan konseling melalui program layanan dapat 

dioptimalkan terutama pada layanan dasar dan responsive. Tulisan ini masih sederhana, karena hanya 

sebagai penelitian sample.  Hasil dari sample ini belum tentu seratus prosen mencerminkan kesamaan 

untuk seluruh populasi. Oleh karena itu pembahasan-pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan.  
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ABSTRACT 

SMP Negeri 3 Jatiangung has followed the development of ICT and the efforts made to improve services for the 

better. However, based on the information obtained, library automation has not been implemented, especially 

library automation using SLiMS software for library management. The application of this automation is a must 

to carry out library activities that involve information technology, especially in the field of libraries, in what is 

most likely to be done is library automation training with the SliMS program for library managers. facilitate 

library management, while the specific target to be achieved after attending the training is that all library 

managers who take part in the training are able and able to carry out library management activities using the 

SliMS application, while the method that will be used in achieving these goals is using training. And the results 

that have been achieved after attending the training are that all participants who take part in the training can 

use the SliMS application properly. 

Key Word: Library, Information Technology, SLiMS 

 

ABSTRAK 

SMP Negeri 3 Jatiangung telah mengikuti perkembangan TIK serta upaya yang dilakukan guna untuk 

meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Akan tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh otomasi 

perpustakaan belum dilaksanakan khususnya otomasi perpustakaan menggunakan software SLiMS untuk 

pengelolaan perpustakaan. Penerapan otomasi tersebut merupakan keharusan untuk melaksanakan kegiatan 

perpustakaan yang melibatkan teknologi informasi khususnya bidang perpustakaan, dalam hal yang sangat 

mungkin bisa dilakukan adalah pelatihan otomasi perpustakaan dengan program SliMS bagi pengelola 

perpustakaan.Tujuan jangka panjangnya yaitu pengelolaan perpustakaan secara keseluruhan sudah 

menggunakan aplikasi SliMS, sehingga dapat mempermudah pengelolaan perpustakaan, sedangka target khusus 

yang ingin dicapai setelah mengikuti pelatihan yaitu seluruh pengelola perpustakaan yang mengikuti pelatihan 

mampu dan bisa melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan aplikasi SliMS, 

sedangkan metode yang akan dipakai dalam mencapai tujuan tersebut yaitu menggunakan pelatihan. Dan hasil 

yang sudah dicapai setelah mengikuti pelatihan yaitu seluruh peserta yang mengikuti pelatihan dapat 

menggunakan aplikasi SliMS dengan baik. 

Kata Kunci: Perpustakaan, teknologi informasi, SLiMS 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi seperti saat ini perkembanagn teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah 
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banyak memberikan dampak atau pengaruh pada semua aspek kehidupan dan berbagai lapisan warga. 

Salah satu lembaga yang menerima dampak dari perkembangan TIK adalah perpustakaan. Sebelum 

adanya TIK pengelolaan yang ada di perpustakaan masih menggunakan sistem manual, baik itu 

dalam hal pengadaan, pengolahan sampai pada pelayanan. Keadaan tersebut tidak banyak menuntut 

sumber daya manusia (SDM) atau pengelola perpustakaan untuk memiliki kemampuan yang lebih 

dalam hal penggunaan teknologi. SDM atau pengelola perpustakaan yang memiliki kemampuan 

dalam menentukan nomor pelatihan sebuah koleksi (buku) serta mampu membuat kartu katalog sudah 

dianggap cukup untuk diberikan tanggung jawab mengelola sebuah perpustakaan. 

 

Gambaran di atas berbanding terbalik dengan keadaan saat ini yang mana dengan perkembangan TIK 

hampir seluruh aspek kehidupan sudah berubah dan mau tidak mau harus mengikuti perkembangan, 

tidak terkecuali sebuah perpustakaan. Pada era sebelum adanya TIK proses pengolahan bahan 

pustaka sampai pada pelayanan masih menggunakan cara manual. Jika ada pemustaka mau menelusur 

koleksipun masih menggunakan katalog kartu manual. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan 

TIK seperti saat ini pengelolaan perpustakaan mau tidak mau juga harus berubah jika tidak ingin 

ditinggalkan oleh pelanggananya (pemustaka). Perubahan tersebut bisa mulai dalam hal pengadaan, 

pengolahan bahan pustaka sampai pada tahap pelayanan. 

 

Dengan perkembangan TIK juga sudah merubah prilaku warga yang notabenenya adalah sebagai 

pelanggan di sebuah perpustakaan. Warga di era sekarang menuntut semua pelayanan serba cepat, 

tepat, akurat serta tidak menyukai lagi dengan pelayanan manual yang itu membutuhkan waktu yang 

agak lama/panjang. Apalagi warga sekarang sudah terbiasa dengan pola klik lalu temukan yang 

seolah-olah semua kebutuhannya bisa dipenuhi dengan sekali kilk lalu muncul atau ada. 

 

Perubahan tuntutan pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan yang serba cepat tentunya juga 

menuntut SDM yang ada di perpustakaan itu sendiri untuk terus tetap belajar dan menyesuaikan 

dengan perkembangan TIK. Hal tersebut dikarenakan SDM merupakan faktor yang paling dominan 

jika dibandingkan dengan sumber daya lain yang ada di perpustakaan. Selain itu, SDM juga 

merupakan unsur utama dalam mencapai keberhasilan tujuan perpustakaan serta pengoptimalan 

fungsi perpustakaan itu sendiri. 

 

Perpustakaan SMP Negeri 3 Jatiagung Lampung Selatan merupakan perpustakaan sekolah yang bisa 

diakses oleh warga sekolah dan khususnya warga yang ada disekitar perpustakaan sekolah. 

Sebagaimana perpustakaan pada sekolahnya, perpustakaan SMP Negeri 3 Jatiagung Lampung Selatan 

memiliki tugas dan fungsi salah satunya yaitu sebagai penyedia informasi untuk warga sekolah guna 

untuk mewujudkan long life education. Wujud dari tugas dan fungsi yang diemban tersebut salah 

satunya harus melayankan koleksi yang dimiliki untuk bisa diakses semaksimal mungkin oleh warga 

sekolah. Untuk mendukung agar koleksi bisa diakses oleh warga sekolah secara luas serta cepat dan 

tepat maka perpustakaan ini menerapkan otomasi perpustakaan yaitu otomasi berbasis SLiMS 

(Senayan Library Management System). 

 

SMP Negeri 3 Jatiangung telah mengikuti perkembangan TIK serta upaya yang dilakukan guna untuk 

meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Akan tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh 

otomasi perpustakaan belum dilaksanakan khususnya otomasi perpustakaan menggunakan software 

SLiMS untuk pengelolaan perpustakaan.  

 

Penerapan otomasi tersebut merupakan keharusan untuk melaksanakan kegiatan perpustakaan yang 

melibatkan teknologi informasi khususnya bidang perpustakaan, dalam hal yang sangat mungkin bisa 
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dilakukan adalah penggunaan otomasi perpustakaan dengan program SliMS. Dengan demikian 

pengabdiaan yang akan dilakukan oleh TIM Pengabdian dari Unila akan melakukan ―Pelatihan 

Otomasi Perpustakaan bagi Pengelola Perpustakaan SMP Negeri 3 Jatiagung Lampung 

Selatan” 

 

Hal ini dikarenakan SDM yang ada belum mahir bahkan mayoritas pengelola belum bisa dalam 

pengoperasian atau penggunaan SLiMS itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya pemberian pelatihan 

SLiMS untuk meningkatkan kompetensi serta ketrampilan para SDM atau pengelola perpustakaan 

untuk memenuhi keinginan, tuntutan pemustaka khususnya warga sekolah serta meningkatkan 

pelayanan menuju ke arah yang lebih baik. 

 

Senayan atau SLIMS adalah salah satu program aplikasi untuk otomasi perpustakaan yang saat ini 

sudah berkembang dan sudah banyak diterapkan diberbagai perpustakaan baik di Indonesia maupun 

di luar negeri. Berbagai alasan keunggulan menjadikan perangkat lunak ini layak untuk diterapkan 

sebagai perangkat lunak otomasi di sebuah perpustakaan. Bisa dipergunakan untuk proses pengolahan, 

pelayanan, stock opname hingga pelaporan. Namun kenyataannya masih banyak pengelola 

perpustakaan sekolah yang belum menggunakan otomasi dengan menggunakan Aplikasi SliMS, salah 

satunya yaitu pengelola perpustakaan di perpustakaan SMP Negeri 3 Jatiagung Lampung Selatan. 

 

Perumusan Masalah 

Seperti telah diuraikan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah belum mampunya SDM atau 

pengelola perpustakaan SMP Negeri 3 Jatiagung Lampung Selatan dalam menggunakan atau 

mengoperasikan software SLiMS (Senayan Library Management System) untuk pengelolaan 

perpustakaan khususnya dalam pengolahan sampai pelayanan kepada pemustaka. 

 

Tujuan Kegiatan 

Sesuai dengan uraian terdahulu, maka tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan. 

Otomasi Perpustakaan menggunakan Aplikasi SLiMS (Senayan Library Management System) 

kepada pengelola perpustakaan di perpustakaan SMP Negeri 3 Jatiagung lampung selatan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Pelatihan 

Cut Zurnali (2004), mengemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pelatihan sebagai 

berikut: Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright (2003:251) mengemukakan, training is a planned effort to 

facilitate the learning of job-related knowledge, skills, and behavior by employee.  

 

Menurut Gomes (2003:197), pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja 

pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada 

kaitannya dengan pekerjaannya 

 

Menurut Robbins, Stephen P, (2001:282), Training meant formal training that’s planned in advanced 

and has a structured format. Ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dimaksudkan disini adalah 

pelatihan formal yang direncanakan secara matang dan mempunyai suatu format pelatihan yang 

terstruktur. 

 

Menurut Bernardin dan Russell (1998:172), Training is defined as any attempt to improve employee 

performance on a currently held job or one related to it. This usually means changes in spesific 

knowledges, skills, attitudes, or behaviors. To be effective, training should involve a learning 
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experience, be a planned organizational activity, and be designed in response to identified needs. Jadi 

pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga 

kerja pada pekerjaan yang dipikulnya atau juga sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini 

biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau 

spesifik. Dan agar pelatihan menjadi efektif maka di dalam pelatihan harus mencakup suatu 

pembelajaraan atas pengalaman- pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang 

direncanakan dan dirancang di dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi. 

 

Menurut Gomez-Mejia, Balkin, dan Cardy (2001:259), training is usually conducted when employees 

have a skill deficit or when an organization changes a system and employees need to learn new skill. 

Ini berarti bahwa pelatihan biasanya dilaksanakan pada saat para pekerja memiliki keahlian yang 

kurang atau saat suatu organisasi mengubah suatu sistem dan perlu belajar tentang keahlian baru. 

 

Cut Zurnali (2004) menjelaskan bahwa pengertian pelatihan yang dikemukakan oleh para ahli di atas 

sering dijadikan acuan dalam riset-riset manajemen sumberdaya manusia, psikologi industri, dan 

administrasi. Definisi-definisi para ahli tersebut dapat dengan lengkap mendeskripsikan mengenai arti 

dan tujuan pelatihan. 

 

Otomasi Perpustakaan 

Perpustakaan semakin kedepan juga semakin baik dalam peningkatan pelayanan pembaca, sistem 

yang digunakanpun sudah mulai canggih guna menghadapi era modernisasi teknologi. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya otomasi di dalam perpustakaan. Otomasi Perpustakaan merupakan sebuah 

proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan Teknologi Informasi (TI). Dengan 

otomasi perpustakaan proses pengolahan data koleksi perpustakaan menjadi lebih akurat dan cepat 

untuk ditelusuri kembali. Otomasi Perpustakaan (Library Automation) juga merupakan pemanfaatan 

Teknologi Informasi (TI) untuk kegiatan- kegiatan perpustakaan meliputi pengadaan, pengolahan, 

penyimpanan dan menyebarluaskan informasi juga mengubah sistem perpustakaan manual menjadi 

sistem perpustakaan yang terkomputerisasi. 

 

Komponen otomasi perpustakaan: Pengguna (user), pengguna disini meliputi Pustakawan, staf yang 

natinya sebagai operator atau teknisi serta para anggota perpustakaan. Perangkat keras (hardware), 

peralatan fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan rasakan. Perangkat lunak (software), program-

program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. 

Jaringan (networking), sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung 

dalam satu kesatuan. Data, kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, 

benda dan sebagainya. Manual, penjelasan bagaimana memasang, menyesuaikan, menjalankan suatu 

perangkat keras atau perangkat lunak. Internet, jaringan komputer internasional, dimana ribuan sistem 

komputer saling berhubungan satu dengan lainnya. 

 

Pengertian SliMS (Senayan Library Management System 

Pengertian SLiMS (Senayan Library Management System) SLiMS merupakan sistem otomasi 

perpustakaan karya anak bangsa. mahakarya putra bangsa yang diakui oleh dunia. Kalau mengutip 

definisi yang ada di situs SLiMS, disebutkan bahwa SLiMS (Senayan Library Management System) is 

a free and open source Library Management System. It is build on free and open source 

technology like PHP and MySQL. SLiMS provides many features such as bibliography database, 

circulation, membership management and many more that will help "automating" library tasks. 

SLiMS is licensed under GPL v3 

 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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Diciptakan oleh bang Hendro Wicaksono dan Bang Arie Nugraha. SLiMS Memiliki lisensi 

opensource yang artinya kita diperbolehkan untuk mendapatkan, menggandakan, menyebarluaskan 

(secara komersial maupun non komersial), dan memodifikasinya. Akan tetapi walaupun begitu, 

harapan saya pribadi ya tetep kudu mengerti dan menggunakan etika.. maksud saya jangan lantas 

memodifikasi secara total kemudian mengklaim itu adalah software ciptaannya. Ini tidak dibenarkan. 

 

SLiMS sampai saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Saat ini sudah sampai SLiMS 7 

(Cendana), berkembang dari versi-versi sebelumnya... yaitu SLiMS 3.14 (Seulanga), SLiMS 3.14 

(Matoa), dan SLiMS 5 (Meranti). Dan akan segera hadir SLiMS 8 (Akasia). Saat ini sudah banyak 

perpustakaan-perpustakaan yang telah menggunakan SLiMS sebagai program otomasinya. Mulai dari 

perpustakaan sekolah hingga perpustakaan perguruan tinggi, bahkan perpustakaan daerah, 

perpustakaan desa, taman baca masyarakat (TBM) pun telah menggunakan SLiMS. Selain itu tidak 

hanya di dalam negeri, SLiMS pun sudah sampai ke luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, India, 

AS, sampai yang terbaru adalah Zimbabwe. Luar biasa...! 

 

Mengenal Software SLiMS (Senayan Library Management System) 

Senayan, atau lengkapnya Senayan Library Management System (SLiMS), adalah perangkat lunak 

sistem manajemen perpustakaan (library management system) sumber terbuka yang dilisensikan di 

bawah GPL v3. Aplikasi web yang dikembangkan oleh tim dari Pusat Informasi dan Humas 

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ini dibangun   dengan   menggunakan   PHP, 

basis data MySQL,   dan pengontrol   versi Git.    Pada    tahun 2009,    Senayan memenangi 

INAICTA 2009 untuk kategori open source 

 

Manfaat SliMS Bagi Perpustakaan 

Pemanfaatan SLiMS di perpustakaan mampu memangkas waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

suatu pekerjaan di perpustakaan. Hal ini tentunya membuat pekerjaan-pekerjaan itu dapat dilakukan 

dengan lebih cepat. Seperti yang diungkapkan oleh informan penelitian percepatan pekerjaan 

dirasakan dalam hal pembuatan kelengkapan buku. Sebelum ada SLiMS kelengkapan dibuat satu 

persatu, sekarang hanya dengan satu kali input data ke pangkalan data SliMS sudah dapat 

digunakan untuk membuat berbagai kelengkapan buku seperti barcodedan label buku. 

 

Aplikasi Teknologi Informasi di Perpustakaan 

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat memberikan dampak besar terhadap 

hampir semua bidang kehidupan tak terkecuali perpustakaan. Perpustakaan berlomba-lomba 

menerapkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada pemustakanya bahkan 

Wahyu Suprianto (2008:14) dalam bukunya menyebutkan bahwa kemajuan perpustakaan banyak diukur dari 

sejauh mana penggunaan teknologi informasi di perpustakaan.  

 

METODE PENGABDIAN 

Kerangka Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah mengenai kurangnya pemahaman para pengelola perpustakaan 

mengenai otomasi perpustakaan dengan menggunakan SLiMS, maka perlu diadakan suatu 

pelaataihan. Pendekatan yang kami lakukan adalah dengan memberikan pengetahuan dan praktek 

tentang penggunaan otomasi SLiMS untuk mengelola perpustakaan. Dengan demikian, diharapkan 

para pengelola perpustakaan akan dapat menggunakan Otomomasi perpustakaan ini untuk mengelola 

seluruh kegiatan yang ada diperpustakaan dengan lebih baik untuk keperluan pembelajaran lebih 

efektif, Sebagai masyarakat akademisi yang memiliki kewajiban untuk menyumbangkan 

kemampuannya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, merode penyuluhan dapat menjadi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_manajemen_perpustakaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_terbuka
http://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi_perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/GPL
http://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi_web
http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_Nasional_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_Nasional_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/PHP
http://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
http://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
http://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengontrol_versi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengontrol_versi
http://id.wikipedia.org/wiki/2009
http://id.wikipedia.org/wiki/INAICTA
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salah satu alternatif bagi kami untuk membantu masyarakat memecahkan masalahnya. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Margono Slamet (1986), bahwa salah satu pendekatan 

pemecahan masalah yang mengacu kepada Dharma Pengabdian pada Masyarakat yang meliputi 

pendidikan dan pendekatan kemanusiaan masyarakat sebagai sasarann kegiatan diberikan penyuluhan 

dan keterampilan agar pada saatnya mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri. 

 

Khalayak Sasaran 

Pelatihan ini akan diberikan kepada para guru di SMP Negeri 3 Jatiagung Lampung Selatan. Penting 

bagi para pengelola perpustakaan untuk memiliki keterampilan otomasi Senayan (SLiMS) ini karena 

pada saat ini terdapat begitu banyak aplikasi-aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mengelola 

perpustakaan. Akan tetapi tidak semua aplikasi dapat dikuasai oleh para pengelola perpustakaan 

dengan baik dan dapat dapat digunakan untuk kepentingan pemanfaatan perpustakaan. Oleh karena 

itu para pengelola perpustakaan perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi otomasi 

yang mudah dipahami serta nilai infestasi yang murah. Sedangkan yang menjadi sasaran pelatihan 

dalam kegiatan pengabdian adalah pengelola perpustakaa SMP Negeri 3 Jatiagung Lampung Selatan 

serta para tenatga tendik sebanayk 10 orang dengn rincian 5 orang tenaga perpustakaan dan 10 tenaga 

tendik dan guru. 

 

Keterkaitan 

Kegiatan ini sangat terkait dengan lembaga dimana Dosen yang mengadakan penganbdian adalah 

salah satu dari Dosen D3 Perpustakaan Universitas Lampung, adapun dana ditanggung oleh DIPA 

Fisip Unila Tahun Anggaran 2021/2022. 

 

Metode Pelatihan 

Metode Caramah 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode berikut: Metode ceramah, yaitu 

dengan memberikan penjelasan dengan berbicara, agar para pengelola perpustakaan memperoleh 

pengetahuan wawasan tentang Otomasi perpustakaan yang dimanfaatkan untuk mengelola 

perpustakaan.. Metode ini digunakan untuk menyamapaikan materi pelatihan yang bersifat kognitif 

seperti teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip serta langkah-langkah dalam pengelolaan 

perpustakaan. Dalam pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk ceramah atau 

penyampaian materi, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk praktek, diskusi dan Tanya jawab. 

 

Metode Pembimbingan dan Pelatihan 

Dalam metode ini, kegiatan utama yang dialksanakan adalah pembimbingan dan pelatihan bagi para 

pengelola perpustkaan dan peserta lainnya untuk menerapkan atau mengaplikasikan materi-materi 

yang telah disampaikan sebelumnya. Kegiatan ini antara lain berupa pemberian pemahaman tentang 

materi pengolahan bahan pustaka secar umum, dan praktek menggunakan otomasi senayan (SLiMS) 

untuk mengolah bahan pustaka, serta pendampingan pada saat praktik menggunakan otomasi ini. 

Metode diskusi juga digunakan dalam hal ini, yaitu metode yang digunakan untuk membahasan 

secara bersama-sama tentang topic Otomasi Senayan dan pengolahan bahan pustaka yang berkaitan 

dengan otomasi. Sehingga dapat mempraktekkan otomasi perpustakaan bagi peserta pelatihan. 

Demikian halnya tentang metode Tanya jawab, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh 

umpan balik dengan memerikan pertanyaan dan menjawab antara pemateri dan peserta. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Profil SMP N 3 Jatiagung 

SMPN 3 Jati Agung Lampung Selatan didirikan pada tahun 2007, dengan SK Pendirian Direktur 
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Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 1068/C3/KEP/2007 Tanggal 31 Mei 2007, dan 

penegerian sekolah sesuai dengan SK Bupati Lampung Selatan No. 405.A/DIKNAS/HK-LS/2007. 

 

Sekolah ini terletak di Jalan Raya Karang Anyar komplek perumahan Permata Asri Karang Anyar. 

Lokasinya kondusif karena tenang tidak didekat jalan besar tetapi berada di lokasi perumahan, 

sehingga strategis bagi penduduk yang ingin sekolah di SMPN 3 Jati Agung. Sekolah ini dibangun 

oleh pemerintah diatas tanah berukuran + 1.113 m2 dan talah memiliki Nomor Induk Sekolah : 

202020 dan NPSN : 10810771. Mengingat sekolah ini masuk dalam katagori baru maka statusnya 

masih rintisan sekolah standar nasional. Namun demikian dengan di pimpin oleh Bapak Zulpikar, 

M.Pd sebagai kepala sekolah sejak mulai beridirinya sekolah ini sampai sekarang telah mengalami 

beberapa kemajuan dan perkembangan mulai dari berbagai segi baik tenaga pendidik, jumlah siswa, 

gedung maupun prasarana lainnya. Tentunya berkat kerjasama yang baik antara kepala sekolah, 

dewan guru, wali murid, komite dan masyarakat 

 

Hasil Kegiatan 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh dosen yang melakukan pengabdian, 

ditemukan beberapa permasalahan dalam pelatihan, permasalahan. Permasalahan yang muncul dalam 

mengelola perpustakaan khususnya penggunaan aplikasi SLiMS menurut pandangan penulis yaitu: (1) 

sebagian pengelola perpustakaan belum paham mengenai aplikasi SLiMS, (2) pengelola tidak 

menggunakan aplikasi SLiMS, (3). Selain itu juga masalah yang dihadapi pengelola perpustakaan 

ialah fasilitas yang tersedia tidak mencukupi serta kurangnya kemampuan komptensi dalam 

penguasaan teknologi. 

 

Untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka penulis dan pengelola perpustakaan berdiskusi untuk 

mencari solusi dalam mengatasi kesulitan dan masalah-masalah yang terjadi di di perpustakaan 

khususnya penggunaaan otomasi SLiMS yaitu dengan menerapkan pelatihan kepada pengelola 

perpustakaan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengelola perpustakaan yang SLiMS. Metode 

metode pelatihan otomasi perpustkaan. Selain itu, untuk mendukung penulisan ini, maka penulis 

melakukan pengumpulan data melalui instrumen dan alat penulisan seperti instrument berupa angket, 

pedoman observasi, dokumentasi serta catatan lapangan. Pelaksanaan pelatihan dan pembimbingan I 

dilaksanakan pada hari jumat tanggal 3 Mei 2022 pukul 8.00 WIB. Pelatihan dikuti oleh pengelola 

perpustakaan besera tenaga kependidikan yang berjumlah 15 orang. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hahasil test materi yang disampaikan kepada para peserta pelatihan diperoleh hasil 

sebagai berikut: Untuk kelompok materi secara keseluruhan hasil tes penguasaan materi terhadap 

para peserta pelatihan masih ada kekurangan dan belum bisa dikatakan berhasil yang dilaksanakan 

dengan pelatihan pada hari pertama atau. peserta masih malu-malu untuk mengajukan pertanyaan 

kepada penulis. Kriteria penilaian 80% hasil ini mununjukan bahwa aspek yang diamati oleh penulis 

kepada peserta belum di katakana baik karena pengamatan masih jauh dari sempurna. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa proses pelatihan yang dilakukan pada hari pertama dengan materi 

pengertahuan teknologi informasi masih banyak kekurangannya. Pada dasarnya peserta masih 

terfokus pada prose pelatihan belum mengalpikasikan metode pelatihan yang mengaplikasikan 

dengan teknologi informasi.  

 

Adapun kelemahan yang dialami oleh peserta dalam pelatihan otomasi perpustkaan, yaitu peserta 

sulit karena peserta belum terbiasa dengan menggunakan aplikasi SliMS.. Karena pada dasarnya 
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peserta hanya ingin memanfaatakan apa yang ada di ruang pelatihan saja, bukan mencari pengetahuan 

atau ilmu sendiri, peserta masih malu untuk mengakui bahwa dia tidak menguasai teknologi informasi. 

 

Berdasarkan penguasaan materi, secara keseluruhan peserta diklat mulai menunjukan hasil yang 

diharapkan dan sudah menunjukan hasil yang baik. Peserta sudah mampu untuk menggunakan 

aplikasi SLiMS, meskipun masih ada sedikit kekurangan, dari hasil post test hari ke II hasil 95 %, 

Sehingga dapat disimpulkan diklat otomasi perpustakaan untuk pengelola perpustakaan sudah dapat 

dikatakan mengalami kemajuan dan berhasil, karena hasil postest mengalami peningkatan dari 

pelatihan hari pertama sebesar 23,33 % naik ke 95,00% , sehingga ada kenaikan 71,67 % 

 

Setelah dievaluasi yang dilakukan, maka kegiatan yang dilakukan pada diklat hari ke II ini telah 

menunjukan adanya kemajuan dan peningkatan 71,67% yang berarti bagi peserta, peserta Pelatihan. 

Kemajuan atau peningkatan tersebut dapat dilihat dari perubahan-perubahan cara peserta yang mulai 

memanfaatkan teknologi informasi. Peserta juga telah mampu menggunakan penelusuran masalah 

melalui literasi informasi. Selain itu, kemajuan dapat dilihat pula dari peningkatan keaktifan peserta 

selama proses diklat berlangsung, baik aktivitas menyimak materi yang diberikan oleh pemateri, 

bertanya, dan menggunakan aplikasi SliMS untuk mengolah bahan pustaka. Untuk bagian materi 

yang bersifat penguasaan ketrampilan praktis, sampai berkahirnya kegiatan ini belum dapat dikelathui 

secara pasti, karena untuk mengetahui tingkat ketrampilan para peserta secara nyata dalam praktek 

dibutuhkan waktu berulang ulang dan memakan waktu yang cukupa lama, karena menyangkut 

kemampuan masing-masing peserta dalam menggunakan perangkat teknologi dan memahami aplikasi 

SLiMS. 

 

Berdasarkan hasil dari pre test dan post test yang telah diberikan kepada seluruh peserta kegiatan 

yang berjumlah 15 orang, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat    

(PKM) dengan tema  ―Pelatihan Otomasi Perpustakaan Bagi Pengelola Perpustakaan di  Perpustakaan 

SMP Negeri 3 Jatiagung Lampung Selatan Tahun 2022. Dikatakan berhasil dan mencapai target. Hal 

tersebut bisa dilihat dari hasil evaluasi kegiatan yang salah satunya melalui pre test dan post test. 

Dalam hasil pengolahan nilai pre test dan post test menunjukkan   ada kenaikan nilai post test 

terhadap nilai pre test yang diisi oleh peserta kegiatan. Dari kenaikan nilai tersebut menunjukkan 

bahwa ada peningkatan pemahaman serta kemampuan seluruh peserta terkait dengan pemanfaatana 

aplikasi SLiMS untuk pelayanan perpustakaan terutama di perpustakaan sekolah.  

 

Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa ada persentase kenaikan nilai post test dari seluruh 

peserta kegiatan. Dalam nilai pre test peserta didapatkan nilai rata-rata yaitu 23,33% sedangkan nilai 

rata-rata post test yaitu sebesar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kemampuan 

peserta khususnya dalam pemanfaatan aplikasi SLiMS untuk pengelolaan serta pelayanan 

perpustakaan sekolah rata-rata mengalami kenaikan sebesar 71,67%. 

 

Indikator lain untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan kegiatan PKM ini adalah antusias serta 

semangat yang tinggi dari para peserta dalam mengikuti proses kegiatan dari awal sampai akhir. Hal 

tersebut bisa dilihat dari sikap aktif para peserta ketika tim menyampaikan materi dan juga proses 

praktik. Selain hal tersebut, peserta juga aktif menanyakan perihal yang belum dipahami kepada tim 

baik ketika materi maupun ketika praktek berlangsung. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan PKM 

ini dalam memberikan pemahaman serta kemampuan kepada peserta terkait pemanfaatan aplikasi 

SLiMS, maka diharapkan setiap peserta bisa langsung mempraktekkan dan menerapkan ilmu yang 

sudah didapat di perpustakaannya masing-masing dalam pengelolaan sekaligus pelayanan. 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.7   │   Juli 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    48 

  

Sehingga, upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada pemustaka bisa terwujud menjadi lebih 

baik yakni lebih cepat dan efisien. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan di lapangan, maka diperoleh kesimpulan umum bahwa dengan pelatihan 

otomasi perpustakaan dengan menggunakan aplikasi SliMS di SMP Negeri 3 Jatiagung Lampung 

Selatan, dapan meningkatkan pengetahuan teknologim informasi, khususnya aplikasi SliMS untuk 

mengelola perpustakaan, serta dapat mempermudah pengelolaan perpustakaan yang didukung 

dengan pemanfaatan teknologi informasi. 

 

Disamping kesimpulan tersebut umum tadi, penulis juga memberikan kesimpulan khusus diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa: 

a. Peserta berusaha membangun suasana pelatihan yang demokratis, kondusif, aktif dan 

menyenangkan, misalnya dengan memanfaatan teknologi dalam pelatihan dipelatihan. Maka dari 

itu peserta berusaha lebih professional lagi dalam menggunakan teknologi untuk mengelola 

perpustakaan karena perannya sebagai pengeloa maupun sebagai peserta di pelatihan. 

b. Peserta berusaha mendalami teknologi informasi untuk dipakai dalam mengelola kegiatan 

perpustakaan. Hal ini dapat membuat peserta termotivasi untuk lebih mengembangkan 

pengetahuannya dibidang teknologi informasi. 

c. Berdasarkan penguasaan materi, secara keseluruhan peserta diklat mulai menunjukan hasil yang 

diharapkan dan sudah menunjukan hasil yang baik. Peserta sudah mampu untuk menggunakan 

aplikasi SLiMS, meskipun masih ada sedikit kekurangan, dari hasil post test hari ke II hasil 95 %, 

Sehingga dapat disimpulkan diklat otomasi perpustakaan untuk pengelola perpustakaan sudah 

dapat dikatakan mengalami kemajuan dan berhasil, karena hasil postest mengalami peningkatan 

dari pelatihan hari pertama sebesar 23,33 % naik ke 95%,sehingga ada kenaikan71,67 % 

 

Kendala 

1. Kendala pertama yang dihadapi dalam pemanfaatan literasi informasi yaitu fasilitas teknologi 

yang kurang mencukupi bagi peserta-peserta dalam proses pelatihan. 

2. Kendala kedua peserta tidak terbiasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola 

kegiatan perpustakaan. 

3. Kendala yang ketiga yaitu sebagian besar peserta tidak memahami teknologim informasi 

khususnya aplikasi SliMS untuk perpustakaan. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan 

dapat bermanfaat, diantaranya yaitu: Bagi Peserta, peserta hendaknya berusaha membangun suasana 

pelatihan yang demokratis, kondusif, aktif dan menyenangkan, misalnya dengan memanfaatan 

teknologi dalam pelatihan dipelatihan. Peserta hendaknya berusaha lebih professional lagi dalam 

menggunakan teknologi karena perannya sebagai pengelola perpustakaan maupun sebagai peserta di 

pelatihan. Peserta hendaknya berusaha mendalami teknologi informasi untuk dipakai dalam metode 

pelatihan khususnya pemanfaatan Aplikasi SliMS untuk mengelola perpustakaan. Bagi Sekolah, 

sekolah hendaknya menyediakan fasilitas teknologi informasi, seperti jaringan internet, komputer dll. 

Memperbaiki fasilitas/sarana dan prasarana karena hal tersebut sangat menunjang terhadap kegiatan 

pengelolaan perpustakaan secara maksimal 
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KEC. PADANG SELATAN KOTA PADANG 
 

Nelti Efrida, S.Pd,SD 

Kepala SD Negeri 20 Alang Lawas Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study in general is to describe how the design, implementation and learning outcomes of 

science learning using the Community Technology Science approach in class IV SD Negeri 20 ALang Lawas 

Kec. South Padang, Padang City. This research is a classroom action research using qualitative and 

quantitative approaches. In practice, this research consists of two cycles. The research procedure consists of 

planning, implementing, observing and reflecting activities. The subjects of this study were researchers and 

fourth grade students. The data of this study were obtained through observation and tests. The results showed 

that using the Science Technology Society (STM) approach could improve student learning outcomes in science 

learning in class IV. This can be seen from: The results of the observation of RPP in the first cycle were 74.95% 

increased in the second cycle to 82.10%. This can also be seen from the implementation of learning in the 

teacher aspect of the first cycle, which increased to 85.00% in the second cycle and from the first cycle the 

students obtained an average score of 71.25% which increased to 85.00% in the second cycle. Student learning 

outcomes in Cycle I research was 73.26%, increasing to 79.77% in Cycle II. 

Key Word: Learning Outcomes, Community Science Technology Approach 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini secara umum untuk mendeskripsikan bagaimana rancangan, pelaksanakan dan hasil 

belajar pembelajaran IPA menggunakan pendekatan Sains Teknlogi Masyarakat di kelas IV SD Negeri 20 

ALang Lawas Kec. Padang Selatan Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam pelaksanaanya, penelitian ini terdiri dari   dua   

siklus.   Prosedur   penelitian   terdiri   dari   kegiatan   perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Subjek penelitian ini adalah peneliti dan siswa kelas IV. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi dan tes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas IV. Hal ini dapat dilihat dari: Hasil 

pengamatan RPP pada siklus I adalah 74,95% meningkat pada siklus II menjadi 82,10%. Ini juga terlihat dari 

pelaksanaan pembelajaran pada aspek guru siklus I adalah 73,75% meningkat menjadi   85,00%  pada  siklus 

II dan dari aspek siswa siklus  I memperoleh nilai rata-rata 71,25% meningkat menjadi 85,00% siklus II. 

Hasil belajar siswa pada penelitian Siklus I adalah 73,26% meningkat menjadi 79,77% pada Siklus II. 

Kata Kunci : Hasil Belajar, Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat 

 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan  salah  mata  pelajaran   yang diberikan mulai dari 

Sekolah  Dasar (SD) hingga Sekolah Menegah Atas (SMA). Pembelajaran IPA memuat materti 
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tentang fisika, biologi, dan kimia. Masing-masing memiliki karakter tersendiri. Pembelajaran IPA di 

Sekolah Dasar (SD) berhubungan dengan mencari tahu tentang alam secara sistematis serta 

penerapannya dalan kehidupan sehari-hari.  Menurut Depdiknas (2006:484) “Pendidikan IPA dapat 

menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapakannya dalam kehidupan sehari-hari”. 

 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 27 dan 29 Maret 2014 di SDN 20 ALang 

Lawas Kec. Padang Selatan Kota Padang. Pembelajaran IPA di kelas IV masih didominasi dengan 

metode ceramah yang berpusat pada guru.  Pembelajaran yang berpusat pada guru menyebabkan  

siswa kurang  aktif  dalam  pembelajaran.  Siswa  lebih  cenderung  menerima  hal  yang diberikan 

oleh guru dan tidak  mencari sendiri. Sehingga siswa tidak terbiasa dalam membangun konstruksi 

bangunan pengetahuannya berdasarkan konsep pengetahuan yang telah didapatnya. 

 

Selain pembelajaran yang berpusat pada guru, proses pembelajaran IPA belum optimal 

menggunakan pendekatan maupun metode dalam pembelajaran dan menyebabkan proses 

pembelajaran menjadi monoton. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai siswa dalam 

pembelajaran IPA. Pembelajaran yang berpusat pada guru seperti yang penulis temui di SDN 20 

ALang Lawas Kec. Padang Selatan Kota Padang membuat siswa kurang termotivasi dan kurang 

aktif dalam belajar. Dalam proses pembelajaran guru juga masih menerapkan aturan menghafal 

materi. Siswa cenderung untuk mengahafal materi IPA yang terdapat dalam buku sumber belajar. 

Guru jarang memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep IPA sendiri sehingga 

siswa hanya terikat pada buku sumber. Kurangnya motivasi belajar dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran IPA menyebabkan rendahnya  nilai  siswa  dalam  mata pelajaran IPA dan belum 

mencapai KKM yang telah ditetapkan. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam merancang 

pembelajaran yang menarik agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Untuk 

meningkatkan hasil belajar, guru harus kreatif dalam memilih pendekatan pembelajaran yang tepat. 

Sehingga pembelajaran berorientasi pada siswa dan melibatkan siswa secara aktif dalam memahami 

konsep-konsep materi pembelajaran. Sehubungan dengan hal ini, maka seorang guru memerlukan 

pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Diantara berbagai 

pendekatan pembelajaran, salah satunya adalah pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM). 

Pendekatan STM merupakan pendekatan yang berorientasi pada kemampuan berfikir siswa dalam 

memecahkan masalah sehingga siswa mampu mengembangkan keterampilan berfikirnya. Hal ini 

sejalan dengan pendapat muslich (2006:64): “pendekatan STM berorientasi pada peningkatan 

kemampuan berfikir siswa sehingga siswa dapat membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri”. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Pendekatan STM dalam Pembelajaran IPA Pada 

Siswa  Kelas IV SD Negeri 20 ALang Lawas Kec. Padang Selatan Kota Padang”.  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

dengan pendekatan STM di kelas IV SD Negeri 20 ALang Lawas Kec. Padang Selatan Kota 

Padang. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, untuk menyumbangkan pemikiran 

dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang penerapan pembelajaran IPA dengan STM, 

bagi guru penerapan pendekatan ini dapat bermanfaat agar guru mengetahui bagaimana cara 
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meningkatkan hasil pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan STM.  

 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 20 ALang Lawas Kec. Padang Selatan Kota Padang dengan 

jumlah siswa 10 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang terdaftar 

pada semester I Tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Arikunto (2008:12) “pendekatan   

kualitatif digunakan karena pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam 

situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara 

alami, dan menuntut keterlibatan penulis secara langsung di lapangan”. Selanjutnya Nasehudin 

(2012:68) menyatakan bahwa “Metode penelitian kuantitatif adalah cara untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan atau memecahkan masalah yang dihadapi dan dilakukan secara hati-hati dan sistematis, 

dan data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian atau angka-angka”. 

 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut  Arikunto  

(2008:3)  “PTK merupakan  suatu  pencermatan  terhadap  proses belajar berupa sebuah tindakan 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama”. Sesuai dengan pendapat 

Uno (2011:39) menyatakan bahwa “Penelitian Tindakan Kelas merupakan penelitian dengan 

berbagai langkah yang harus diikuti”. 

 

Alur pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model siklus yang dikembangkan 

Kemmis dan Taggart (dalam Hamzah, 2011:87) penelitian tindakan kelas adalah “Model siklus ini 

mempunyai empat komponen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi”. Penelitian 

ini terdiri dari dua siklus, apabila setelah diadakan siklus pertama tujuan pembelajaran masih jauh 

dari harapan, maka diadakan siklus kedua. 

 

Sebelum kegiatan penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi atau studi 

pendahuluan terhadap lingkungan sekolah dan proses pembelajaran di kelas IV SD Negeri 20 

Alang Lawas Kec. Padang Selatan Kota Padang.  Studi pendahuluan dilakukan untuk kondisi awal 

dan diskusi dengan guru tentang pembelajaran yang terjadi. Dari studi pendahuluan akan terlihat 

permasalahan yang ada selama proses pembelajaran IPA. Selanjutnya peneliti dan guru merumuskan 

permasalahan yang akan diangkat sebagai permasalahan dalam penelitian, yaitu pelaksanaan 

pendekatan STM. untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas IV SD 

NEGERI 20 ALang Lawas Kec. Padang Selatan Kota Padang. 

 

Penelitian ini dilaksanakan II siklus, setiap siklus 1 dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan dan 

siklus II dilaksanakan 1 kali pertemuan. Tahap- tahap penelitian meliputi tahap 4 tahap, yaitu 

tahap perencanaan yang meliputi kegiatan me nyusun RPP, menyiapkan lembar observasi dan 

menyusun alat evaluasi. Tahap pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah 

disusun disesuaikan dengan tahap-tahap pendekatan STM. Tahap pengamatan dilakukan sejalan 

dengan pelaksanaan   tindakan,   pengamatan   dilakukan   oleh   observer.   Tahap   refleksi 

merupakan kegiatan menganalisis, memaknai, menjelaskan dan menyimpulkan. Hasil refleksi 

dimanfaatkan sebagai masukan pada tindakan selanjutnya. 

 

Data penelitian ini berupa hasil pengamatan dari setiap tindakan dalam pembelajaran IPA dengan 

pendekatan STM. Data tersebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, 

dan hasil pembelajaran.  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses 

pembelajaran IPA dengan pendekatan STM yang terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran, 
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pelaksanaan, dan hasil belajar. Data diperoleh dari subjek yang di teliti, yakni guru dan siswa Kelas 

IV SD NEGERI 20 ALang Lawas Kec. Padang Selatan Kota Padang. 

 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan teknik tes. Dalam 

penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa lembar observasi RPP, lembar  observasi dari aspek 

guru dan aspek siswa,  dan lembar tes. Data yang diperoleh dalam  penelitian  dianalisis dengan  

menggunakan  analisis kualitatif  dan kuantitatif. Model analisis data kualitatif yang ditawarkan 

oleh Miles dan Huberman (dalam   Sugiyono,   2009:338)   “Analisis   data   dimulai   dengan   

menelaah   sejak pengumpulan   data   sampai   seluruh   data   terkumpul.   Data   tersebut   

direduksi. Berdasarkan masalah yang diteliti, diikuti penyajian data dan terakhir penyimpulan”. 

 

HASIL  

Siklus I 

Penelitian dilakukan sesuai dengan alur yang telah dibuat, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, 

(3) pengamatan, dan (4) refleksi. Hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

Perencanaan 

Penggunaan  pendekatan  STM  dalam  pembelajaran  IPA  disusun  dalam bentuk RPP yang di 

dalamnya sudah tersusun dengan 4 tahap STM. Sebelum RPP disusun, peneliti dan guru kelas 

terlebih dahulu menganalisis kompetensi dasar yang dikembangkan  berdasarkan  KTSP  pada  

pelajaran  IPA kelas  IV  semester  I.  Dari kompetensi  dasar  hubungan  antara  makhluk  hidup  

dengan  lingkungannya,  untuk siklus I pertemuan 1 difokuskan pada materi ekosistem pantai, 

kemudian ekosistem sungai untuk siklus I pertemuan 2. Untuk menilai RPP yang peneliti buat, 

peneliti juga menyediakan lembar observasi pengamatan RPP yang nantinya akan diisi oleh 

observer, ini berlaku pada setiap pertemuan di siklus I. 

 

Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan pada siklus I, baik pertemuan I maupun pertemuan II dilakukan selama 2 x 35 

menit. Pelaksanaannya terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu; kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir yang pada kegiatan inti terdapat tahap-tahap pendekatan STM. Pada kegiatan inti 

terdapat 4 tahap STM yaitu : Tahap invitasi, merupakan tahap awal dari siklus belajar. Pada tahap 

ini, guru mengemukakan isu atau permasalahan yang sedang bekembang di masyarakat sekitar 

yang dapat diamati/dipahami oleh siswa. Guru mengangkat masalah keruskana lingkungan sesuai 

dengan kurikulum. Media gambar dipajang di depan kelas untuk membuka skemata siswa dan 

dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. 

 

Tahap eksplorasi, Pada tahap ini siswa mempelajari permasalahan tentang kerusakan lingkungan 

dengan melakkan percobaan secara berkelompok. Tujan dari percobaan ini adalah membuktikan 

dampak kerusakan lingkungan terhadap makhluk hidup. Dalam melakukan percobaan, siswa 

mengisi lembar pengamatan yang terdapat dalam LKS. 

 

Tahap Solusi, siswa menganalisis dampak keruakan lingkungan dan mendiskusikan bagaimana cara 

pemecahannya. Tujuan nya agar siswa bisa menemukan sendiri cara mengatai serta memperbaiki 

kerusakan lingkungan. Siswa berdiskusi secara berkelompok dengan bimbingan guru. Untuk 

memantapkan konsep yang diperoleh siswa tersebut, guru perlu memberikan umpan balik/ 

peneguhan. 

 

Tahap aplikasi, siswa mendapatkan kesempatan untuk mengunakan konsep yang telah diperoleh. 
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Dalam hal ini siswa mengadakan aksi nyata dalam mengatasi masalah lingkungan yang muncul pada 

tahap invitasi. Penilaian aspek guru dan aspek siswa selama proses pembelajaran berlangsung, 

peneliti juga menyediakan lembar pengamatan yang nantinya akan diisi oleh observer, ini berlaku 

pada setiap pertemuan di siklus I. 

 

Pengamatan 

Hasil pengamatan pada siklus I dilakukan terhadap RPP, aspek guru, aspek siswa, dan hasil belajar 

siswa baik pertemuan I maupun pertemuan II. Berikut ini adalah hasil pengamatan dari keempat 

aspek tersebut selama siklus I; pengamatan RPP memperoleh persentase 71,40% pada pertemuan 

I dan 78,50% pada pertemuan II dengan persentase rata-rata untuk siklus I adalah 74,95%. 

Pegamatan aspek guru memperoleh  hasil 70 % pada pertemuan I dan 77,50 % pada pertemuan 

II dengan rata-rata   persentase   untuk   siklus   I   adalah   73,75%.   Pegamatan   aspek   siswa 

memperoleh  hasil  65,00 % pada pertemuan I dan 77,50 % pada pertemuan II dengan rata-rata 

persentase untuk siklus I adalah 71,25%. Untuk pengamatan hasil belajar siswa, dilakukan penilaian 

dengan meliputi tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian kognitif 

dilaksanakan pada akhir pembelajaran dengan memberikan tes individual secara tertulis pada 

masing-masing siswa. Sedangkan penilaian aspek afektif dan psikomotor dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung. Berdasarkan rekapituasi hasil belajar siswa, perolehan hasil belajar siklus 

I pertemuan 1 dari aspek kognitif yaitu 69,50, aspek afektif 73,33, dan aspek psikomotor 69,99, 

sedangkan siklus I pertemuan II dari aspek kognitif yaitu 73,50, aspek afektif 79,16, dan aspek 

psikomotor 74,16. 

 

Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil tes yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

belum mencapai kategori keberhasilan yang diharapkan. Dengan demikian penelitian akan 

dilanjutkan ke siklus II dengan harapan hasilnya lebih baik dari siklus I. Segala kekurangan yang 

muncul di siklus I akan diperbaiki pada siklus II. 

 

Siklus II 

Penelitian dilakukan sesuai dengan alur yang telah dibuat, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, 

(3) pengamatan, dan (4) refleksi. Hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 

Perencanaan 

Penggunaan pendekatan STM dalam pembelajaran IPA disusun dalam bentuk RPP yang di 

dalamnya sudah tersusun dengan 4 tahap. Sebelum RPP disusun, peneliti dan guru kelas terlebih 

dahulu menganalisis kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan KTSP pada pelajaran IPA 

kelas IV semester I. Dari kompetensi dasar mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup 

dengan  lingkungannya  fokus materi ekosistem hutan. Untuk menilai RPP yang peneliti buat, 

peneliti juga 

menyediakan  lembar  observasi  pengamatan  RPP  yang  nantinya  akan  diisi  oleh observer, ini 

berlaku pada siklus II. 

 

Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan siklus II dilakukan selama 2 x 35 menit. Pelaksanaannya terdiri dari tiga 

kegiatan utama yaitu; kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir yang pada kegiatan inti 

terdapat tahap-tahap pendekatan STM. Pada kegiatan inti terdapat 4 tahap STM yaitu : Tahap 

invitasi, merupakan tahap awal dari siklus belajar. Pada tahap ini, guru mengemukakan isu atau 

permasalahan yang sedang bekembang di masyarakat sekitar yang dapat diamati/ dipahami oleh 
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siswa. Guru membuka skemata siswa dengan memajang media gambar di  depan  kelas.  Langkah 

selanjutnya  guru  melakukan  tanya  jawab  dengan  siswa mengenai media gambar tersebut. Guru 

juga membagikan teks bacaan kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari dan juga diikuti 

dengan kegiatan tanya jawab. 

 

Tahap eksplorasi, pada tahap ini siswa melalui aksi dan reaksinya sendiri berusaha  memahami/  

mempelajari  situasi  baru  atau  yang  merupakan  masalah baginya.  Pada  tahap  ini  siswa  

melakukan  percobaan  secara  berkelompok  dengan tujuan untuk membuktikan pengaruh kerusakan 

lingkungan terhadap makhluk hidup. Siswa melakukan percobaan dengan panduan LKS dan mengisi 

tabel pangamatan. 

 

Tahap Solusi, setelah melakukan percobaan pada tahap eksplorasi siswa menganalisa dampak dari 

kerusakan lingkungan  dan mendiskusikan bagaimana cara pemecahannya. Sehingga siswa 

menemukan sendiri mengenai cara pencegahan kerusakan lingkungan. Untuk menatapkan konsep 

yang diperoleh siswa tersebut guru perlu memberikan umpan balik/ peneguhan. 

 

Tahap aplikasi, siswa mendapatkan kesempatan untuk mengunakan konsep yang telah diperoleh. 

Dalam hal ini siswa mengadakan aksi nyata dalam mengatasi masalah lingkungan yang muncul pada 

tahap invitasi. Penilaian   aspek   guru   dan   aspek   siswa   selama   proses   pembelajaran 

berlangsung, peneliti juga menyediakan lembar pengamatan yang nantinya akan diisi oleh observer, 

ini berlaku pada siklus II. 

 

Pengamatan 

Hasil pengamatan pada siklus II dilakukan terhadap RPP, aspek guru, aspek siswa, dan hasil 

belajar siswa. Berikut ini adalah hasil pengamatan dari keempat aspek tersebut selama siklus II ; 

pengamatan RPP memperoleh persentase 82,10%. Pegamatan aspek guru memperoleh hasil 85%. 

Pegamatan aspek siswa memperoleh hasil 85 %. 

 

Untuk pengamatan hasil belajar siswa, dilakukan penilaian dengan meliputi tiga aspek yaitu aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Berdasarkan rekapituasi nilai hasil belajar siswa, perolehan 

nilai hasil belajar siklus II dari aspek kognitif yaitu 78,50, aspek afektif 83,32, dan aspek 

psikomotor 77,49. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria keberhasilan pelaksanaan pembelajaran 

sudah termasuk kategori baik dan mengalami peningkatan dari siklus I. 

 

Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil tes yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

sudah mencapai kategori keberhasilan yang diharapkan. Dengan demikian penelitian dihentikan di 

siklus II karena segala  kekurangan-kekurangan yang muncul di siklus I sudah berhasil diperbaiki 

pada siklus II. 

 

PEMBAHASAN 

a.   RPP dengan Menggunakan Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

Dari hasil penelitian peningkatan hasil belajar IPA tentang mendeskripsikan hubungan antara 

makhluk hidup dengan lingkungannya dengan pendekatan STM di kelas IV SD Negeri 20 ALang 

Lawas Kec. Padang Selatan sudah direncanakan. Terlihat dalam pembelajaran bahwa guru membuat 

rancangan  pembelajaran dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

  

Hasil penilaian RPP siklus I pertemuan I memperoleh nilai persentase rata-rata 71,40% 
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termasuk kedalam kriteria “Baik”. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kekurangan guru dalam 

menyusun rancangan pembelajaran. Beberapa poin penting yang belum muncul diantaranya adalah: 

(1) Perumusan tujuan pembelajaran masih belum berurutan secara logis dari dari mudah ke sukar (2) 

Pemilihan materi ajar belum sesuai dengan karakteristik siswa 3) Pengorganisian materi ajar belum 

sesuai dengan alokasi waktu, dan, 4) Teknik pembelajaran masih belum sesuai dengan teknik 

pendekatan. penyebabnya media yang digunakan oleh guru berupa media gambar sehingga tidak 

sesuai dengan karakteristik siswa, siswa memahami apabila media berbentuk kongrit dan sesuai taraf 

berpikir siswa. 

 

Analisis terhadap penilaian perencanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan instrument penilaian 

RPP yang dikembangkan dari Peraturan Depdiknas Tahun 2007 (dalam Kunandar, 2011:96) bahwa: 

RPP yang baik adalah (1) memiliki kejelasan perumusan tujuan pembelajaran, (2) pemilihan materi 

ajar yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa, (3) pengorganisasian materi ajar yang 

memiliki keruntutan sistematika materi dan kesesuaian dengan alokasi waktu, (4) pemilihan 

sumber/media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik siswa, (5) kejelasan 

proses pembelajaran yang mencerminkan model pembelajaran dan alokasi waktu pada setiap tahap, 

(6) kesesuaian  teknik pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, dan (7) kelengkapan instrument 

seperti soal,kunci,dan pedoman penskoran. 

 

Merujuk pada kekurangan di atas, maka dilakukan perbaikan pada pertemuan selanjutnya. Peneliti 

berkolaborasi dengan guru kelas IV untuk membahas rancangan pembelajaran yang lebih baik. Pada 

siklus I pertemuan II terjadi peningkatan persentase skor rata-rata menjadi 78,50 % dengan 

kualifikasi baik. Jadi , persentase rata-rata siklus I adalah 74,95%  dengan kualifikasi baik dan  

telah terjadi perbaikan walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. 

 

Adapun beberapa hal yang tidak muncul dalam RPP pada siklus I pertemuan  II  diantaranya  

adalah:  (1)  Perumusan  tujuan  pembelajaran  masih belum berurutan secara logis dari dari mudah 

ke sukar, (2) Pemilihan materi ajar belum sesuai dengan karakteristik siswa, (3) Pengorganisian 

materi ajar belum sesuai dengan alokasi waktu, dan, (4) Teknik pembelajaran masih belum sesuai 

dengan teknik pendekatan. 

 

Analisis data pada hasil penilaian perencanaan pembelajaran pada siklus II sudah terjadi perbaikan 

hal ini dilihat pada perolehan persentase skor rata-rata 82,1% dengan kualifikasi sangat baik 

walaupun perbaikan yang dilakukan belum sepenuhnya dapat berjalan dengan sempurna. Masih 

ditemukannya beberapa hal yang tidak muncul dalam RPP siklus II diantaranya adalah: (1) Pada 

aspek materi ajar, pemilihan materi ajar belum sesuai dengan lingkungan, (2) Pada aspek pemilihan 

sumber dan media pembelajaran, pada penyesuain materi ajar dengan lingkungan siswa, 

penyebababnya media yang digunakan tidak sesuai dengan lingkungan anak. 

 

Berdasarakan pemaparan data yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembelajarana IPA dengan menggunakan pendekatan STM, dikelas IV SDN 20 ALang Lawas Kec. 

Padang Selatan Kota Padang telah terlaksana dengan kriteria sangat baik pada siklius II. Menurut 

Asep  (2007:9.7) bahwa rencana pembelajaran merupakan kegiatan merumuskan tujuan-tujuan apa 

yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang digunakan untuk menilai 

pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan, serta media atau alat yang diperlukan untuk 

mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut”. Pada siklus II RPP yang telah dirancang dan 

dilaksanakan dengan baik untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.7   │   Juli 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    57 

  

b.  Pelaksanaan Pembelajaran IPA Pendekatan  STM di Kelas IV SD 

1) Aspek Guru 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran dari aspek guru pada siklus I pertemuan I menujukkan 

nilai persentase rata-rata 70% dengan kualifikasi baik. Hal ini disebabkan karena belum 

sempurnanya guru menerapkan  pendekatan  STM.  Beberapa  hal  yang belum  guru  lakukan 

diantaranya  adalah:  (1)  Pada  tahap  invitasi,  guru  belum  menggunakan media yang jelas yang 

dapat dilihat oleh seluruh siswa di kelas, guru juga belum membimbing siswa dalam membacakan 

teks wacana yang berhubungan dengan materi, (2) Pada tahap eksplorasi, guru belum membagi 

kelompok secara heterogen menurut kemampuannya. (3) Pada tahap solusi, guru belum memberikan 

materi yang memuaskan dan tidak membagikan materi kepada kelompok. (4) Tahap aplikasi, dalam 

melaksanakan pembuatan karya model teknologi sederhana waktu yang diberikan tidak cukup. 

Sesuai dengan pendapat Sanjaya (2010:175) “Evaluasi diarahkan bukan hanya sekedar untuk 

mengukur keberhasilan setiap siswa dalam pencapaian hasil belajar, tetapi juga untuk 

mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan setiap siswa”. 

 

Berdasarkan hal di atas, menunjukkan bahwa guru (peneliti) belum maksimal menerapkan  fungsi 

dan peranannya dalam pembelajaran dengan pendekatan STM. Oleh karena itu, perlu diadakan 

perbaikan untuk mengoptimalkan pembelajaran STM yang dilakukan pada pertemuan berikutnya. 

Merujuk pada perbaikan yang akan dilakukan, peneliti bersama dengan guru kelas IV (observer) 

membahas masukan positif untuk memperbaiki kekurangan pada proses pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan. Pada siklus I pertemuan 2 terjadi peningkatan persentase skor rata-rata 77,5%. 

Ini artinya, persentase rata-rata siklus I adalah 73,6% dengan kualifikasi baik  dan    telah  terjadi  

perbaikan  walaupun  masih terdapat  beberapa  kekurangan.  Adapun  kekurangan  yang  guru  

lakukan pada proses pembelajaran selama siklus I pertemuan 2 diantaranya adalah: (a) Pada tahap 

invintasi guru telah memajang gambar dengan ukuran yang tepat tetapi belum menyertakan 

penjelasan gambar, (b) Pada tahap eksplorasi, guru belum mencatat nama anggota kelompok dan 

tidak memberi nama pada tiap-tiap kelompok, (c) Pada tahap solusi, guru belum memberi salinan 

materi kepada masing-masing kelompok. 

 

Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan STM pada siklus II sudah dikatakan terdapatnya  

peningkatan  dibandingkan  dengan pelaksanaan siklus I. hal ini terlihat dari perolehan persentase 

skor rata-rata siklus II sebesar 85% dengan kualifikasi sangat baik. Kekurangan- kekurangan pada 

siklus I telah diperbaiki pada siklus II. 

 

2) Aspek Siswa 

Kekurangan yang terdapat pada aktivitas guru juga berdampak pada aktivitas siswa.  Kekurangan  

tersebut  umumnya  kurangnya  memotivasi siswa yang diberikan guru kepada siswa sehingga siswa 

tidak semangat untuk melakukan percobaan dan diskusi. Menurut Dimyanti (2009:85) “Upaya 

dalam menumbuhkan semangat belajar siswa dapat diberikan dengan pujian, dorongan, hadiah, atau 

pemicu semangat dapat digunakan untuk mengobarkan semangat belajar”. Pemberian motivasi 

belajar sangat penting dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga tujuan yang 

diinginkan tercapai. 

 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran IPA dengan pendekatan STM memperoleh nilai 

persentase rata-rata 65% dengan kualifikasi cukup. Kekurangan pada pelaksanaan siklus I 

pertemuan I ini akan  diperbaiki  pada  pertemuan  berikutnya. Guru mengupayakan pada  siklus  II  

untuk  dapat  membimbing  dan  memberikan  motivasi  dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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Merujuk pada penjelasan di atas, maka diadakan perbaikan pelaksanaan pembelajaran, guru 

memberikan arahan pemahaman pembelajaran IPA dengan penerapan pendekatan STM kepada 

siswa. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan II mengalami peningkatan dengan 

persentase rata-rata 77,5 %. Artinya, persentase rata- rata siklus I adalah 71,3% dengan kualifikasi 

baik dan telah terjadi perbaikan walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, 

penelitian dilanjutkan pada siklus II. 

 

Pada pelaksanaan siklus II sudah terjadi peningkatan dari siklus sebelumnya. Peningkatan yang 

muncul sudah dapat dikatakan  baik, hal ini terlihat dari perolehan pada siklus II yaitu 85% 

termasuk ke dalam kualifikasi sangat baik. Upaya perbaikan yang dilakukan pada siklus II 

telah berhasil. 

 

Pelaksanaan pada siklus II ini telah membuat siswa aktif dalam belajar, siswa mampu memecahkan 

masalah dan mengembangkan keterampilannya dalam menguasai konsep. Hal ini sesuai dengan 

pendapat muslich (2006:64): “pendekatan STM berorientasi pada peningkatan kemampuan berfikir 

siswa sehingga siswa dapat membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri”. 

 

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan pendekatan STM dari aktivitas guru dan siswa telah terlaksana dengan baik dan 

peneliti telah berhasil menerapkan pendekatan STM dalam pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 

20 ALang Lawas Kec. Padang Selatan. 

 

3) Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan catatan pada lembaran observasi dan diskusi peneliti dengan observer penyebab dari 

belum tercapainya hasil belajar secara maksimal pada siklus I adalah: siswa masih banyak yang 

belum aktif dalam pembelajaran, masih meribut ketika berdiskusi, dan tidak serius dalam mebuat 

karya model sederhana. Hasil belajar yang diperoleh siswa pada pelaksanaan pembelajaraan ini 

tidak hanya merujuk kepada peningkatan kemampuan pada hasil saja, tetapi juga pada proses 

pemeroleh pengetahuan. Menurut Sudjana (2004:3), “Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotor”. 

 

Setelah diperhatikan data hasil penelitian yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, baik 

evaluasi proses maupun evaluasi hasil, nilai yang diperoleh siswa masih di bawah ketuntasan belajar 

yang diinginkan. Dari analisis penelitian siklus I, evaluasi hasil ranah kognitif pada siklus I 

pertemuan I diperoleh nilai rata-rata 69,50 dan nilai rata-rata 73,50 pada pertemuan II. Hasil belajar 

dari aspek afektif pada siklus I pertemuan I diperoleh nilai rata-rata 73,33 dan nilai rata-rata 79,16 

pada pertemuan II. Hasil belajar dari aspek psikomotor pada siklus I pertemuan I diperoleh nilai 

rata-rata 69,99 dan nilai rata-rata 74,16 pada pertemuan II. 

 

Berdasarkan analisis nilai yang dilakukan pada ranah  kognitif, afektif dan psikomotor yang 

dilakukan terhadap hasil belajar siswa pada siklus I didapatkan rata-rata nilai 73,26 dimana masih 

ada 3 siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Presentase ketuntasan hasil belajar siswa pada 

siklus I ini adalah 70%. Secara keseluruhan hasil belajar yang didapat belum seperti yang 

diharapkan. Menurut Depdiknas (dalam Susanto, 2013:54) “pembelajaran dikatakan tuntas apabila 

telah mencapai angka ≥ 75%”.  Dengan demikian, hasil belajar siswa perlu ditingkatkan lagi pada 

siklus berikutnya. Maka dari itu penelitian ini dilanjutkan pada siklus II. 
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Perbaikan-perbaikan   tindakan   yang   dilakukan   pada   siklus   II diantara mengupayakan 

peningkatan pemahaman (kognitif) peserta didik terhadap materi yang diajarkan dengan cara 

memperluas cakupan materi dan sumber belajar. Selain itu dalam upaya perbaikan dalam 

peningkatan hasil belajar afektif dan psikomotor dilakuakan dengan meningkatkan motivasi dan 

penguatan siswa agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

 

Siklus II, evaluasi hasil ranah kognitif pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 78,50. Hasil belajar 

dari aspek afektif pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 83,32. Hasil belajar dari aspek psikomotor 

pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 77,49. Presentase ketuntasan hasil belajar siswa padsa siklus 

II ini adalah 94,59%. 

Berdasarkan paparan data analisis siswa pada siklus II, penerapan pendekatan STM dalam 

pembelajaran sudah mencapai nilai yang diharapkan, baik dari penialaian proses maupun penilaian 

hasil. Dengan demikian, pelaksanaan siklus II telah terlaksana dengan baik dan peneliti telah 

berhasil menerapkan pendekatan STM pembelajaran IPA di SD Negeri 20 ALang Lawas Kec. 

Padang Selatan Kota Padang. 

 

Berdasarkan data hasil pengamatan  yang  telah  peneliti  peroleh dalam aspek perencanaan, 

pengamatan aspek guru dan siswa dalam pembelajaran IPA pendekatan STM serta hasil belajar 

kognitif, afektif psikomotor. Peneliti bersama guru kelas menyimpulkan bahwa pelaksanaan siklus II 

sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan belajar telah ditetapkan. Sesuai 

dengan pendapat Hamalik (dalam Jihad, 2009:15)  bahwa  “Tujuan  belajar  adalah  sejumlah  

hasil  belajar,  yang 

umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang baru diharapkan dicapai 

siswa”. 

 

Berdasarkan   analisis   penelitian   pada   siklus   II,   penerapan pendekatan STM telah terlaksana 

dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Melihat hasil yang diperoleh pada siklus II, maka 

pelaksanaan siklus II telah terlaksana dengan baik sejalan dengan menurut Depdiknas (dalam  

Susanto,  2013:54)  “Pembelajaran  dikatakan  tuntas apabila  telah mencapai angka  ≥  75  %”.  

Sehubungan  dengan  ini  maka  peneliti  tidak melanjutkan ke siklus III, penelitian berakhir dan 

peneliti bisa menulis laporan penelitian. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan 

Dari  paparan  data  dan  hasil  penelitian  serta  pembahasan, simpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Rencana pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

pendekatan STM disusun dalam bentuk RPP disesuaikan dengan kurikulum. Hasil penilaian RPP 

siklus I pertemuan pertama  presentase keberhasilan 71,40% dan pertemuan kedua 78,50% rata-rata 

penilaian RPP siklus I adalah 74,95% dengan kualifikasi baik (B). Sedangkan pada siklus II 

persentase keberhasilan meningkat menjadi 82,10% dengan kualifikasi sangat baik (SB). Pelaksanaan 

pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan STM dilakukan sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang telah direncanakan. Disetiap pertemuan selalu dilakukan pengamatan terhadap 

aspek guru dan siswa, refleksi pada setiap akhir tindakan dan penilaian. Hasil pengamatan dari aspek 

guru pada siklus   I   pertermuan   pertama diperoleh presentase  keberhasilan 70%  dan pertemuan 

kedua 77,5 %. Rata-rata pengamatan pada aspek guru siklus I adalah 73,75 % dengan kualifikasi 

baik (B). Sedangkan hasil pengamatan dari aspek guru pada siklus II diperoleh presentase 

keberhasilan 85,% dengan kualifikasi sangat baik (SB). Pengamatan dari aspek siswa diperoleh 

presentase pada siklus I pertemuan  pertama  65%  dan  pertemuan  kedua  77,5%.  Rata-rata  
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pengamatan aspek siswa pada siklus I adalah 71,25% dengan kualifikasi baik(B). Sedangkan hasil   

pengamatan   dari   aspek   siswa   pada   siklus   II   diperoleh  presentase keberhasilan 85% dengan 

kualifikasi (SB). Hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM di 

kelas IV SDN 20 ALang Lawas Kec. Padang Selatan Kota Padang meningkat. Meningkatnya hasil 

belajar siswa tersebut dapat dilihat pada rata-rata yang diperoleh pada siklus I pertemuan pertama 

adalah 70,84 dan pertemuan kedua diperoleh rata-rata 75,60 sehingga rata-rata siklus I adalah 73,26. 

Sementara rata-rata hasil belajar siswa siklus II mengalami  peningkatan  yaitu  79,77.  Paparan  hasil 

belajar tersebut dapat dikatakan pelaksanaan penelitian ini telah berhasil. 

 

Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, dalam penelitian ini peneliti mengajukan beberapa 

saran untuk dipertimbangkan: Rencana pelaksanaan pembelajaran IPA menggunakan pendekatan 

STM dirancang lebih baik lagi sebelum pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran IPA 

menggunakan pendekatan STM dilakukan sesuai dengan RPP yang telah dirancang sebelumnya. 

Hasil belajar siswa akan lebih meningkat jika rencana pelaksanaan pembelajaran dirancang dengan 

lebih baik sebelum pembelajaran sehingga dalam pelaksanaan interaksi antara guru dan siswa 

berjalan baik. 
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ABSTRACT 

Based on the results of observations and initial tests, the results were quite concerning. From the number of 

students in class VI, there are 30 students. Of the 30 students in class VI, only 10 students or 30.76% whose 

scores were able to reach the KKM in science subjects. Meanwhile, 20 students or 69.24% have not been able to 

achieve the KKM score, which is 75. To follow up on the findings above, the writer arranges a series of actions 

that are packaged in a simple research in the form of classroom action research (CAR) by applying the 

discussion method. In this study, the focus of the problem chosen was the low learning achievement caused by 

the teacher not yet applying the discussion method in their learning. It is hoped that with the application of this 

discussion method, student activity will also increase. After the research was conducted, the following data were 

obtained in the first cycle of students who completed learning as many as 12 students (48%) scored below the 

KKM 65 and 13 students or (52%) scored above the KKM 65. The completeness of student learning outcomes in 

the second cycle showed 24 students or (96%) scored above the KKM 65 and 1 student or (4%) scored below 

the KKM 65. There was an increase in student learning completeness from Cycle I to Cycle II by 44% or 12 

students. Thus, the use of the discussion method applied to the sixth grade students of SDN Batu Balak can 

improve student achievement and learning outcomes on joint decision materials. And can be applied at SDN 

Batu Balak as a method of implementing classroom learning. 

Key Word: Achievement and Learning Outcomes, Discussion Method 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan hasil observasi dan tes awal, ditemukan hasil yang cukup memprihatinkan. Dari jumlah siswa di 

kelas VI berjumlah 30 siswa. Dari 30 siswa di kelas VI, hanya 10 siswa atau 30,76% yang nilainya mampu 

mencapai KKM mata pelajaran IPA. Sedangkan 20 siswa atau 69,24% belum mampu mencapai nilai KKM, 

yaitu 75. Untuk menindaklanjuti hasil temuan di atas penulis menyusun serangkaian tindakan yang dikemas 

dalam sebuah penelitian sederhana berupa penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menerapkan metode diskusi. 

Dalam penelitian ini fokus permasalahan yang dipilih adalah rendahnya prestasi belajar yang disebabkan guru 

belum menerapkan metode diskusi dalam pembelajarannya. Diharapkan, dengan penerapan metode diskusi ini, 

aktivitas siswa juga meningkat. Setelah diadakan penelitian diperoleh data sebagai berikut pada siklus I siswa 

yang tuntas belajar sebanyak 12 siswa (48%) mendapat nilai di bawah KKM 65 dan 13 siswa atau  (52 %) 

memperoleh nilai diatas KKM 65. Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan 24 siswa atau (96 

%) mendapat nilai di atas KKM 65 dan 1 siswa atau  (4 %) mendapat nilai di bawah KKM 65. Ada peningkatan 

ketuntasan belajar siswa Siklus I ke siklus II  sebesar 44% atau 12 orang siswa. Dengan demikian penggunaan 

metode diskusi yang diterapkan pada siswa kelas VI SDN Batu Balak dapat meningkatkan prestasi dan hasil 

belajar siswa pada materi keputusan bersama. Dan dapat diterapkan di SDN Batu Balak sebagai metode 

penerapan pembelajaran di kelas. 

Kata Kunci : Prestasi dan Hasil Belajar , Metode Diskusi 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan proses interaksi yang dilakukan secara aktif antara pembelajar dengan sumber 

belajar, dalam upaya mencapai perubahan-perubahan yang menetap, baik dari segi pengetahuan, 

ketrampilan maupun sikap. Dalam pengelolaan kegiatan bela-jar mengajar, seoang guru selain 

dituntut kemampuanya menguasai materi pelajaran, juga dituntut untuk mampu merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil belajar. 

 

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah guru harus mampu memahami tingkat kemampuan siswa 

secara individual. Dengan hasil belajar kondisi siswa secara individual, maka seorang guru akan dapat 

memahami tipe-tipe belajar yang dimiliki oleh peserta didiknya. Seperti diketahui bahwa dalam 

kegiatan belajar, anak memiliki tipe belajar yang berbeda-beda, ada anak yang memiliki tipe visual, 

tipe mendengar dan lain sebagainya. Dengan adanya kemampuan guru dalam mema-hami tipe belajar 

siswa secara individual, maka seorang guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 

akan di-sesuaikan dengan tipe-tipe belajar yang di-miliki oleh peserta didiknya. Dengan adanya 

kecocokan tehnik pembelajaran dengan tipe-tipe belajar siswa, pada akhirnya siswa akan mendapat 

kemudahan dan keberhasilan dalam belajar.  

 

Berdasarkan hasil observasi dan tes awal, ditemukan hasil yang cukup memprihatinkan. Dari jumlah 

siswa dikelas VI berjumlah 30 siswa. Dari 30 siswa di kelas VI, hanya 10 siswa atau 30,76% yang 

nilainya mampu mencapai KKM mata pelajaran PKn. Sedangkan 20 siswa atau 69,24% belum 

mampu mencapai nilai KKM, yaitu 75. 

 

Untuk menindaklanjuti hasil temuan di atas penulis menyusun serangkaian tindakan yang dikemas 

dalam sebuah penelitian sederhana berupa penelitian tindakan kelas (PTK) dengan dengan 

menerapkan metode diskusi untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar pembelajaran IPA pada 

siswa kelas VI SD Negeri Batu Balak Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan tahun 

pelajaran 2017/2018. 

 

Sebagai dasar dalam pemberian tindakan di atas dengan menggunakan metode diskusi adalah bahwa 

setiap siswa mempunyai tipe belajar yang berbeda-beda. Dengan menggunakan metode diskusi, maka 

bagi siswa yang memiliki tipe pendengar, mereka akan lebih berhasil pelajaran karena mendengar 

beberapa penjelasan dari teman lain dalam menyampaikan pendapatnya dalam diskusi. Bagi siswa 

bertipe penglihatan, maka belajar siswa tersebut akan lebih berhasil dengan melihat keterangan-

keterangan dan beberapa catatan singkat yang disampaikan dalam kegiatan diskusi. Bagi yang bertipe 

ingatan, maka prestasi belajar siswa tersebut akan lebih berhasil dengan cara membandingkan antara 

pendapat sebelumnya dengan pendapat baru yang disampaikan dalam diskusi.  

 

Dalam penelitian ini fokus permasalahan yang dipilih adalah rendahnya prestasi belajar yang 

disebabkan guru belum menerapkan metode diskusi dalam pembelajarannya. Diharapkan, dengan 

penerapan metode diskusi ini, aktivitas siswa juga meningkat. 

 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka masalahnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah dengan penerapan metode diskusi dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada Mata Pelajaran IPA di Kelas VI SD Negeri Batu Balak Kecamatan Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2017/2018. (2) Bagaimana metode diskusi berlangsung 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam Mata Pelajaran IPA pada Siswa Kelas VI SD 

Negeri Batu Balak Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2017/2018. 
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Dalam penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam Mata 

Pelajaran IPA pada Siswa Kelas VI SD Negeri Batu Balak Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung 

Selatan tahun pelajaran 2017/2018. (2) Unuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan 

penerapan metode diskusi bagi siswa dalam Mata Pelajaran IPA pada Siswa Kelas VI SD Negeri Batu 

Balak Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2017/2018.?  

 

Karena rendahnya prestasi dan hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri Batu Balak khususnya mata 

pelajaran IPA , maka dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) denga judul: Penerapan Metode 

Diskusi dalam Meningkatkan Prestasi dan Hasil Belajar IPA Pada Siswa  Kelas VI SD Negeri Batu 

Balak Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2017/2018. Metode ini 

mampu meningkatkan kemungkinan berpikir kritis, partisipasi, demokratis, mengembangkan sikap, 

motivasi, dan kemampuan berbicara. Menerapkan metode diskusi diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi dan hasil belajar siswa SDN Batu Balak kelas VI khususnya mata pelajaran IPA. 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu sebagai 

berikut:  Rendahnya prestasi belajar siswa kelas VI SD Negeri Batu Balak Kecamatan Rajabasa pada 

mata pelajaran IPA yang disebabkan tidak sesuai penggunaan metode. Rendahnya hasil belajar siswa 

kelas VI SD Negeri Batu Balak Kecamatan Rajabasa pada mata pelajaran IPA, hal ini terbukti dari 

hasil ulangan harian. Kurangnya variasi model  pembelajaran yang digunakan guru sehingga 

pembelajaran tidak aktif.  

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  tersebut maka permasalahan dibatasi pada :  Penerapan metode diskusi 

untuk meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas VI SD Negeri Batu Balak Kecamatan Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan. Penerapan metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas VI SD Negeri Batu Balak Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.  

  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini difokuskan pada 

permasalahan pokok sebagai berikut. Apakah penerapan metode diskusi dapat meningkatkan 

keaktifan belajar IPA pada siswa kelas VI SD Negeri Batu Balak Kecamatan Rajabasa Kabupaten 

Lampung Selatan? Apakah penerapan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada 

siswa kelas VI SD Negeri Batu Balak Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. Untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar setelah penerapan metode  diskusi, 

dan penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran IPA. Untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar setelah penerapan metode diskusi, dan penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran IPA. 

 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan suatu kegiatan dimana sejumlah orang membicarakan secara bersama-

sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah, atau mencari jawaban dari suatu 

masalah berdasarkan semua fakta yang memungkinkan untuk itu. Menurut (Depdikbud, 1999:14) 

metode diskusi adalah suatu metode untuk memupuk keberanian anak didik untuk mengemukakan 

pendapat atau memberi kritikan terhadap pendapat orang lain yang dikemukakan dalam suatu forum. 
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Dari uraian tersebut di atas dapat didefinisikan metode diskusi adalah suatu kegiatan belajar-mengajar 

yang membahas suatu topic atau masalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (dapat guru dan 

siswa atau siswa dan siswa lain).  

 

Dapat disimpulkan metode diskusi adalah suatu kegiatan belajar mengajar dalam bentuk tukar 

pendapat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada baik dari murid secara individual atau secara kelompok 

maupun dari guru sehingga diperoleh suatu kesepakatan bersama dari permasalahan yang dikaji.  

Dalam kegiatan diskusi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dan siswa agar diskusi dapat 

dilaksanakan dengan efektif, selanjutnya disebut syarat-syarat diskusi yaitu sebagai berikut. 

Pembicaraan berlangsung dalam kelompok, dan setiap kelompok ada peserta yang terlibat 

didalamnya. Setiap peserta bebas mengeluarkan pendapatnya, dalam komunikasi langsung tatap 

muka: Ada aturan main yang disepakati bersama untuk mengatur proses pembicaraan. Harus ada 

tujuan dari diskusi tersebut dan tidak boleh ada tekanan dari siapapun termasuk dari guru, Harus ada 

pemimpin yang memimpin jalannya diskusi agar tidak menyimpang dari topik yang dibahas. 

 

Tujuan Pemakaian Metode Diskusi       

Secara rinci tujuan pemakaian metode diskusi adalah sebagai berikut. Mengembangkan keterampilan 

bertanya, berkomunikasi, menafsirkan, dan menyimpulkan pada diri siswa. Mengembangkan sikap 

sportif terhadap sekolah, para guru dan bidang studi yang dipelajari. Mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah dan konsep diri yang lebih positif. Meningkatkan keberhasilan siswa dalam 

mengemukakan pendapat. Mengembangkan sikap terhadap isu-isu controversial. 

 

Kelebihan dan Kelemahan Metode Diskusi 

Kelebihan Metode Diskusi 

Metode ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berpartisipasi secara langsung, baik 

sebagai partisipan, ketua kelompok, atau penyusun pertanyaan diskusi; Metode ini dapat digunakan 

secara mudah sebelum, selama, ataupun sesudah metode yang lain;  Metode ini mampu meningkatkan 

kemungkinan berpikir kritis, partisipasi, demokratis, mengembangkan sikap, motivasi, dan kemmpuan 

berbicara yang dilakukan tanpa persiapan. Metode ini memberikan kesempatan kepada para siswa 

untuk menguji, mengubah dan mengembangkan, pandangan, nilai dan keputusan yang diperlihatkan 

kesalahannya melalui pengamatan yang cermat dan pertimbangan kelompok; Metode ini memberikan 

kesempatan kepada para siswa untuk memahami kebutuhan memberi dan menerima, sehingga siswa 

dapat mengerti dan mempersiapkan dirinya sebagai warga Negara yang demokratis; Metode ini 

menguntungkan para siswa yang lemah dalam pemecahan masalah oleh kelompok, biasanya lebih 

tepat daripada pemecahan perorangan (Joni, 1984:105).  

 

Kelemahan Metode Diskusi 

Metode diskusi sulit diramalkan hasilnya walaupun sudah diatur secara hati-hati. Metode ini kurang 

efesien dalam penggunaan waktu dan memerlukan perangkat meja dan kursi yang mudah diatur. 

Metode ini tidak menjamin penyelesaian sekalipun kelompok setuju dan membuat kesepakatan pada 

akhir pertemuan sebab keputusan yang dicapai belum tentu dilaksanakan. Metode ini seringkali 

didominasi oleh seorang atau beberapa orang anggota diskusi dan menyebabkan orang yang tak 

berminat hanya sebagai penonton. Metode ini membutuhkan kemampuan berdiskusi dari para peserta 

agar dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh seseorang bila 

dipelajari dan dilatih (Joni, 1984:105). 
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Prosedur Pemakaian Metode Diskusi 

Prosedur pemakaian metode diskusi secara umum terbagi menjadi tiga tahapan. Pada tiap-tiap tahapan 

pemakaian metode diskusi terdapat berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa.  

 

Karakteristik Pembelajaran IPA 

Mata pelajaran IPA perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif serta 

mampu bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memilih kemampuan 

memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu 

berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

 

Sedangkan tujuan pembelajaran mata pelajaran IPA, menurut Mulyasa (2007 : 25 ) adalah untuk 

menjadikan siswa: Mampu berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi persoalan 

hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya. Mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan 

secara aktif dan bertanggung jawab sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan. Bisa 

berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di 

dunia dan mampu berinteraksi serta komunikasi dengan baik. Hal ini akan mudah tercapai jika 

pendidikan nilai moral dan norma tetap ditanamkan pada siswa sejak usia dini, karena jika siswa 

sudah memiliki nilai moral yang baik, maka tujuan  untuk membentuk warga negara yang baik akan 

mudah diwujudkan. 

 

Hasil belajar sebagaimana yang dikemukakan Dimyati dan Moedjiono, (2006:200) bahwa “hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak mengajar atau tindak belajar”. Demikian pula 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Hasil belajar merupakan sesuatu yang 

diadakan, dibuat, dijadikan oleh suatu atau dapat juga berarti pendapatan atau perolehan”. 

 

Hamalik, (2001:34) menyebutkan ada 3 teori tentang hasil belajar yaitu: 1) Teori disiplin formal yang 

menyatakan bahwa ingatan, sikap, imajinasi dapat diperkuat melalui latihan akademis. 2) Teori unsur-

unsur yang identik yaitu: siswa diberikan respon-respon yang diharapkan diterapkan dalam situasi 

kehidupan. 3) Teori generalisasi yaitu: menekankan pada pembentukan pengertian yang dihubungkan 

pada pengalaman-pengalamannya. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri Batu Balak 

rendah, khusunya pada mata pelajaran IPA dipengaruhi faktor eksternal. Guru tidak menggunakan 

metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, sehingga sikap belajar, motivasi belajar 

siswa, konsentrasi belajar, dan perolehan hasil belajar siswa rendah. Karena rendahnya keaktifan dan 

hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri Batu Balak, khususnya mata pelajaran IPA, maka dilaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul:  Penerapan Metode Diskusi untuk Meningkatkan 

Keaktifan dan Hasil Belajar IPA pada Siswa SD Kelas VI SDN Batu Balak Tahun Ajaran 2017/2018 

Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Metode ini mampu meningkatkan kemungkinan 

berpikir kritis, partisipasi, demokratis, mengembangkan sikap, motivasi, dan kemampuan berbicara. 

Dengan menerapkan metode diskusi diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 

SDN Batu Balak khususnya mata pelajaran IPA.  

 

Kerangka Berpikir 

Penerapan metode diskusi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu metode yang tidak 

terlalu  mahal dan tidak terlalu sulit diterapkan serta cukup efektif untuk mencapai tujuan belajar. 

Penerapan metode diskusi merupakan sebuah metode yang dapat menggali potensi siswa untuk dapat 
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berpikir kritis, bebas mengembangkan gagasan-gagasannya serta memberi pengalaman langsung 

sehingga perolehan belajar tidak bersifat verbal semata, melainkan mampu member pengalaman yang 

bersifat konkret. Dengan demikian metode tersebut akan dapat menguatkan ingatan siswa terhadap 

materi yang dipelajarinya. Bertitik tolak dari kerangka berpikir demikian, maka dapat dinyatakan 

bahwa dengan penerapan metode diskusi secara efektif, cenderung dapat meningkatkan prestasi dan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. 

 

Penerapan metode diskusi menyebabkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna 

dan lebih kuat melekat dalam memori (pikiran) mereka, sehingga secara tidak langsung berdampak 

pula terhadap perolehan atau hasil belajar siswa. Di samping itu dengan diterapkannya metode ini 

akan membuat perhatian siswa tertarik dalam proses belajar, karena siswa mengalami sendiri, dan 

terlibat aktif dalam proses belajar sehingga akan mempermudah siswa tersebut memahami materi 

pelajaran IPA yang dipelajarinya. Diterapkannya metode ini secara efektif dan efesien akan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. 

   

Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan teori-teori dan kerangka berpikir sebagaimana telah diuraikan di atas maka berikut ini 

dapat dijadikan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut. Jika penerapan metode diskusi dapat 

berjalan dengan efektif dan efesien maka keaktifan belajar dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA cenderung meningkat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas VI SD Negeri Batu Balak Kecamatan 

Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Dengan alasan SD tersebut merupakan tempat peneliti 

mengajar sehingga memudahkan melaksanakan penelitian. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ditetapkan pada siswa kelas VI SDN Batu Balak Kec. Rajabasa Kab. Lampung 

Selatan  tahun ajaran 2017/2018 dengan jumlah siswa 25 anak terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 12 

siswa perempuan. Kelas VI merupakan kelas dengan nilai IPA  paling rendah dibanding kelas-kelas 

lain. Hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual pembelajaran IPA  untuk meningkatkan hasil belajar IPA  siswa kelas VI. 

 

Sumber Data 

Sumber data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Sumber data primer 

(pokok), yaitu siswa kelas VI, Kepala Sekolah dan pihak lain yang berhubungan. Sumber data 

sekunder yaitu arsip atau dokumen, nilai hasil belajar siswa, dan lembar observasi. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik: Tes, digunakan untuk 

mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari pada tes formatif siklus I 

dan II. Tes formatif dilaksanakan pada setiap akhir siklus. Observasi, digunakan untuk memperoleh 

data aktivitas belajar siswa dan performansi guru dalam proses pembelajaran. Panduan observasi 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa dan performansi guru. Dokumen, digunakan untuk 

memperoleh data yang berisi catatan harian berupa daftar kehadiran siswa dan daftar nilai harian 

siswa serta hasil tes formatif siswa. 
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Validitas Data 

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan 

kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus diusahakan kemanatapan dan 

kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memiliki dan menentukan cara-cara yang 

tepat untuk mengembangkanvaliditas data yang diperolehnya. Cara pengumpulan data dengan 

beragam tehniknya harus benar-benar sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar 

diperlukan bagi penelitinya. Ketepatan data tersebut tidak hanya bergantung dari ketepatan memilih 

sumber data dan tehnik pengumpulan datanya, tetapi juga diperlukan tehnik pengembangan validitas 

datanya. Validitas data ini sebagai hasil penelitian. Cara-cara tersebut antara lain berupa trianggulasi 

dan reviw informan ( meninjau ulang kepada pemberi informasi) 

 

Indikator Keberhasilan 

Sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan ini dapat dilihat dari adanya 

peningkatan rata-rata nilai siswa setiap siklusnya dan KKM untuk mata pelajaran IPA di kelas VI di 

SDN Batu Balak adalah ≥ 65. seorang siswa dianggap tuntas belajar jika siswa tersebut telah 

menyelesaikan sekurang-kurangnya mendapatkan nilai 65 dan suatu kelas dianggap tuntas belajar 

apabila minimal 75% dari jumlah siswa memperoleh nilai sekurang-kurangnya 65 dan aktivitas 

belajar suatu kelas dianggap tuntas apabila sudah mencapai minimal 75% dari jumlah siswa 

memperoleh nilai sekurang-kurangnya 65. (Depdiknas, 2008:5) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran  2017/2018 pada bulan Agustus 2017, 

dilakukan dalam 2 siklus dalam 4 kali pertemuan atau setiap siklusnya terdiri dari 2 kali pertemuan. 

Setiap pembelajaran yang dilakukan setiap siklusnya menggunakan motode diskusi.  

 

Pertemuan 1 pada siklus ini guru cukup baik dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga mudah 

dimengerti oleh siswa. Siswa sudah aktif mengikuti pembelajaran meskipun ada beberapa orang 

masih terlihat pasif dalam proses pembelajaran. Dalam pertemuan siklus II ini sudah ada peningkatan 

dari siklus I. Siswa lebih aktif dan memperhatikan penjelasan guru, terlihat sudah tidak ada siswa 

yang bermain-main dan membuat kegaduhan dikelas. Seluruh siswa dapat mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru dengan baik. Siswa juga sangat antusias dalam  mengikuti pembelajaran baik 

pada saat bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti maupun memberikan tanggapan maupun  

mengemukakan  pandapat. Dalam kegiatan diskusi kelompok siswa juga sudah aktif menggunakan  

media untuk memecahkan masalah sehingga suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Pada saat 

siswa diminta untuk mengerjakan soal, siswa terlihat cukup antusias dan bersemangat dalam 

mengerjakan soal tersebut. 

 

Pembahasan 

Observasi Perilaku Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Observasi perilaku siswa dalam proses pembelajaran IPA dengan menggunakan  metode diskusi dapat 

berjalan dengan baik dan meningkat. Keaktifan siswa di kelas pun meningkat  sesuai dengan teori 

menurut Jamzuri (2007 : 1.11) yang menyatakan bahwa penggunaan  media  akan membuat siswa 

lebih tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan. Walaupun  media hanya memberikan  gambaran  

untuk  memperjelas materi yang akan disampaikan guru, tetapi dengan media siswa mempunyai 

kesempatan tanya jawab dan aktif di dalam kelas dibandingkan kalau ia hanya mendengarkan 
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ceramah guru. Walaupun masih perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan agar siswa lebih aktif 

dalam  proses pembelajaran dan hasil belajar dapat ditingkatkan. 

 

Aktivitas Guru dalam Proses Pembelajaran 

Aktivitas guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran IPA dengan model Diskusi pada mata 

pelajaran IPA dapat berjalan dengan baik, meskipun masih perlu perbaikan dalam kinerja guru dalam 

mengajar agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan hasil belajar dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan pengamatan observer dapat dilihat rekapitulasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

PKn dengan menggunakan media: 

Tabel   Rekapitulasi Persentase Aktivitas Guru  

Siklus I II Peningkatan 

Rata-rata 54,6 85 
30,4 

Keterangan Cukup baik Baik 

 

Berdasarkan tabel, Observasi aktivitas guru pada siklus I diperoleh nilai persentase sebesar 54,6%. 

Observasi  aktivitas guru pada siklus II diperoleh rata-rata sebesar 85%, terlihat ada peningkatan 

sebesar 30,4. 

 

Hasil Belajar Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA dengan menggunakan metode diskusi 

menunjukkan adanya peningkatan ketuntasan belajar dan nilai hasil disetiap siklusnya sesuai dengan 

teori Jamzuri     (2007 : 1.12) dengan penggunaan  media siswa lebih mudah memahami konsep yang 

diajarkan, keterampilan siswa bertambah, serta daya kreatifitas siswa bertambah. Walaupun dalam 

pelaksanaannya belum  mencapai  nilai  yang  maksimal, Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel ‘Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan 12 siswa (48%) mendapat nilai di 

bawah KKM 65 dan 13 siswa atau  (52 %) memperoleh nilai diatas KKM 65. Ketuntasan hasil belajar 

siswa pada siklus II menunjukkan 24 siswa atau (96 %) mendapat nilai di atas KKM 65 dan 1 siswa 

atau  (4 %) mendapat nilai di bawah KKM 65. Ada peningkatan ketuntasan belajar siswa Siklus I ke 

siklus II  sebesar 44% atau 12 orang siswa. 

No Rentang 

Nilai 

Siklus 1 Siklus II % 

  1.  <5 – 14 - - - 

  2.  15 – 24 - - - 

  3.  25 – 34 - - - 

  4.  35 – 44 2 1 4% 

  5.  45 – 54 5 - - 

  6.  55 – 64 6 - - 

  7.  65 – 74 5 2 8% 

  8.  75 – 84 3 5 20% 

  9.  85 – 94 3 2 8% 

 10  > 95 1 15 60% 

Jumlah 25 25 100 

Tuntas 12 24  

Tidak Tuntas 13 1  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilakukan  terhadap siswa  Kelas VI SDN 

Batu Balak Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan pada mata pelajaran IPA,  dapat disimpulkan: 

Penggunaan model  diskusi  pada mata pelajaran IPA kelas VI SDN Batu Balak Kec. Rajabasa Kab. 

Lampung Selatan, dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas,  hal ini sesuai dengan hasil 

observasi yang telah dilakukan pada siswa, yaitu pada siklus I keaktifan siswa dalam menerima 

pelajaran yang disampaikan oleh guru menunjukkan peningkatan. Masih banyak siswa yang kurang 

aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada siklus II perilaku siswa dalam proses pembelajaran 

telah mengalami peningkatan. Penggunaan model diskusi  pada mata pelajaran IPA kelas VI SDN 

Batu Balak Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan dalam  menunjukkan adanya peningkatan hasil 

ketuntasan belajar siswa, yaitu siklus I siswa yang tuntas belajar sebanyak 12 siswa (48%) mendapat 

nilai di bawah KKM 65 dan 13 siswa atau  (52 %) memperoleh nilai di atas KKM 65. Ketuntasan 

hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan 24 siswa atau (96 %) mendapat nilai di atas KKM 65 

dan 1 siswa atau  (4 %) mendapat nilai di bawah KKM 65. Ada peningkatan ketuntasan belajar siswa 

Siklus I ke siklus II  sebesar 44% atau 12 orang siswa. 

 

Saran 

Kepada guru, dalam kegiatan pembelajaran guru menggunakan metode yang bervariatif seperti Model 

pembelajaran  diskusi. Ini merupakan sebagai salah  satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Bagi Peneliti, Untuk para peneliti berikutnya, tentunya dapat menjadikan tambahan referensi 

bacaan dan dapat untuk dikembangkan pada model pembelajaran yang lain. Kepala Sekolah, agar 

dapat melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada agar proses pembelajaran dapat berlangsung 

lebih baik, sehingga hasil belajar dapat meningkat. 
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ABSTRACT 

In this study, researchers took simple fractions for fifth grade students at SDN Batu Balak. This is based on the 

initial ability test in class V, on simple fractions. There are still many students who have difficulty, out of 27 

students only 5 students have completed, while the other 22 students are still below the KKM that has been 

determined by the school, which is 65. After conducting research, the results of learning mathematics through a 

demonstration approach increase. This is evidenced by the learning outcomes of fifth grade students at SDN 

Batu Balak, namely the average value in cycle 1 of 57 increased to 69 in cycle 2, the increase in value reached 

7. And learning completeness also increased, namely in cycle I by 38% to 81% in cycle II. Increased learning 

completeness by 43%. The percentage of student learning completeness who has reached the KKM is with a 

score below 65 as many as 7 people (22%) and 25 students (78%). And in the second cycle the percentage of 

student learning completeness who has reached the KKM is with a score below 65 as many as 0 people (0%) 

and 25 people (100%) who have achieved a score above 65. The average mastery learning from two cycles is 

89. From the results of the acquisition of mastery learning by using the demonstration method has succeeded in 

improving student learning outcomes in class III. This is evidenced by the average value of completeness of 89 

as many as 25 students (100%) complete students. 

Key Word: Learning Outcomes, Demonstration 

 

ABSTRAK 

Pada penelitian ini peneliti mengambil materi pecahan sederhana pada siswa kelas V di SDN Batu Balak.  Hal 

ini berdasarkan tes kemampuan awal di kelas V, pada materi  pecahan sederhana. Masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dari 27 siswa hanya 5 siswa yang tuntas, sedangkan 22 siswa yang lain nilainya masih 

dibawah KKM yang telah ditentukan oleh sekolah yaitu 65. Setelah diadakan penelitian maka hasil belajar 

matematika melalui pendekatan demonstrasi meningkat. Hal ini dibuktikan dengan Hasil belajar siswa kelas V 

di SDN Batu Balak yaitu rata-rata nilai pada siklus 1 sebesar 57 meningkat menjadi 69 pada siklus 2, 

peningkatan nilai mencapai 7. Dan ketuntasan belajar juga meningkat yaitu pada siklus I sebesar 38% menjadi 

81% pada siklus II. Peningkatan ketuntasan belajar sebesar 43%. Persentase ketuntasan belajar siswa  yang telah 

mencapai KKM yaitu dengan nilai di bawah 65 sebanyak 7 orang (22%) dan yang telah mencapai nilai di atas 

65 sebanyak 25 orang (78%).  Dan pada siklus II  persentase ketuntasan belajar siswa  yang telah mencapai 

KKM yaitu dengan nilai di bawah 65 sebanyak 0 orang (0%) dan yang telah mencapai nilai di atas 65 sebanyak 

25 orang (100%). Rata-rata ketuntasan belajar dari dua siklus yaitu 89. Dari hasil perolehan ketuntasan belajar 

dengan menggunakan metode demonstrasi berhasil meningkatkan hasil belajar siswa di kelas III. Hal ini di 

buktiikan dengan nilai rata-rata ketuntasan sebesar 89 sebanyak 25 siswa (100%) siswa tuntas. 

Kata Kunci : Hasil Belajar, Demonstrasi 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 

peran dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran  matematika 

diberikan mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan 

agar peserta didik memiliki kemampuan memperoleh mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

 

Pembelajaran matematika di SDN Batu Balak merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk 

dikemukakan karena adanya perbedaan karakteriristik khususnya antara hakekat dengan hakekat 

matematika. Untuk itu diperlukan adanya jembatan yang dapat menetralisir perbedaan atau 

pertentangan tersebut. Anak usia SDN Batu Balak khususnya siswa kelas V sedang mengalami 

perkembangan dalam tingkat berfikirnya. Ini karena tahap berfikir mereka masih belum formal, 

bahkan para siswa SDN Batu Balak di kelas–kelas rendah bukan tidak mungkin sebagian dari mereka 

berfikirnya masih berada pada tahapan ( pra konkret ). Dilain pihak, matematika adalah ilmu deduktif, 

aksiomatik, formal, hirarkis, abstrak, bahasa yang padat arti dan semacamnya, sehingga para ahli 

matematika dapat mengembangkan sebuah sistem matematika. Mengingat adanya perbedaan-

perbedaan karakteristik itu maka diperlukan adanya kemampuan khusus dari seorang guru untuk 

menjembatani antar dunia anak yang belum berfikir secara deduktif untuk dapat mengerti dunia 

matematika yang bersifat deduktif. Matematika bagi siswa kelas V SDN Batu Balak berguna untuk 

kepentingan hidup dalam lingkungannya, untuk mengembangkan pola pikirnya dan untuk mempeajari 

ilmu-ilmu yang kemudian. Keguanaan atau manfaat matematika bagi para siswa kelas V SDN Batu 

Balak adalah sesuatu yang jelas yang tidak perlu dipersoalkan lagi lebih-lebih pada era perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.  

 

Salah satu indikator rendahnya mutu pendidikan dasar dan menengah diduga karena kurangnya 

penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Siswa hanya cenderung menghafal materi, tidak 

memahami makna materi, bahkan tidak mengetahui aplikasi tentang materi pembelajaran di dunia 

nyata Menentukan pecahan sederhana diajarkan di Sekolah Dasar sejak mulai kelas V, sebagai  dasar 

untuk bisa memahami materi matematika di kelas yang lebih tinggi. Metode Demonstrasi merupakan 

kerangka kegiatan belajar siswa yang digunakan pada pengajaran manipulatif dan keerampilan, 

pengembangan pengertian untuk menunjukan bagaimana melakukan praktik – praktik baru dan 

memperbaiki cara melakukan sesuatu, karena metode ini pada dasarnya merupakan suatu cara dalam 

pengajaran maka pemilihanya harus disesuaikan dengan tujuan dan kegiatan yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan pembelajaran matematika di SDN Batu Balak menjadi harapan semua pihak. Dalam 

proses belajar mengajar melibatkan berbagai macam kegiatan yang harus dilakukan,terutama jika 

menginginkan hasil yang optimal. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk dapat mendapatkan hasil 

yang optimal seperti yang diinginkan adalah memberi tekanan dalam proses pembelajaran. Hal ini 

dapat dilakukan salah satu metode pembelajaran yang tepat, karena pemilihan metode pembelajaran 

yang tepat pada hakekatnya merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. 

 

Berkaitan dengan mengoptimalkan hasil belajar matematika pada siswa,maka perlu adanya langkah 

yang harus segera dilakukan oleh peneliti. Hal ini berdasar pada pengalaman peneliti dalam belajar 

matematika kelas V, pada materi  pecahan sederhana. Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan 

dari 27 siswa hanya 5 siswa yang tuntas, sedangkan 22 siswa yang lain nilainya masih dibawah KKM 

yang telah ditentukan oleh sekolah yaitu 65. 
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Tabel Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Matematika Pada Materi Menentukan Pecahan 

Sederhana Kelas V SDN Batu Balak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan 

Sebelum Tindakan  : 

No Nilai (x) Frekuensi Jumlah skor 

1 ≤ 40 6 240 

2 50 9 450 

3 60 6 360 

4 65 5 325 

Jumlah 27 1375 

 

- 52,88 

Belum tuntas < 54 21 80,77% 

Tuntas ≥ 60 5 19,23% 

 

Berdasarkan data dari 27 siswa hanya 5 siswa atau 80,77% yang telah tuntas belajar, sedangkan 

sebanyak 21 siswa atau 19,23% siswa belum tuntas belajarnya. Siswa dianggap telah tuntas belajar 

jika siswa telah mendapat nilai sama dengan atau lebih besar dari KKM yaitu 60. 

 

Selama ini pembelajaran matematika lebih banyak berpusat pada guru, sehingga tidak mendorong 

kreatifitas siswa. Keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar sangat kecil sehingga 

menyebebkan siswa engan berpikir, yang berdampak pada timbulnya perasaan jenuh dalam mengikuti 

pelajaran matematika. Kurangnya inovasi dalam proses pembelajaran dari guru membuat siswa 

merasa kurang bergairah dalam berpikir dan merasa pembelajaran tidak memuaskan. Akibat dari 

sikap tersebut , maka dapat dipastikan hasil belajar pun kurang baik, dalam arti tidak memenuhi batas 

tuntas yang telah ditetapkan oleh sekolah. Maka perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengatasi masalah tersebut.  

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis 

ketidakberhasilan siswa tersebut yaitu sebagai berikut : 

 

Identifikasi Masalah 

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa kelas V SDN Batu Balak 

Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, antara lain : Siswa kurang memahami penjelasan 

guru tentang pecahan sederhana siswa tidak diberi latihan soal yang cukup hanya berdasarkan pada 

buku latihan saja. Siswa tidak diberi kesempatan untuk bertanya ketika belum paham mengenai materi 

yang diajarkan. Siswa kurang bimbingan belajar karena guru hanya sekilas menjelaskan materi 

menentukan pecahan sederhana. 

 

Analisis Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti dapat mengidentifikasi ketidakberhasilan siswa adalah 

: penjelasan guru terlalu cepat. guru belum menggunakan metode yang tepat. guru belum memberi 

latihan kepada siswa secara maksimal. guru belum  menggunakan media yang sesuai pada materi 

pelajaran terutama materi menentukan pecahan sederhana. 

 

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah tersebut, maka untuk mengatasi masalah tersebut 

peneliti mengadakan upaya meningkatkan kemampuan siswa pada mata pelajaran matematika, dengan 

mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui 
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Pendekatan Demonstrasi pada siswa Kelas V pada Semester II SDN Batu Balak Kecamatan Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2019/ 2020 “ 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah  metode 

demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa pada siswa kelas V pada Semester II SDN 

Batu Balak Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2019/ 2020 ?  

 

Pemecahan Masalah 

Mengajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan sistem lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Dalam mengajar guru tidak hanya menerangkan 

atau menyapaikan sejumlah materi pelajaran kepada siswa, namun guru hendaknya selalu 

memberikan motivasi dan dorongan agar diri anak terjadi proses belajar. Oleh sebab itu, guru perlu 

menguasai metode mengajar supaya dapat mengelola kelas secara baik sehingga mampu menciptakan 

iklim yang kondusif. Dengan menggunakan metode demonstrasi, maka prestasi dan motovasi siswa 

dapat ditingkatkan pada materi menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan 

pengenalan  pecahan sederhana. Media demonstrasi yang digunakan untuk mempermudah siswa 

memahami materi pelajaran yang diberikan dengan menunjukan bagaimana melakukan praktik – 

praktik baru dan memperbaiki cara melakukan sesuatu. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah meningkatakan mutu pembelajaran Matematika kelas V di 

SD Negeri Batu Balak Kec. Rajabasa yang ditunjukkan dengan meningkatknya jumlah siswa yang 

mempunyai kemampuan yang lebih baik khususnya untuk materi mengenal pecahan sederhana. 

Adapun tujuan khususnya adalah : Untuk memperbaiki pembelajaran tentang menentukan pecahan 

sederhana. Mendeskripsikan penggunaan metode demonstrasi untuk menentukan pecahan sederhana.  

Meningkatkan motivasi siswa terhadap materi pembelajaran dengan menggunakan metode 

demonstrasi. 

 

Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru melalui PTK mata pelajaran 

matematika dengan materi menentukan gagasan pokok berdasarkan pengalaman, mempunyai banyak 

manfaat antara lain bagi siswa, guru dan bagi sekolah pada umumnya. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Landasan Teori / Kerangka Teoristik 

Peningkatan Hasil belajar  adalah pernyataan kemampuan siswa dalam menguasai sebagian atau 

seluruh kompetensi tertentu. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki berupa pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan bertindak dan berpikir setelah siswa 

menyelesaikan suatu aspek atau sub aspek mata pelajaran tertentu (Depdiknas, 2003:5) Hamilton, dkk 

(2000:1) menyatakan bahwa Peningkatan Hasil belajar  merupakan kemampuan belajar yang 

ditunjukkan dalam penampilan yang tetap sebagai akibat dari proses belajar yang terjadi melalui 

program yang menyediakan fakta-fakta, bukti-bukti, keterangan dan sebagainya. Dari pengertian 

Peningkatan Hasil Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut para ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar adalah Kemampuan menguasai pengetahuan dari 

suatu mata pelajaran setelah melakukan proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka dari guru. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat diukur 
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melalui sebuah evaluasi yang sudah ditentukan oleh guru. Dengan evaluasi kita dapat melihat hasil 

atau prestasi masing-masing siswa dalam belajar. 

 

Pengertian Matematika Menurut Para Ahli  

Pengertian Matematika menurut Kurikulum 2004, Matematika merupakan suatu bahan kajian yang 

memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep 

diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sudah diterima sehingga keterkaitan antara 

konsep dalam matematika bersifat sangat kuat dan jelas. Pengertian Matematika menurut Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum 2006) . Matematika merupakan ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori 

peluang, dan diskrit. Untuk mengusai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan 

penguasaan matematika yang kuat sejak dini.  Pengertian Matematika menurut James dan James 

(1976)  Dalam kamus matematikanya mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika 

mengenai bentuk, susunan besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya 

dengan dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan 

goemetri.  Pengetian Matematika menurut Mat Johnson dan Rising (1972) Dalam bukunya 

mengatakan bahwa metematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik, 

matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan 

akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa simbol mengenai ide daripada bunyi.  

 

Pengertian Metode Demonstrasi   

Metode demonstrasi adalah cara mengajar dimana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan, 

memperlihatkan suatu proses (Roestiyah N. K 2001 : 83). Sedangkan Menurut Udin S. Wianat Putra, 

dkk (2004 : 424) “ Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan mempertunjukkan 

secara langsung objek atau cara melakukan sesuatu untuk memperunjukkan proses tertentu “. Sejalan 

dengan itu Syaiful Bahri Djamarah ( 2000 : 54 ) mengemukakan bahwa “Metode demonstrasi adalah 

metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang 

berkenaan dengan bahan pelajaran“.  Muzayyin Arifin, Pengertian metode adalah cara, bukan langkah 

atau prosedur. Kata prosedur lebih bersifat teknis administrative atau taksonomis. Seolah-olah 

mendidik atau mengajar hanya diartikan cara mengandung implikasi mempengaruhi. Maka saling 

ketergantungan antara pendidik dan anak didik di dalam proses kebersamaan menuju kearah tujuan 

tertentu. Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa metode demontrasi adalah cara penyajian 

pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau 

benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan 

yang dipertunjukan oleh guru atau sumber belajar lain yang memahami atau ahli dalam topik bahasan 

yang harus didemonstrasikan.  

 

Keunggulan Metode Demonstrasi 

Adapun keunggulan yang dimiliki metode demonstrasi ini adlah sebagai berikut: Siswa dapat 

memahami bahan pelajaran sesuai dengan objek yang digunakan.  Dapat mengembangkan rasa ingin 

tahu siswa. Dapat melakukan pekerjaan berdasarkan proses. Dapat mengetahui hubungan yang 

struktural atau urutan objek. Dapat melakukan perbandingan dari beberapa objek. 

 

Kelemahan Metode Demonstrasi 

Adapun kelemahan-kelemahan metode demonstrasi ini diantaranya adalah: Hanya dapat 

menimbulkan cara berpikir yang konkret saja.  Jika jumlah siswa banyak dan posisi siswa tidak diatur 
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maka demonstrasi tidak efektif. Bergantung pada alat bantu yang sebenarnya. Sering terjadi siswa 

kurang berani dalam mencoba atau melakukan praktik yang didemonstrasikan. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir diatas dapat diajukan hipotesis : Jika menggunakan model 

pembelajaran demonstrasi, maka hasil  belajar Matematika  siswa V di SD Negeri Batu Balak Kec. 

Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dapat meningkat.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pengertian 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 (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 sosial ekperimental. Dalam penelitian tindakan ini 

menggunakan bentuk 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.  

 

Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian 

Tempat Penelitian  

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data 

yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di Kelas V di SD Negeri Batu Balak Kec. Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan pelajaran 2019/2020. 

 

Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan yaitu 

pada semester II Tahun Ajaran 2019/2020. 

 

Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas V di SD Negeri Batu Balak Kec. Rajabasa Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Aktivitas Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model demonstrasi sangat 

menarik bagi siswa dan menjadikan siswa lebih aktif dalam belajar. Berdasarkan observasi dapat 

dilihat hasil aktivitas siswa dalam proses pembelajaran matematika menunjukkan adanya peningkatan 

pada setiap siklusnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel Rekapitulasi Persentase Aktivitas Siswa Per-Siklus 

 

No 

SIKLUS 

I II 

Pert. 1 (%) Pert. 2 (%) Pert. 1 (%) Pert. 2 (%) 

1 56 65 80 87 

Rata-rata per-

siklus 
61 83,6 

 

2. Aktivitas Guru dalam Proses Pembelajaran 

Aktivitas guru dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model demonstrasi telah 

berjalan dengan baik walaupun masih perlu adanya perbaikan kinerja guru pada waktu mengajar. Hal 

tersebut perlu dilakukan agar proses pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan observasi dapat dilihat hasil kinerja guru dalam proses pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model demonstrasi  menunjukkan adanya peningkatan pada setiap siklusnya. 

Berdasarkan hasil rekaman, observasi dan instrumen aktivitas guru dalam pembelajaran matematika 

materi pecahan sederhana dengan menggunakan model demonstrasi pada siklus I dan II dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

Tabel Rekapitulasi Persentase Kinerja Guru Per-Siklus 

No 
SIKLUS I SIKLUS II 

Pertemuan I Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 19 20 25 27 

Rata-rata 67,8 71,4 89 96 

Persentase  

 

69,6% 

 

 

92,5% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata persentase kinerja guru mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus I persentase penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah 

dan teman sejawat dengan rata-rata  sebesar 69,6% dan pada siklus II penilaian kinerja guru sebesar 

92,5%. Penilaian kinerja guru mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus II sebesar 22,9%.  Pada 

siklus 1 pertemuan 1, kinerja guru dalam proses pembelajaran matematika materi pecahan sederhana 

dengan menggunakan model demonstrasi diketahui skor nilai sebesar 67,8, dan pada siklus I 

pertemuan 2 menunjukkan skor nilai 71,4. Dan terjadi peningkatan skor nilai sebesar 3,6. Dari kedua 

hasil pada pertemuan 1 dan 2 diperoleh rata-rata skor nilai sebesar 69,6%. Pada siklus II pertemuan 1, 

kinerja guru dalam proses pembelajaran matematika materi pecahan sederhana dengan menggunakan 

model demonstrasi menunjukkan skor nilai sebesar 89, dan pada siklus II pertemuan 2 menunjukkan 

persentase skor nilai meningkat sebesar 96. Dalam siklus II dari pertemuan 1 dan 2 terjadi 

peningkatan skor nilsi sebesar 61. Dari kedua hasil pada pertemuan 1 dan 2 dalam siklus II diperoleh 

rata-rata skor nilai sebesar 92,5. 

 

3. Hasil Belajar Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi pecahan sederhana dengan menggunakan 

model demonstrasi. Berdasarkan observasi dapat dilihat hasil belajar siswa setelah proses 

pembelajaran pada siklus I dan II dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel Rata-rata Hasil Belajar Siswa Per-Siklus 

 

No 

Rata-rata Nilai Hasil Belajar Siswa 

Siklus I Siklus II 

1 71 85 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 71, dan meningkat pada 

siklus II menjadi 85, peningkatan ini sebesar 14. Adapun tingkat ketuntasan belajar siswa dalam 

pembelajaran mata pelajaran matematika materi pecahan sederhana dengan menggunakan model 

demonstrasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel Prosentase Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa 

 

No 

 

Nilai 

SIKLUS 

I II 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

1 < 65 7 22% 0 0% 

2 > 65 25 78% 25 100% 

Rata-rata ketuntasan 

belajar 

89 % 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase ketuntasan belajar siswa mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus I persentase ketuntasan belajar siswa  yang telah 

mencapai KKM yaitu dengan nilai di bawah 65 sebanyak 7 orang (22%) dan yang telah mencapai 

nilai di atas 65 sebanyak 25 orang (78%).  Dan pada siklus II  persentase ketuntasan belajar siswa  

yang telah mencapai KKM yaitu nilai di bawah 65 sebanyak 0 orang (0%) dan yang telah mencapai 

nilai di atas 65 sebanyak 25 orang (100%). Rata-rata ketuntasan belajar dari dua siklus yaitu 89.  

 

Hasil refleksi dan observasi bahwa siswa tampak senang dan antusias jika penyampaian materi 

pembelajaran matematika materi pecahan sederhana menggunakan model demonstrasi, membawa 

dampak positif terhadap yang lain, seperti: Aktivitas belajar siswa meningkat sehingga mendorong 

siswa untuk belajar lebih baik. Siswa merasa tertantang dengan model demonstrasi untuk menemukan 

sesuatu yang baru dalam pembelajaran pecahan sederhana. Hasil prestasi belajar siswa meningkat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Batu Balak pada pelajaran matematika, mengenal pecahan sederhana dapat ditingkatkan 

melalui penggunaan model pembelajaran demonstrasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian di 

atas, yaitu rata-rata nilai pada siklus 1 sebesar 57 meningkat menjadi 69 pada siklus 2, peningkatan 

nilai mencapai 7. Dan ketuntasan belajar juga meningkat yaitu pada siklus I sebesar 38% menjadi 

81% pada siklus II. Peningkatan ketuntasan belajar sebesar 43%. Penggunaan model demonstrasi  

pada mata pelajaran Matematika materi pecahan sederhana kelas V SD Negeri Batu Balak dalam  

menunjukkan adanya peningkatan hasil ketuntasan belajar siswa, yaitu pada siklus I persentase 

ketuntasan belajar siswa  yang telah mencapai KKM yaitu dengan nilai di bawah 65 sebanyak 7 orang 

(22%) dan yang telah mencapai nilai di atas 65 sebanyak 25 orang (78%).  Dan pada siklus II  

persentase ketuntasan belajar siswa  yang telah mencapai KKM yaitu dengan nilai di bawah 65 

sebanyak 0 orang (0%) dan yang telah mencapai nilai di atas 65 sebanyak 25 orang (100%). Rata-rata 

ketuntasan belajar dari dua siklus yaitu 89. 
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Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang perlu disampaikan adalah : Karena terbukti model 

demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pada materi mengenal pecahan sederhana 

maka guru diharapkan menggunakan model ini yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi supaya 

pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Guru sebagai pembimbing anak di sekolah 

sebaiknya lebih memperhatikan hasil  belajar siswa supaya dapat meningkat dengan melaksanakan 

perbaikan seperlunya. 
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ABSTRACT  

This study aims to determine: the effect of the principal's leadership style on the teacher's performance at 37 

Alang Lawas Elementary School, Padang Selatan District, Padang City. The research approach uses a 

quantitative approach. The population in this study were all elementary school teachers 37 Alang Lawas, 

Padang Selatan District, Padang City. The data collection technique used a questionnaire. The assumption test 

that is carried out is the normality and linearity test. Hypothesis testing using simple regression analysis. The 

results of this study concluded that: The principal's leadership style has a significant effect on the performance 

of Public Elementary School teachers in Alang Lawas as shown by 9,797 with a significance of 0.002 <0.05 

and the magnitude of the influence of the principal's leadership style on teacher performance is 6.4%.  

Key Word: Principal Leadership Style, Teacher Performance. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di SDN 37 Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Pendekatan penelitian menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SD 37 Alang Lawas Kecamatan 

Padang Selatan Kota Padang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji asumsi yang dilakukan 

adalah uji normalitas dan linieritas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa: Gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru SD Negeri di Alang Lawas yang ditunjukkan sebesar 9,797 dengan signifikansi 0,002 < 0,05 dan 

besarnya pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru adalah 6,4%. 

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kinerja Guru. 

 

 

LATAR BELAKANG 

Pendidikan nasional berusaha untuk membimbing warga negara Indonesia kepada pengembangan 

pribadi yang berdasarkan ketuhanan serta bermasyarakat dan mampu membudayakan alam   

sekitarnya. Menurut Sunarya (Fuad Ihsan, 2003: 114), pendidikan nasional adalah suatu sistem 

pendidikan yang berdiri di atas landasan dan di jiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan 

tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita- cita nasional bangsa tersebut. 

 

Sebagai suatu sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan yang sangat jelas, seperti yang telah 

dijelaskan dalam undang-undang pendidikan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mengembangkan manusia seutuhya yaitu manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur serta memiliki 

pengetahuan  dan  keterampilan,  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  memiliki kepribadian yang 

mantap dan memiliki tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. 
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Jika pendidikan merupakan salah hal yang paling utama dalam pengembangan sumber daya manusia 

maka tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat besar 

dalam mengemban tugas ini. Sehingga standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan perlu untuk 

ditingkatkan. 

 

Guru menjadi salah satu unsur sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan dalam pendidikan 

di sekolah, karena guru merupakan unsur manusiawi yang sangat dekat dengan peserta didik dalam 

pendidikan sehari- hari di sekolah. Depdikbud menyatakan bahwa guru merupakan sumberdaya 

manusia  yang  mampu  mendayagunakan  faktor-faktor  lainnya  sehingga tercipta proses belajar 

mengajar yang bermutu dan menjadi faktor utama yang menentukan mutu pendidikan. 

 

Sebagai   tenaga   pendidik   guru   menjadi   faktor   penentu   dalam peningkatan  mutu  pendidikan  

di  sekolah.  Oleh  karena  itu,  para  pendidik (guru) harus dapat meningkatkan kinerja dalam 

melaksanakan tugas karena pendidikan di masa yang akan datang menuntut keterampilan profesi 

pendidikan  yang bermutu. Sehingga kinerja guru  yang profesioanal dapat menjadi angin segar 

bagi keberhasilan dalam dunia pendidikan di masa yang akan  datang.  Untuk  meningkatkan  kinerja  

guru  di  sekolah  pemberian berbagai jenis pelatihan dan pendidikan profesi kepada para guru tentu 

sangat dibutuhkan.  Menurut  Taufik  (Abdul  Hadis  dan  Nurhayati  B,  2010:  9), menjelaskan 

ada dua faktor penting yang mempengaruhi kinerja guru di sekolah yaitu faktor kualifikasi standar 

guru dan relevansi antara bidang keahlian guru dengan tugas mengajar. 

 

Masalah kepemimpinan selalu memberikan kesan yang menarik sebab suatu  organisasi  dapat  

berhasil  atau  tidaknya  sebagian  ditentukan  oleh kualitas   kepemimpinan.   Menurut   Sutisna   (E   

Mulyasa, 2002: 107), menjelaskan kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan 

seseorang  atau  kelompok  dalam  usaha  ke  arah  pencapaian  tujuan  dalam situasi tertentu. 

Sehingga dapat diartikan bahwa Kepemimpinan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu 

untuk mempengaruhi dan memberikan arah  kepada  individu  atau  kelompok  lain  dalam  suatu  

organisasi  tertentu untuk mencapai tujuan  yang telah ditetapkan  sebelumnya. Kepemimpinan 

merupakan salah satu faktor utama dalam kehidupan berorganisasi yang memegang peranan kunci. 

Karena kepemimpinan seorang pemimpin berperan sebagai pengatur dalam proses kerjasama antara 

pemimpin dengan individu maupun pemimpin dengan kelompoknya. 

 

Kepemimpinan seorang pemimpin (kepala sekolah) akan mampu membedakan antara suatu 

organisasi dengan organisasi lainnya. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin (kepala 

sekolah) dalam memimpin suatu organisasi akan mempengaruhi kinerja daripada guru itu. 

 

Menurut Thoha (E Mulyasa, 2002: 108), menjelaskan gaya kepemimpinan merupakan norma prilaku 

yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain 

seperti yang ia lihat. Sehingga dapat diartikan bahwa gaya kepemimpinan merupakan cara yang 

digunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. 

 

Kepemimpinan yang efektif dan tidak efektif merupakan hal yang paling utama yang harus dipahami 

oleh seorang pemimpin (kepala sekolah) dalam memimpin suatu organisasi atau kelompok. Dengan 

memahami gaya kepemimpinan akan dapat meningkatkan pemahaman seorang pemimpin (kepala 

sekolah) terhadap dirinya sendiri serta dapat mengetahui kelemahan maupun kelebihan potensi yang 

ada dan dapat meningkatkan pemahaman bagaimana seharusnya memperlakukan bawahannya. 

Kinerja guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sumarno, 2009: 20). Dimana kemampuan tersebut telah 
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mencakup beberapa aspek, diantaranya:  perencanaan program belajar mengajar,  pelaksanaan proses 

belajar mengajar, penciptaan dan pemeliharaan kelas yang optimal, pengendalian kondisi belajar 

yang optimal, serta penilaian hasil belajar. Kinerja tentu menjadi faktor yang sangat penting dalam 

menentukan kualitas kerja seseorang termasuk seorang guru. 

 

Pengalaman sebagai kepala sekolah, terdapat guru yang mengajar di kelas masih berdasarkan 

pengalaman masa lalunya dari waktu kewaktu sehingga merasa menguasai materi diluar kepala dan 

tidak mau mengubah kepada hal-hal yang baru termasuk metode pembelajaran,  penggunaan  media,  

sistem  penilaian yang  kurang  dipahami  dan  mengajar  secara  hafalan  atau  tanpa  persiapan 

mengajar sebelumnya. 

 

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru-guru dikatakan bahwa kepala 

sekolah belum menerapkan fungsi kepemimpinan secara optimal untuk memimpin bawahannya. 

Karena banyak dari kebijakan yang dilakukan  oleh  sekolah  bukan  berasal  dari  pemikiran  dari  

seorang kepala sekolah selaku pemimpin, tetapi kebijakan tersebut didasari oleh pemikiran guru 

selaku bawahannya. Selain itu kepala sekolah juga masih memperlakukan bawahannya secara sama 

tanpa memperhatikan perbedaan individual antara guru satu dengan guru yang lainnya. Karena 

banyak dari tugas yang diberikan kepala sekolah kepada guru tidak dipertimbangkan berdasarkan 

kemampuan yang dimiliki oleh guru tersebut. Sehingga kepala sekolah menganggap bahwa tugas 

yang diberikan dapat dilaksanakan oleh semua guru selaku bawahannya. 

 

Setiap kepala sekolah dasar sebagai pemimpin tertinggi yang berada pada organisasi sekolah 

hendaknya memiliki bekal kemampuan, keahlian dan keterampilan dalam menjalankan lembaga 

yang dipimpinnya. Selain itu kemampuan untuk mempengaruhi serta memotivasi bawahannya perlu 

untuk dimiliki guna untuk meningkatkan kinerja bawahannya. Keberhasilan organisasi sekolah 

bukan hanya ditentukan oleh pemimpinnya saja tetapi juga dapat didukung oleh pendayagunaan 

sumber daya manusia karena kelemahan yang dimiliki dari seorang pemimpin (kepala sekolah) bisa 

jadi terdapat pada kelebihan yang dimiliki oleh bawahannya (guru) itu sendiri. 

 

Oleh sebab itu kepala sekolah sebagai pemimpin suatu organisasi seharusnya dapat melihat 

kekurangan yang dibutuhkan oleh bawahannya sehingga dapat meningkatkan prestasi serta kinerja 

guru antara lain dengan memberikan dorongan kepada guru agar dapat melaksanakan tugas mereka 

sesuai dengan aturan dan pengarahan. Karena kinerja paling tidak sangat berkait dengan 

kepemimpinan organisasi sekolah dan juga kepentingan guru itu sendiri, oleh karena itu bagi sekolah 

dasar hasil penilaian kinerja para guru sangat penting artinya. Sedangkan bagi guru itu sendiri 

penilaian terhadap kinerja dapat berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti 

kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan potensi yang dimilikinya. sehingga dapat bermanfaat untuk 

menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan bagi karir seorang guru.  Sehingga penilaian  

kinerja  guru  secara  berkala sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya penilaian terhadap 

kinerja guru tentu akan menjadi gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan bagi seorang 

guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Kinerja penting untuk diteliti karena 

ukuran keberhasilan dari suatu organisasi atau sekolah dapat dilihat dari kinerja maupun pelaksanaan 

pekerjaannya  sehingga  kemajuan  suatu  sekolah  dapat  dipengaruhi  oleh kinerja guru-gurunya. 

Penilaian kinerja guru sebenarnya merupakan penilaian terhadap penampilan kerja guru itu sendiri 

terhadap taraf potensi kerja guru dalam upaya mengembangkan diri untuk kepentingan sekolah. 

 

Kinerja guru merupakan seluruh usaha serta kemampuan seorang guru dalam  melaksanakan  proses  

pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  dari pendidikan. Adapun kinerja guru meliputi seluruh 
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kegiatan yang menyangkut tugas utama sebagai seorang guru serta pengembangan pribadi seorang 

guru. Tugas utama seorang guru dalam proses pembelajaran dapat dimulai dari merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan, mengevaluasi, memberikan penilaian sampai dengan tindak lanjut 

dalam proses pembelajaran. Selain itu seorang guru juga dituntut untuk dapat memiliki wawasan 

yang luas dalam ilmu kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik serta mampu untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. 

 

KAJIAN TEORI 

Menurut Ralph White dan Ronald Lippitt (Winardi, 2000: 79) ada tiga macam gaya kepemimpinan. 

Ketiga gaya kepemimpinan tersebut adalah sebagai berikut. a. Kepemimpinan otoriter, gaya   

kepemimpinan  ini  biasanya  semua  determinasi   “policy”   dilakukan   oleh   pemimpin.   Teknik-

teknik serta langkah-langkah aktivitas ditentukan oleh pejabat satu persatu, sehingga langkah-

langkah yang akan datang tidak pasti. Pemimpin biasanya mendikte tugas pekerjaan khusus dan 

teman sekerja setiap anggota. Kemudian pemimpin cenderung bersifat pribadi dalam pujian dan 

kritik pekerjaan setiap anggotanya. Kepemimpinan demokrasi,  gaya  kepemimpinan  ini  biasanya  

keputusan kelompok dilakukan bersama dan dibantu oleh pemimpin. Perspektif aktivitas dicapai 

selama diskusi berlangsung, dan apabila dibutuhkan nasihat teknis maka pemimpin menyarankan dua 

atau lebih banyak prosedur-prosedur alternatif, yang dapat dipilih. Pemimpin memberikan kebebasan 

kepada para anggota untuk bekerja pada siapa saja yang mereka kehendaki dan pembagian tugas 

terserah kepada anggota kelompok. Kemudian pemimpin bersifat objektif dalam pujian dan kritik 

setiap anggotanya. Kepemimpinan Laissez-Faire, gaya kepemimpinan ini biasanya kebebasan 

lengkap untuk keputusan kelompok atau individual dengan sedikit partisipasi pemimpin. Pemimpin 

tidak ikut dalam diskusi kelompok, tetapi pemimpin menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan 

oleh anggotanya. Pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali. Kemudian komentar dilakukan secara 

sepontan dan pemimpin tidak berusaha sama sekali untuk menilai dan mengatur kejadian tersebut. 

 

METODOLOGI 

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai 

dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macam 

yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekata kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau 

data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan 

berupa pernyataan. 

 

Sugiyono (2010: 14) mengatakan bahwa pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu, dimana pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, kemudian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Terhadap  Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri 37 

Alang Lawas  Kec. Padang Selatan Kota Padang  Dalam pelaksanaan pendidikan, Kepala sekolah 

mempunyai peranan yang penting yaitu sebagai seorang pemimpin organisasi sekolah. 

Kepemimpinan yang baik dan tidak baik merupakan hal yang harus dipahami oleh  kepala  sekolah  

sebagai  seorang  pemimpin.  Kepala  sekolah  harus memiliki strategi yang tepat untuk memimpin 

bawahannya dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya sebagai seorang pendidik. Dengan 

memahami gaya kepemimpinan akan dapat meningkatkan pemahaman seorang kepala sekolah 

sebagai pemimpin sekolah terhadap dirinya sendiri, serta dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan 
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yang dimilikinya dan dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana seharusnya 

memperlakukan bawahannya. Guru memiliki karakteristik khusus, sehingga memerlukan perhatian 

dan pelayanan khusus pula dari pemimpinnya agar dapat memanfaatkan waktu dengan tepat sehingga 

dapat meningkatkan kinerjanya sebagai seorang pendidik. 

 

Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya kepala sekolah selalu melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang mengarah pada pencapaian tujuan suatu oganisasi sekolah, berbagai cara dapat 

dilakukan oleh seorang kepala sekolah sebagai pemimpin. Cara itu digunakan oleh kepala sekolah 

sebagai pemimpin suatu sekolah untuk mempengaruhi bawahannya. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Sekolah Dasar Negeri 37 Alang Lawas 

Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, diperoleh data hasil temuan penelitian bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Negeri 

37 Alang Lawas  Kec. Padang Selatan Kota Padang  Adapun besarnya pengaruh gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kinerja guru Sekolah  Dasar  Negeri  37 Alang Lawas Kecamatan Padang 

Selatan Kota Padang adalah sebesar 6,4%.  Untuk sisanya  yaitu 93,6% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang bukan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. 

 

Menurut peneliti berdasarkan hasil analisis tersebut, bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja guru. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat besar 

terhadap pengelolaan sekolah. Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

melaksanakan tugas pengelolaan sekolah karena dengan adanya gaya kepemimpinan maka kinerja 

guru akan dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian milik Sumarno. Menurut 

penelitian beliau, kontribusi faktor gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sebesar 

25,8%. Selain itu penelitian yang mendukung dengan penelitian ini selanjutnya adalah penelitian 

milik Sukarno Andhy Yahya, Sukarno mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

gaya kepemimpinan  kepala  sekolah  terhadap  kinerja  guru  dengan  kontribusi sebesar 53,3%. 

 

Kepala sekolah perlu untuk meningkatkan kemampuannya dalam menerapkan  gaya kepemimpinan  

yang tepat  yang dapat  digunakan  dalam memimpin bawahannya. Dengan adanya peningkatan gaya 

kepemimpinan, maka kepala sekolah dapat meningkatkan kemampuannya dalam memimpin 

bawahannya. Hal tersebut berarti bahwa kinerja guru akan terus meningkat sejalan dengan 

peningkatan gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala sekolah. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti tentang pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SD Negeri 37 

Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Hal tersebut dapat dilihat dari nilai sig 0,002 

< 0.05. Selain itu dapat juga melihat nilai t, yaitu nilai t hitung sebesar 3,130 lebih besar jika  

dibandingkan  dengan  nilai  t  tabel  sebesar 1,655. Adapun besarnya pengaruh gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Negeri Kecamatan 37 Alang Lawas Kecamatan Padang 

Selatan Kota Padang adalah sebesar 6,4%. Sedangkan sisanya yaitu 93,6% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang bukan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. 
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Saran 

Saran penelitian sebagai berikut : Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 37 

Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, maka dapat disarankan pada peneliti 

berikutnya supaya pada penelitian selanjutnya dapat menambah subjek pada penelitian, hal ini 

dilakukan agar penelitian benar-benar dapat mewakili keadaan populasi penelitian. Kemudian dapat 

disarankan agar mencoba faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja guru seperti motivasi, 

tanggung jawab dan kemampuan serta lain sebagainya dalam penelitian berikutnya. Bagi kepala 

sekolah, bagi Kepala Sekolah gaya  kepemimpinan  kepala sekolah terhadap kinerja  guru  Sekolah  

Dasar  mengandung  pengaruh  yang  positif,  maka dapat disarankan agar kepala sekolah berusaha 

untuk lebih dapat meningkatkan kinerja guru dengan memberikan pengaruh yang positif melalui 

kepemimpinannya untuk dapat meningkatkan kinerja guru. Bagi guru untuk dapat selalu 

meningkatkan kinerjanya karena dengan adanya peningkatan kinerja yang baik, pendidikan akan 

dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Peningkatan kinerja tersebut 

harus didukung oleh kepatuhan guru sebagai bawahan terhadap kepala  sekolah  sebagai  atasannya.  
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ABSTRACT 

This study aims to determine whether there is an increase in speaking skills through role playing techniques in 

class IV students of SDN 1 Kunjir. The results of the study, obtained the following data, the average value of 

47.5 in the first cycle. categorized as less, with details of students who achieved less category 60 - 69 there were 

15 students (60%) and included in the less category. There were 7 students (28%) who scored 70 - 79 in the 

sufficient category. The good category with students who scored between 80 - 89 with 3 students (12%) and very 

good category with scores between 90 - 100 no students got it. While in the second cycle obtained an increase, 

namely the average value of students reached 75.5. with details of students who scored between 60 - 69 there 

were 3 students (12%) and included in the less category, students who scored 70 - 79 there were 4 students 

(16%) included in the sufficient category, students who scored 80 - 89 were 11 students (44%) and students who 

scored 90 - 100 there were 7 people (28%) in the very good category. from the second cycle of action 22 

students are said to be in the Completed category. Thus the use of role-playing techniques can improve the 

speaking ability of class IV at SDN 1 Kunjir, Rajabasa District, South Lampung Regency. 

Key Word: Role Playing Techniques, Speaking Ability 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan berbicara melalui teknik 

bermain peran pada siswa kelas IV SDN 1 Kunjir. Hasil penelitian tersebut, diperoleh data sebagai berikut nilai 

rata-rata 47,5 pada siklus I. berkategori kurang, dengan rincian siswa yang meraih kategori kurang 60 - 69 ada 

15 siswa (60%) dan termasuk kategori kurang. Siswa yang memperoleh nilai 70 - 79 ada 7 siswa (28%) 

termasuk kategori cukup. Adapun kategori baik dengan siswa yang memperoleh nilai antara 80 - 89 dengan 3 

siswa (12%) dan kategori amat baik dengan skor antara 90 – 100 tidak ada siswa yang memperolehnya. 

Sedangkan pada siklus II diperoleh peningkatan yakni nilai rata-rata siswa mencapai 75,5. dengan rincian siswa 

yang memperoleh nilai antara 60 - 69 ada 3 siswa (12%) dan termasuk kategori kurang, siswa yang memperoleh 

nilai 70 - 79 ada 4 siswa (16%) termasuk kategori cukup, siswa yang memperoleh nilai 80 – 89 ada 11 siswa 

(44%) dan siswa yang memperoleh nilai 90 - 100 ada 7 orang (28%) dengan kategori amat baik. dari tindakan 

siklus II 22 siswa dikatakan dalam kategori Tuntas. Dengan demikian penggunaan teknik bermain peran dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa IV SDN 1 Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung 

Selatan.  

Kata Kunci : Teknik Bermain Peran, Kemampuan Berbicara 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kualitas manusia seutuhnya adalah misi 

pendidikan yang menjadi tanggung jawab profesioanl tiap guru. Pengembangan kualitas manusia ini 

menjadi suatu keharusan terutama dalam memasuki era globalisasi dewasa ini agar generasi muda 
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tidak menjadi korban dari globalisasi itu sendiri. Pendidikan yang berorientasi pada kualitas itu 

menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa ditanggulangi dengan paradigma yang lama. Ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berkembang cepat tidak dapat dikejar dengan cara-cara lama yang 

dipakai dalam sekolah. Ibarat mengejar mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi di atas tol dengan 

delman. Ini tidak cukup hanya menyampaikan materi pengetahuan keada siswa di kelas karena materi 

yang diperolehnya tidak selalu sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Yang dibutuhkannya 

adalah kemampuan untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

profesinya. Mengejar bukan lagi usaha untuk menyampaikan ilmu pengetahuan melainkan juga usaha 

menciptakan sistem lingkungan yang membelajarkan siswa agar tujuan pengajaran dapat tercapai 

dengan optimal. Mengajar dalam pemahaman seperti itu perlu suatu strategi belajar mengajar yang 

tepat. Mutu pengajaran tergantung pada pemilihan strategi yang tepat bagi tujuan yang ingin dicapai, 

terutama dalam upaya mengembangkan kreativitas dan sikap siswa. Untuk itu, perlu dibina dan 

dikembangkan kemampuan profesional guru untuk mengelola program pengajaran dengan strategi 

belajar mengajar.  

 

Bertitik tolak dari uraian di atas, guru dituntut untuk menentukan pendekatan tertentu guna 

melaksanakan KBM. Salah satunya adalah model pembelajaran teknik bermain peran. Sudjana (2000 

: 89) mengartikan bermain peran adalah pura-pura atau berbuat seolah-olah, melalui proses tingkah 

laku, imitasi, bermain mengenai suatu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dlam keadaan yang 

sebenarnya. Tujuan bermain peran adalah agar siswa dapat menghargai dan menghayati perasaan 

orang lain, memupuk rasa tanggung jawab pada diri siswa. Artinya siswa dipersiapkan oleh guru 

menghayati perasaan orang lain agar siswa mengerti bahwa kedudukan orang lain itu lebih penting 

dari diri siswa di samping itu siswa dapat mengungkapkan perasaan orang lain  Dari fenomena itulah, 

maka perlulah diadakan suatu penelitian guna membantu menyelesaikan masalah yang ada dengan 

mengadakan penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Teknik Bermain 

Peran Pada Siswa Kelas IV SDN 1 Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan”. 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu sebagai 

berikut: Rendahnya kemampuan berbicara pada siswa kelas IV SDN 1 Kunjir pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Kurangnya teknik pembelajaran yang digunakan guru sehingga pembelajaran tidak 

aktif.  Belum pernah menerapkan media peta dalam proses pembelajaran di kelas. 

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  tersebut maka permasalahan dibatasi pada: Penerapan teknik bermain 

peran untuk meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SDN 1 

Kunjir Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana respon siswa terhadap teknik bermain peran dalam materi 

pembelajaran berbicara ?  

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan berbicara melalui 

teknik bermain peran pada siswa kelas IV SDN 1 Kunjir tahun pelajaran 2017/ 2018. 
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LANDASAN TEORI 

Bahan Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra  

Dalam kurikulum 2006 (KTSP) mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat empat standar kompetensi 

yang meliputi keterampilan berbicara, keterampilan menulis dan keterampilan membaca, dan 

keterampilan mendengarkan. Kemempat standar tersebut dalam pelaksanannya harus seimbang 

(Khaerudin, 2007 : 1). 

 

Sedangkan pembelajaran karya sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengapresiasikan karya sastra. Kegiatan mengapresiasikan karya sastra mengandung makna 

pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin pemahaman terhadap nilai-nilai keindahan yang 

diungkap oleh pengarang. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada 

kehidupan yang didahului oleh keterampilan menyimak dan pada masa tersebutlah kemampuan 

berbicara mulai dipelajari. Berbicara merupakan tindakan penggunaan bahasa secara lisan. manusia, 

sebagai makhluk sosial selalu menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dengan sesamanya dalam 

hidup bermasyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah bagian dari keterampilan 

berbahasa oleh karena itu kemampuan berbicara kemampuan berbicara harus diberikan kepada siswa 

agar siswa memiliki kemampuan berbicara. Aspek kemampuan berbicara bukan hanya berbicara saja, 

tetapi keterampilan menyimak, keterampilan membaca, serta keterampilan berbahasa, maka keempat 

aspek tersebut harus diberikan secara terpadu dalam pembelajaran bahasa dan di samping itu tiap 

aspek keterampilan tersebut harus diberikan dengan proporsi yang seimbang.  

 

Metode Bermain Peran 

Pengertian Metodologi Pengajaran 

Lukman Ali (1995 : 653) menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik 

untuk mencapai maksud, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan 

guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

 

Mengutip pendapat dari Sudjana (2000 : 76) yang mengemukakan bahwa cara yang digunakan guru 

dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh keran itu 

peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar. Dengan metode ini 

diharapkan tumbuh berbagai kegiatanbelajar siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. 

Dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif. Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penerima 

atau yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan baik jika siswa banyak yang aktif 

dibandingkan dengan guru oleh karenanya metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat 

menumbuhkan kegiatan belajar siswa. Proses belajar mengajar yang baik dapat menggunakan 

berbagai jenis metode mengajar secara bergantian atau saling bahu membahu satu sama lain. masing-

masing metode ada kelemahan serta kelebihannya. Tugas guru adalah memilih berbagai metode yang 

tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar. Ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut 

sangat bergantung kepada tujuan, isi proses belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajar. Ditinjau 

dari segi penerapannya, metode mengajar ada yang tepat digunakan untuk siswa dalam jumlah yang 

besar dan ada yang tepat untuk siswa dalam jumlah yang kecil. Ada juga yang tepat digunakan di 

dalam kelas atau di luar kelas. 

 

Pengertian Bermain Peran 

Sudjana (1989 : 61) menyatakan bermain peran / sosio drama adalah sandiwara tanpa naskah, tanpa 

latihan lebih dulu sehingga dilakukan secara spontan, masalah yang didramakan adalah mengenai 

situasi sosial. 
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Hamalik (2006 : 214) menjelaskan bahwa pengajaran berdasarkan pengalaman lainnya adalah 

bermain peran karena pada umumnya siswa menyenangi penggunaan strategi ini karena berkenaan 

dengan isu-isu sosial dan kesempatan komunikasi interpersonal di dalam kelas. Di dalam bermain, 

peran guru menerima petan noninterpersonal di dlam kela, siswa menerima karakter, perasaan, dan 

ide-ide orang lain dalam situasi yang khusus. 

 

Sudjana (2000 : 90), sosiodrama adalah bermain peranan yang ditujukan untuk menentukan alternatif 

pemecahan masalah sosial. Metode sosio drama dan bermain peran merupakan salah satu metode 

dalam kegiatan belajar. Metode adalah suatu cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan. Makin baik metode itu, makin efektif pula pencapaian tujuan. Untuk menetapkan 

apakah suatu metode dapat disbeut baik, diperlukan patokan yang bersumber dari beberapa faktor 

(Surakhmad, 1986 : 75). 

 

Lain halnya dengan Subari (1994 : 93) yang menjelaskan bahwa metode sosiodrama atau bermain 

peran adalah mendramatisasi cara bertingkah laku di dalam hubungan sosial dan menekankan 

penghayatan di mana para siswa turut serta dalam memainkan peranan di dalam mendramatisasikan 

masalah-masalah sosial. Sosiodrama adalah suatu kelompok yang bertindak memecahkan masalah 

terutama pemecahan masalah yang berkenaan dengan hubungan antar insani. Masalah itu dapat 

dihubungkan dengan kerja sama siswa di sekolah, keluarga, atau di masyarakat umumnya. 

Sosiodrama memberikan kesematan kepada para siswa untuk menyelidiki alternatif pemecahan 

masalah yang berkenaan dengan keluarga (Hamalik, 2002 : 138). 

 

Tujuan Metode Bermain Peran 

Ali (2000 : 84) menyatakan bahwa tujuan bermain peran adalah menggambarkan suatu peristiwa masa 

alampau atau dapat pula cerita dimulai dengan bebagai kemungkinan yang terjadi baik kini maupun 

mendatang kemudian ditunjuk beberapa siswa untuk melakukan peran sesuai dengan tujuan cerita. 

Pemeran melakukan sendiri peranannya sesuai dengan daya imajinasi tentang pokok yang 

diperankannya. 

 

Mengutip pendapat dari Subari (1994 : 93) yang menjelaskan tujuan bermain peran adalah : 

Memahami peran orang lain. Membagi tanggung jawab dan melaksanakannya. Menghargai 

penghayatan orang lain, Terlatih mengambil keputusan. 

 

Sudjana (1989 : 90) mengemukakan bahwa tujuan bermain peran adalah: Agar siswa dapat 

menghayati perasaan orang lain. Dapat belajar sebagaimana membagi tanggung jawab. Dapat belajar 

bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan. Merangsang kelas untuk 

berpikir dan memecahkan masalah. 

 

Lain halnya dengan Hamalik (2002 : 138) yang mengatakan bahwa tujuan bermain peran adalah 

menciptakan kembali gambaran historis masa silam, peristiwa yang mungkin terjadi pada masa 

mendatang, peristiwa-peristiwa sekarang yang berarti atau situasi-situasi bayangan pada suatu tempat 

dan waktu tertentu. 

 

Sudjana (2000 : 90) menjelaskan bahwa tujuan bermain peran adalah agar siswa dapat menghargai 

dan menghayati perasan orang lain, memupuk rasa tanggung jawab pada diri siswa. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bermain peran adalah agar siswa dapat 

mengyahati perasaan orang lain dan menciptakan kembali gambaran historis masa silam, peristiwa 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.7   │   Juli 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    89 

  

yang mungkin terjadi pada masa mendatang, peristiwa-peristiwa sekarang yang berarti atau situasi-

situasi bayangan pada suatu tempat dan waktu tertentu. 

 

Kemampuan Berbicara 

Pengertian Berbicara 

Tarigan (1990 : 3), berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan 

yang didahului oleh keterampilan menyimak dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara mulai 

dipelajari. Selanjutnya Tarigan (1990 : 15) mengatakan bahwa berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta 

menyampaikan gagasan dan perasaan. 

 

Berbicara merupakan tindakan penggunan bahasa secara lisan. Manusia, sebagai makhluk sosial 

selalu menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dengan sesamanya dalam hidup bermasyarakat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah bagian dari keterampilan berbahasa oleh karena itu 

kemampuan berbicara harus diberikan kepada siswa agar siswa memiliki kemampuan berbicara. 

Aspek kemampuan berbicara bukan hanya berbicara saja tetapi keterampilan menyimak, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis juga termasuk dalam aspek keterampilan berbahasa. Untuk 

membentuk siswa yang terampil berbahasa, maka keempat aspek tersebut harus diberikan secara 

terpadu dalam pembelajaran bahasa dan di samping itu tiap aspek keterampilan tersebut juga harus 

diberikan dengan proporsi yang seimbang. 

 

Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan 

kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

pendengar menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persendian 

(juncture). Jika komunikasi berlangsung secara tatap muka, ditambah lagi dengan gerakan tangan dan 

mimik pembicara (Arsyad Mukti, 2005 : 17). 

 

Tujuan Berbicara  

Menurut Tarigan (1990 : 11) yang menyatakan bahwa tujuan utama dalam berbicara adalah untuk 

berkomunikasi dengan sesamanya yang ditopang alat komunikasi yang disebut bahasa. Komunikasi 

merupakan serangkaian perbuatan yang digunakan secara sistematis untuk mencapai tujuan atau 

maksud tertentu. 

 

Kegiatan berbicara berarti kegiatan menggunakan bahasa, dalam menggunakan bahasa dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti penampilan, cara mengungkapkan perasaan, sikap, dan cara pemecahan 

masalah. faktor-faktor tersebut mempengaruhi penggunaan bahasa dalam berbicara sehingga maksud 

yang disampaikan melalui bahasa tersebut akan tercapai melalui serangkaian perbuatan yang 

dilakukan selama berbicara. Perbuatan yang dilakukan selama berbicara itu dimaksudkan untuk 

memperjelas pesan yang disampaikan kepada penyimak agar penyimak memiliki makna yang sama 

dengan pembicara. Jelasnya berbicara itu bertujuan menyampaikan informasi atau pesan kepada 

penyimak dengan mengunakan bahasa yang dipahami disertai serangkaian perbuatan untuk 

memperjelas informasi agar informasi itu dapat diterima oleh penyimak tanpa mengubah makna 

informasi tersebut. 

 

Kerangka Berpikir 

Dengan menggunakan teknik bermain peran dalam pembelajaran berbicara siswa termotivasi untuk 

melakukan kegiatan berbahasa khususnya berbicara. Siswa akan merasa lebih mudah 

mengembangkan ide, di samping itu suasana kelas lebih kondusif dan efektif. Menurut teori Gestalt, 
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pembelajaran merupakan suatu proses memperoleh perubahan-perubahan pada “insight” atau 

pemahaman bukan hanya sekedar proses asosiasi antara stimulus dan respons (S_R). Teori ini 

menganggap bahwa manusia merupakan kebulatan jasmani dan rohani yang berinteraksi dengan 

lingkungan. Oleh karena itu antara manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang saling 

mempengaruhi. 

 

Hubungan di lingkungan, manusia belajar memahami dunia sekitarnya dengan jalan menyusun 

pengalaman-pengalaman sebaik mungkin, untuk itu maka dibutuhkan suatu sarana yang dapat dipakai 

untuk mewujudkannya. 

 

Salah satu sarana untuk dapat saling berhubungan adalah dengan menggunakan bahasa yang dapat 

diwujudkan melalui percakapan atau berbicara. Atas dasar kenyataan tersebut, maka dapat disusun 

kerangka pemecahan masalah secara rasional bahwa “Proses Pembelajaran Bermain Peran” sesuai 

dengan teori tersebut, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berbicara. Siswa diberi contoh 

konkrit dan dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran serta diberi kesempatan untuk 

memerankan dirinya sendiri maupun orang lain dala aktivitas berbicara.  

 

Hipotesis Kerja 

Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang kita 

amati dalam usaha untuk memahaminya (Nasution, 2001 : 39). 

 

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun 

hipotesis yaitu ada model pembelajaran dengan teknik bermain peran dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara pada siswa IV SDN 1 Kunjir. 

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Kunjir Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan. 

 

Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaborasi partisipan antara peneliti dengan guru 

kelas IV di SDN 1 Kunjir Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan. Jumlah siswa 25 orang, yang terdiri  

dari 11 orang laki laki dan 17 orang siswa perempuan. 

 

Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2017 / 2018 selama empat bulan 

( Februari 2018 s.d Juni 2018) 

 

Sumber Data  

Sumber data penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari 

hasil observasi, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil tes yang diberikan pada setiap siklus 

dan berbentuk skor (angka). 

 

Variabel Penelitian 

Variabel sebagai gejala yang bervariasi. Gejala yang dimaksud adalah objek penelitian, sehingga 

variabel obyek penelitian yang bervariasi (Arikunto, 1998 : 97).Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu:  Metode bermain peran 
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Metode bermain peran adalah pura-pura atau berbuat seolah-olah, melalui proses tingkah laku, 

imitasi, bermain mengenai suatu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang 

sebenarnya. Tujuan bermain peran adalah agar siswa dapat menghargai dan menghayati perasaan 

orang lain, memupuk rasa tanggung jawab pada diri siswa. 

 

Kemampuan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan yang 

didahului oleh keterampilan menyimak dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara mulai 

dipelajari. Target nilai yang harus dicapai siswa dalam kemampuan berbicara melalui metode bermain 

peran untuk siklus I rata-rata 65 mencapai 60% jumlah siswa, sedangkan siklus II rata-rata minimal 

70 mencapai 70%. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua cara atau teknik antara lain: 

1. Teknik Tes 

Tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan berbicara adalah tes performen yaitu menugasi 

siswa untuk praktik berbicara. Tes ini digunakan digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa kelas IV SDN 1 Kunjir Kec. Rajabasa tahun pelajaran 2017/ 2018, dalam penguasaan 

keterampilan berbahasa. Nilai akhir adalah jumlah keseluruhan skor masing-masing aspek yang 

dinilai, meliputi aspek ketepatan, aspek kelancaran, aspek intonasi, ekspresi, dan tema. 

Tabel: Kisi-Kisi Tes Keterampilan Berbicara 

No Indikator Deskriptor Skor 

1 Ketepatan  Tepat dalam penggunaan bahasa serta pemilihan 

kata dalam berbicara  

20 

Kurang tepat dalam penggunaan bahasa serta 

pemilihan kata dalam berbicara  

10 

Tidak tepat dalam penggunaan bahasa serta 

pemilihan kata dalam berbicara  

5 

2 Kelancaran  Lancar dan relevan dalam berbicara  20 

Kurang lancar dalam berbicara  10 

Tidak lancar dan putus-putus dalam berbicara  5 

3 Intonasi  Jelas dalam pemenggalan kata / jeda  20 

Kurang jelas dalam pemenggalan kata / jeda  10 

Tidak jelas dalam pemenggalan kata / jeda  5 

4 Ekspresi  Menjiwai dalam bermain peran  20 

Kurang menjiwai dalam bermain peran  10 

Tidak menjiwai dalam bermain peran  5 

5 Tema  Percakapan sesuai tema  20 

Percapakan kurang sesuai dengan tema  10 

Percakapan tidak sesuai dengan tema  5 

 

Tabel Kategori Penilaian Kemampuan Berbicara 

Skor Kategori 

90 

80 

70 

0 

- 

- 

- 

- 

100 

89 

79 

69 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 
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2. Teknik Observasi 

Observasi adalah alat penilaian yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang 

keadaan yang menjadi subjek penelitian. Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang situasi 

kegiatan belajar mengajar di kelas, dan kesulitan-kesulitan siswa dalam ketrampilan berbicara. Teknik 

observasi yang digunkan peneliti adalah: observasi siswa dan observasi guru. 

 

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pengamatan untuk siswa. 

Dengan observasi seluruh aktivitas siswa selama proses pembelajaran akan terpotret. Dalam 

penelitian ini observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Lembar pengamatan digunakan untuk mendapat data tentang perilaku dan 

respon siswa selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus I dan sisklus II. Observasi yang 

digunakan adalah proses sistematis karena mengandalkan penggunaan kategori-kategori yang relatif 

rinci, sehingga perekaman datanya hanya berupa pengisian daftar cocok (check list). Data tersebut 

diperoleh melalui lembar pengamtan yang dilakukan oleh siswa dan guru sebagai pengamat. 

 

Instrumen Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk instrumen. 

1. Bentuk instrumen 

Penelitian kelas ini menggunakan instruman berbentuk : 

a. Tes  

Teknik yang digunakan berupsa tes lisan untuk mengetahui kemampuan berbicara siswa. Untuk 

memperoleh data, tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada siklus I dan siklus II. bentuk tes yang 

dilakukan berupa perintah untuk memainkan peran.  Bentuk tes dan kriteria penilaian yang digunakan 

dalam siklus I dan siklus II sama, yaitu berbentuk tes performer dengan teknik bermain peran. Tes 

diberikan kepada seluruh siswa kelas IV SDN 1 Kunjir Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan. 

Instrumen alat yang digunakan berupa: daftar soal pedoman penelitian, lembar penilaian, arekaman. 

 

Adapun daftar soal digunakan untuk mengambil data, pedoman penilaian digunakan untuk 

memperoleh data, sedangkan rekaman mentranskripkan data 

 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan digunakan untuk mengamati aspek perilaku siswa dan guru pada saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. observasi digunakan pada semua siswa kelas IV SDN 1 

Kunjir dengan cara memberikan tanda chek list pada lembar observasi/ pengamatan sebagai instrumen 

datanya. 

 

Pengambilan Data Awal Kemampuan Berbicara 

Insrumen yang digunakan berupa soal-soal tes lisan yang digunkan untuk mengukur kemampuan 

berbicara diberikan kepada 25 siswa dari kelas IV SDN 1 Kunjir dan hasil nilai rata-rata, yakni 

sekurang-kurangnya harus mencapai skor minimal 70 (70%). Hal ini sesuai dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) Bahasa Indonesia yang ditentukan oleh Kelas IV SDN 1 Kunjir pada 

Tahun Ajaran 2017/ 2018. Hasil data awal yang diperoleh dari ke 25 siswa SDN 1 Kunjir nilai rata-

rata adalah sebesar 65 berkategori Cukup. Hal itu diketahui dari pelaksanaan Pre Test 

 

Hasil kemampuan berbicara dibedakan empat kategori, yaitu: Mencapai nilai rata-rata 60-69 : Kurang; 

Mencapai nilai rata-rata 70-79 : Cukup; Mencapai nilai rata-rata 80-89 : Baik . Mencapai nilai rata-

rata 90-100 : Amat Baik 
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Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Data yang berupa skor kemampuan 

berbicara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif persentase dan mencari nilai rata-

rata. Dalam analisis ini hasil kemampuan belajar di beri skor angka dan dimasukan pada tabel 

statistik, kemudian dicari skor rata-rata dalam satu kelas yang digunakan sebagai objek penelitian. 

Kecuali itu dihitung angka persentase yang dicapai siswa yang kemampuannya kurang perlu diberikan 

bimbingan.  

 

Data kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil observasi. Hasil observasi dari tindakan awal, 

siklus I, siklus II, dibandingkan. Dari hasil perbandingan tersebut akan diketahui peningkatan 

kemampuan berbicara. Data kualitatif ini akan memberikan gambaran mengenai siswa yang 

mengalami kesulitan dalam berbicara. Analisis data tes kemampuan berbicara disajikan dengan tabel 

seperti berikut ini : 

 

Tabel Analisis Data 

No Nama 

Siswa 

Aspek yang Dinilai 

Ketepatan Kelancaran Intonasi Ekspresi Tema 
Jumlah 

Skor 
Rata

2
 

         

         

Jumlah         

Rata-rata        

 

Rentangan nilai yang digunakan dalam persebaran penguasaan intonasi, kelancaran, ketepatan, 

ekspresi dan tema ditabulasikan menurut interval nilai. 

 

Tabel: Interval Nilai Kemampuan Berbicara 

No Interval Nilai Frekuensi Prosentase Kategori / Kriteria 

1 

2 

3 

4 

90 – 100 

80 – 89 

70 – 79 

60 – 69 

  

Amat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian yang berbasis kelas. Desain 

penelitian dengan model siklus yang tidak sulit dilakukan adalah model Kemmis dan MC. Taggart. 

PTK ini dilakukan melalui beberapa proses yaitu antara lain sebagai berikut: Perencanaan, Tindakan,  

Pengamatan atau Observasi, Refleksi.  

 

Penelitian ini menggunakan empat komponen penelitian tindakan dalam suatu sistem spiral yang 

saling terkait antara langkah satu dengan langkah yang berikutnya. Penelitian ini dilakukan dalam dua 

siklus, siklus I bermaksud untuk mengetahui kemampuan berbicara melalui metode bermain peran. 

Sedangkan siklus berikutnya yaitu siklus II bermaksud untuk peningkatan kemampuan berbicara 

melalui metode bermain peran. 
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Siklus I 

Perencanaan 

Pada siklus I perlu disiapkan: Menyusun satuan pelajaran yang sesuai dengan penelitian. Menyusun 

rancangan tindakan dalam bentuk rencana pembelajaran (RPP).  Menyusun rancangan evaluasi yang 

meliputi tes dan non tes.  

 

Tindakan 

Tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan perencanaan pada proses pembelajaran. Siswa 

memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru, dilanjutkan guru memberi contoh. Pada tahap ini 

dievaluasi apakah siswa sudah dapat berbicara dengan baik atau belum sesuai dengan unsur-unsur 

pembangun kalimat. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung, 

tindakan ini untuk mengetahui kemampuan berbicara setelah melaksakan pembelajaran dengan 

metode bermain peran. 

 

Pengamatan 

Pengamatan dilakukan secara hati-hati dan cermat, rinci terhadap yang dilakukan siswa selama proses 

belajar mengajar. Pengamatan dilakukan dengan cara test, pada pengamatan ini aktivitas siswa dicatat 

oleh peneliti selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan berbicara ini, peneliti 

mengadakan pengamatan mengenai keaktifan siswa, apakah siswa mengalami kesulitan atau tidak 

dalam mengikuti kegiatan belajar kemampuan berbicara. 

 

Refleksi 

Pada tahap ini akan dilihat hasil perencanaan, tindakan, dan pengamatan. Atas dasar pengamatan 

kemampuan berbicara akan dikaji cermat perubahan yang terjadi dan mencari pemecahan atas 

masalah yang timbul. Pada siklus I dimungkinkan terdapat banyak kesalahan dan kegagalan siswa 

dalam membuat kalimat. Peneliti akan mengulangi kegiatan ini pada siklus II sebagai perbaikan siklus 

I yang didapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan kemampuan berbicara. 

 

Siklus II 

Berdasarkan refleksi siklus I dapat digunakan sebagai perencanaan pada siklus II. Pada garis besarnya 

tindakan siklus I tidak jauh berbeda dengan siklus II. Pada siklus II digunakan untuk memperbaiki 

tindakan-tindakan yang belum baik pada siklus I sehingga pada siklus II kemampuan berbicara 

melalui metode bermain peran. 

 

Indikator Keberhasilan 

Penelitian tindakan kelas ini menempatkan indikator keberhasilan sebagai berikut: Jika siswa telah 

menunjukan hasil tes keterampilan berbicara dengan teknik bermain peran, rata-rata 70 (70%) sesuai 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) bahasa Indonesia dikelas kelas IV SDN 1 Kunjir. Telah 

terjadi perubahan perilaku setelah mengikuti pembelajaran yang dilihat dari data melaui 

observasi/pengamatan siswa kearah perubahan yang positif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Kondisi awal merupakan keadaan sebelum melaksanakan Tindakan Siklus I, terlebih dahulu 

dilakukan tes awal (pre test) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar (KD) 

Berbicara. Tes awal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa 

sebelum menerima perlakuan, hasil tes awal dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan tindakan 

(pembelajaran) selanjutnya. Setelah dilakukan tes awal, diperoleh hasil bahwa kemampuan siswa 
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dalam berbicara bahasa Indonesia cukup. Hal ini terlihat melalui hasil tes performance siswa hampir 

sebagian besar siswa, di bawah kemampuan berbicara yang dimiliki siswa, di bawah ini penjelasan 

hasil tes awal yang dilakukan pada siswa kelas IV SDN 1 Kunjir Tahun Pelajaran 2017/ 2018 dengan 

batas nilai awal sebagai berikut: 

 

Ada 10 siswa atau 25% yang mendapat nilai kurang, 15 siswa atau 75% dari jumlah siswa yang 

memperoleh nilai cukup, sedangkan yang memperoleh nilai baik dan amat baik tidak ada. Data tabel  

berikut ini menunjukkan bahwa kemampuan berbicara siswa IV SDN 1 Kunjir dalam berbicara 

bahasa Indonesia cukup, dengan rata-rata 65,00. 

 

Tabel:  Hasil Presentase Tes Awal Kemampuan Berbicara Siswa Sebelum Perlakuan Tindakan  

No. Interval Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. 90 – 100 - 0% Amat Baik 

2. 80 – 89 - 0% Baik 

3. 70 – 79 8 20% Cukup 

4. 60 – 69 17 80% Kurang 

 Jumlah 25 100%  

 

Adapun rincian data di atas, dapat diketahui bahwa siswa yang memperoleh nilai antara 60 - 69 ada 

17 siswa (80%) dan termasuk kategori kurang. Siswa yang memperoleh nilai 70 - 79 ada 8 sisawa 

(20%) termasuk kategori cukup. Adapun kategori baik dengan siswa yang memperoleh nilai antara 80 

- 89 belum dicapai seorang pun (0%) dan kategori amat baik dengan memperoleh nilai antara 90 - 100 

juga belum dicapai seorang pun (0%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh belum 

memenuhi target yang telah ditentukan, target yang ditentukan sesuai dengan pembelajaran tuntas 

apabila siswa dapat menguasai dengan kategori baik (70%). 

 

Pembahasan 

Pembahaasan Siklus I 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada pra siklus, hasil Tindakan Siklus I, dan hasil 

Tindakan Siklus II. Penelitian tindakan siklus ini dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu siklus I dan 

siklus II. Pembahasan hasil penelitian tersebut meliputi hasil tes dan hasil non tes. Hasil tes penelitian 

mengacu perolehan skor yang dicapai siswa dalam kemampuan berbicara Bahasa Indonesia yang 

meliputi tiga aspek, yaitu: Aspek Ketepatan, Aspek Kelancaran, Aspek Intonasi. 

 

Pembahasan hasil non tes berpedoman pada instrumen penelitian yaitu Lembar Observasi/ 

Pengamatan. Kegiatan pra tindakan dilakukan sebelum tindakan siklus I. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui gambaran kondisi awal ketrampilan siswa dalam berbicara Bahasa 

Indonesia. Setelah melaksanakan kegiatan menganalisis, peneliti melakukan tindakan siklus I. Proses 

pembelajaran berbicara dengan teknik Bermain Peran pada siklus I dibagi menjadi 3 bagian yaitu, 

bagian awal pembelajaran, bagian inti dan penutup. Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh teman 

guru untuk melakukan observasi (pengamatan). 

 

Selanjutnya guru melakukan apresiasi dengan menanyakan keadaan siswa dan dilanjutkan dengan 

tanya jawab tentang Bahasa Indonesia. Setelah siswa benar-benar siap untuk memulai kegiatan 

pembelajaran, guru mulai menjelaskan segala kegiatan yang akan dilakukan selama 2 jam 

pembelajaran. kegiatan inti dalam pembelajaran berupa kegiatan guru dan siswa dalam berbicara 

Bahasa Indonesia untuk melatih kemampuan siswa dalam berbicara. 
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Siswa dibagi beberapa kelompok, siswa disuruh mengambil lintingan yang berisi topik yang harus 

dimainkan, siswa diberi tugas untuk melakukan percakapan di depan kelas menggunakan Bahasa 

Indonesia. Pada akhir pembelajaran ditutup dengan menyimpulkan dan perbaikan materi yang telah 

diperankan. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata skor kemampuan berbicara siswa pada siklus I masih 

rendah, karena hanya mencapai nilai rata-rata sebesar 69,10. Hal ini disebabkan karena adanya 

hambatan-hambatan yang berasal dari siswa maupun guru. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru, hambatan atau kendala yang dialami antara lain: 

Siswa belum lancar memahami materi dan indikator yang dirumuskan oleh guru. Siswa belum 

menguasai bahan pelajaran dengan baik. Siswa belum lancar atau benar dalam berbicara Bahasa 

Indonesia. Siswa belum punya rasa percaya diri, sehingga masih malu dan minder. Pengamatan pada 

siklus I juga dilakukan oleh 40 siswa yang menjadi subjek peneliti dengan cara mengisi Lembar 

Pengamatan yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang respons siswa terhadap penerapan 

teknik Bermain Peran dalam ketrampilan berbicara.  

 

Siswa hanya memilih salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kenyataannya dengan 

perolehan hasil sebagai berikut: Aspek pengamatan tentang respon siswa terhadap teknik Bermain 

Peran juga dilakukan siswa dengan cara mengisi angket yang berisi tentang 7 butir pertanyaan dengan 

jawaban sesuai dengan kenyataan yang ada dan diisi dengan jawaban Ya atau Tidak. Hasil 

pengamatan tersebut menunjukkan bahwa dari 25 siswa dengan 7 pertanyaan yang menjawab Ya 

sebanyak 118 jawaban siswa dan menjawab Tidak sebanyak 57 jawaban siswa. Dengan demikian dari 

7 butir pertanyaan ternyata 67,42% siswa dari 25 siswa menjawab Ya dan 32,57% menjawab Tidak. 

 

Pembahasan Siklus II 

Dalam siklus II, kemampuan berbicara siswa diukur melalui materi dan teknik yang sama. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam siklus II mengalami peningkatan kemampuan berbicara. 

Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata skor kemampuan berbicara siswa pada siklus II sebesar 87. 

peningkatan dalam siklus II sebesar 65 dengan rata-rata skor kemampuan berbicara siswa pada siklus 

II. Peningkatan sebesar itu dapat membuktikan bahwa teknik Bermain Peran sukup efektif digunakan 

untuk mengajarkan kemampuan berbicara pada siswa. 

 

Perolehan nilai rata-rata sebesar 87 termasuk kategori baik, di samping itu nilai rata-rata 87 sudah 

memenuhi target yang ditetapkan pada siklus II, sehingga penelitian ini tidak dilanjutkan pada putaran 

berikutnya. Setelah diadakan tes pada siklus I, dan tes pada siklus II ternyata tampak adanya 

peningkatan skor dari kedua tes tersebut. skor itu dapat dilihat pada adanya peningkatan skor dari 

kedua tes tersebut. Skor itu dapat dilihat pada rekapitulasi hasil analisis data dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel. Rekapitulasi Hasil Analisis Data Tentang Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV SDN 1 Kunjir Kec. Rajabasa 

No Pencapaian Nilai Rata2 
Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Tuntas 

Belajar 

1. Keadaan awal 20 60,00 70,00 22,5% 

2. Siklus I 40 60,00 80,00 47,5% 

3. Siklus II 87 60,00 90,00 87,5% 
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Hasil praktikus pre tes, skor rata-rata mencapai 63,875 termasuk kategori kurang karena berada pada 

rentang nilai 60 - 69, skor rata-rata tersebut berasal dari jumlah rata-rata masing-masing aspek yang 

dinilai. Hasil tes siklus I berbicara dengan nilai rata-rata kelas 47,5 atau dalam kategori kurang, 

karena berada pada rentang nilai 60 - 69. Hasil tersebut belum memenuhi target nilai rata-rata kelas 

pada siklus I yaitu 70, skor rata-rata tersebut diakumulasi dari beberapa aspek. Hasil tes siklus II 

mencapai 87,5 dalam kategori cukup karena berada pada rentang 70 - 79. hal ini sudah memenuhi 

standar ketentuan yaitu Kriteria Ketuntasanm Minimal (KKM) Bahasa Indonesia kelas IV SDN 1 

Kunjir sebesar 70. 

 

Rendahnya keterampilan sistem dalam berbicara Bahasa Indonesia tersebut karena beberapa faktor 

yang melingkupinya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini dapat dilihat pada 

kemampuan berbicara kurang benar. Faktor eksternal berasal dari pola pembelajaran guru yang statis, 

kaku, dan masih cenderung mengutamakan hasil pembelajaran tanpa mempertimbangkan proses 

pembelajaran itu sendiri. 

 

Peningkatan pada ketiga aspek ketrampilan berbicara merupakan prestasi yang patut dibanggakan 

sebelum diberlakukan tindakan siklus I dan siklus II kemampuan siswa masih kurang. Setelah 

diberlakukannya tindakan siklus I maupun siklus II dengan menggunakan teknik Bermain Peran, 

kemampuan berbicara mengalami peningkatan.  

 

Pengamatan terhadap tindakan siklus II juga dilakukan oleh 40 siswa yang menjadi subjek peneliti 

dengan cara mengisi Lembar Pengamatan yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang respons 

siswa terhadap penerapan teknik Bermain Peran dalam ketrampilan berbicara. Siswa hanya memilih 

salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kenyataannya dengan perolehan  respon siswa 

terhadap teknik Bermain Peran juga dilakukan siswa dengan cara mengisi angket yang berisi tentang 

7 butir pertanyaan dengan jawaban sesuai dengan kenyataan yang ada dan diisi dengan jawaban Ya 

atau Tidak. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa dari 25 siswa dengan 7 pertanyaan yang 

menjawab Ya sebanyak  157 siswa, jawaban siswa dan menjawab Tidak sebanyak 18 jawaban siswa. 

Dengan demikian dari 7 butir pertanyaan ternyata 89,71% siswa dari 25 siswa menjawab Ya dan 

10,28% menjawab Tidak. 

 

PENUTUP 

Simpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian serta pembahasan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada peningkatan kemampuan berbicara dari kegiatan pre test, siklus I dan siklus 

II. Skor rata-rata yang diperoleh pada kegiatan pre test sebesar 20% dengan rincian bahwa nilai antara 

60 - 69 ada 17 siswa (80%) dan termasuk kategori kurang. Siswa yang memperoleh nilai 70 - 79 ada 8 

sisawa (20%) termasuk kategori cukup. Adapun kategori baik dengan siswa yang memperoleh nilai 

antara 80 - 89 belum dicapai seorang pun (0%) dan kategori amat baik dengan memperoleh nilai 

antara 90 - 100 juga belum dicapai seorang pun (0%). 

 

Setelah diadakan tindakan siklus I keadaan tersebut meningkat nilai rata-rata menjadi 47,5. 

berkategori kurang, dengan rincian siswa yang meraih kategori kurang 60 - 69 ada 15 siswa (60%) 

dan termasuk kategori kurang. Siswa yang memperoleh nilai 70 - 79 ada 7 siswa (28%) termasuk 

kategori cukup. Adapun kategori baik dengan siswa yang memperoleh nilai antara 80 - 89 dengan 3 

siswa (12%) dan kategori amat baik dengan skor antara 90 – 100 tidak ada siswa yang 

memperolehnya. Karena nilai yang dicapai pada siklus I hampir memenuhi kriteria ketuntasan 

minimum (KKM).  
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Dilanjutkan dengan siklus II dari hasil tindakan siklus II diperoleh peningkatan yakni nilai rata-rata 

siswa mencapai 75,5. dengan rincian siswa yang memperoleh nilai antara 60 - 69 ada 3 siswa (12%) 

dan termasuk kategori kurang, siswa yang memperoleh nilai 70 - 79 ada 4 siswa (16%) termasuk 

kategori cukup, siswa yang memperoleh nilai 80 – 89 ada 11 siswa (44%) dan siswa yang 

memperoleh nilai 90 - 100 ada 7 orang (28%) dengan kategori amat baik. dari tindakan siklus II 22 

siswa dikatakan dalam kategori Tuntas, Kriteria Ketuntasan Minimun (KKM) pada pelajar Bahasa 

Indonesia kelas IV SDN 1 Kunjir yaitu 70.  

 

Hasil penelitian membuktikan bahwa tindakan penerapan metode teknik bermain peran dapat 

diandalkan sebagai metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa kelas 

IV SDN 1 Kunjir dengan sesuai Standar Kompetensi Belajar Minimum yang telah ditentukan oleh 

sekolah. Perilaku siswa selama pembelajaran kemampuan berbicara dari tahap pre tes, siklus I hingga 

siklus II mengalami perubahan. Pada kegiatan pre tes tingkah laku siswa terlihat tidak memperhatikan 

serta terkesan malu saat disrruh berbicara di depan kelas. Namun setelah digunakan metode bermain 

peran dari siklus I sampai siklus II siswa merasa terlatih dan pembelajaran dirasa bervariasi dan tidak 

monotone. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengisian lembar observasi tentang respons siswa 

terhadap metode teknik bermain peran dalam kemampuan berbicara yang telah diisi oleh siswa. 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: Metode 

Bermain Peran menjadi alternatif dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara, 

guru dianjurkan menggunakan metode Bermain Peran. Untuk mendorong siswa berani berbicara di 

depan kelas dapat dilakukan dengan suatu cara yang menyenangkan, salah satunya dengan teknik 

Bermain Peran. Dengan adanya peningkatan yang signifikan, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti yang lain. 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rinderiyana@yahoo.co.id atau 

rinderiyana@gmail.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama penulis, 

lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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