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ABSTRACT 

This study aims to describe: (1) Increasing students' learning motivation through the CTL approach in Class 

IX.1 Semester July – December 2021 UPT SMP Negeri 2 Padang Gelugur, Pasaman Regency. (2) Increasing 

student learning outcomes in learning Mathematics through the application of Contextual Teaching Models and 

Learning in Class IX.1 Semester July – December 2021 UPT SMP Negeri 2 Padang Gelugur, Pasaman 

Regency. The results of this study include: (1) The application of the Contextual Teaching and Learning Model 

can increase students' learning motivation in learning Mathematics in Class IX 1 Semester July - December 

2021 UPT SMP Negeri 2 Padang Gelugur, Pasaman Regency. This is marked by the increasing enthusiasm and 

response of students in solving problems, increasing cooperation and helping fellow students, increasing 

cohesiveness and student involvement in the teaching and learning process. (2) The application of Contextual 

Teaching and Learning in Mathematics learning was able to increase student learning outcomes by 33.4% 

above the KKM compared to the conditions of achievement in the first cycle. 

Key Word: Learning Motivation, Contectual Teaching and Learning 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan:(1) Peningkatan motivasi belajar siswa melalui pendekatan CTL 

dalam Kelas IX.1 Semester Juli – Desember 2021 UPT SMP Negeri 2 Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.(2) 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika melalui penerapan Model Contextual Teaching 

and Learning di Kelas IX.1 Semester Juli – Desember 2021 UPT SMP Negeri 2 Padang Gelugur Kabupaten 

Pasaman. Hasil penelitian ini meliputi:(1) Penerapan Model Contextual Teaching and Learning dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran Matematika di Kelas IX 1 Semester Juli – Desember 

2021 UPT SMP Negeri 2 Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Hal ini ditandai dengan makin meningkatnya 

semangat dan respon siswa dalam memecahkan soal – soal, meningkatnya kerjasama dan tolong – menolong 

sesama siswa, meningkatnya kekompakan dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. (2) Penerapan 

Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran Matematika ternyata dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa sebesar 33,4% diatas KKM dibandingkan dengan kondisi capaian pada siklus pertama.  

Kata Kunci : Motivasi Belajar, Contectual Teaching and Learning 

 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, untuk mengelola sumber daya 

alam tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Untuk menciptakan manusia yang 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 3   │   Maret 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    2 

  

berkompeten itu maka Indonesia mewajibkan pendidikan sembilan tahun pada siswa yang dikenal 

dengan istilah pendidikan sembilan tahun. 

 

Pendidikan merupakan moral yang paling utama Indonesia dalam pembentukan sikap mental, 

intelektual dan keterampilan seseorang. Sehingga dengan pendidikan tercipta sumber daya alam 

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. 

 

Salah satu usaha dalam pengembangan kegiatan pendidikan tersebut adalah meningkatkan mutu 

pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana serta mengadakan penataran bagi guru-guru. Upaya ini 

untuk mengembangkan kemampuan profesional guru untuk membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 memuat bahwa Sistem Pendidikan 

Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya. Maksudnya adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti luhur dan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta bertanggung jawab 

bermasyarakat dan berbangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka dalam proses belajar 

mengajar guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif baik melalui penggunaan 

strategi, metode maupun model-model pembelajaran inovatif. 

 

Peran guru sangatlah penting untuk melakukan pembelajaran. Mata pelajaran Matematika adalah 

suatu mata pelajaran yang berinti pada mengasah berfikir logis dan sistematis. Departemen 

Pendidikan Nasional (2006 : 575) menjelaskan bahwa Matematika merupakan mata pelajaran yang 

berinti pada hitung – hitungan yang sifatnya logis dan sistematis. Mata pelajaran Matematika 

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) Mengenal konsep yang berkaitan 

dengan Matematika serta bagaimana operasinya : 2) Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis 

dan kritis, rasa ingin tau, inkuiri, mencontohkan, dan aplikasi ilmu sosial dan sains. 

 

Untuk tercapainya tujuan di atas guru harus mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

pelajaran Matematika. Model dimaksud berupa kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan. Menurut Saripudin (dalam Djakia:2005:129) “model 

pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganir pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran serta para pengajar dalam merencanakan dan 

meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran”. 

 

Model pembelajaran Inovatif banyak bentuknya salah satu diantaranya yakni Contextual Teaching 

and Learning (CTL). Merupakan proses pembelajaran yang holistic dan bertujuan membantu siswa 

untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka 

sehari-hari (konteks pribadi, social dan cultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan atau  

keterampilan yang dinamis dan fleksibel utnuk mengkontruksi sendiri secara aktif pemahamannya. 

 

CTL disebut pendekatan kontekstual karena konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan mereka sebagai anggota 

masyarakat 
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Berdasarkan hemat peneliti di UPT SMP Negeri 2 Padang Gelugur, motivasi siswa dalam 

pembelajaran Matematika masih rendah.Ini ditandai dalam pembelajaran hanya terjadi interaksi pada 

satu arah (siswa pasif) guru masih memakai pembelajaran konvensional yaitu mengajar dengan 

metode ceramah. Disisi lain siswa dituntut untuk menghafal serta membaca bahan  pelajaran sehingga 

siswa kurang termotivasi dalam belajar. Bertolak dari fenomena ini, maka peneliti merasa terpanggil 

untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian. 

 

Berdasarkan konsep di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian yakni: “Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Melalui Penerapan Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Pada 

Mata Pelajaran  Matematika di Kelas IX.1 Semester Juli – Desember 2021 UPT SMP Negeri 2 

Padang Gelugur Kabupaten Pasaman” 

 

Kajian Teori 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut merupakan keadaan yang 

mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. Sedangkan menurut Purwanto (2007), motivasi 

adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan suatu usaha yang 

disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan merupakan pengertian motivasi menurut Donald dalam Sardiman (2007:73).  

 

Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat 

ditingkatkan. Dengan demikian pula dalam kegiatan belajar mengajar seorang anak didik akan 

berhasil jika mempunyai motivasi untuk belajar.  

 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan 

dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Kedua faktor 

tersebut disebabkan oleh ransangan tertentu, sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan 

aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat.  

 

Pengertian motivasi menurut Suryabrata dalam Djaali (2007:101) motivasi adalah keadaan yang 

terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

pencapaian suatu tujuan. Suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya efektif dan reaksi untuk mencapai tujuan, hal ini sesuai dengan pendapat Donal dalam 

Hamalik (2000:173). Dengan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa motivasi adalah sesuatu yang 

kompleks. 

 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur 

yang mendukung. Hal ini mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan 

berhasil, (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (3) adanya harapan dan cita-cita masa 

depan, (4) adanya perhargaan dalam belajar, (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, (6) 

adanya lingkungan belajar yang kondisif,sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar 

dengan baik. 
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Pembelajaran CTL sebagai salah satu model pembelajaran inovatif yang berinti pada proses 

pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar 

dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari ( konteks pribadi, sosial dan 

kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan atau  keterampilan yang dinamis dan fleksibel utnuk 

mengkontruksi sendiri secara aktif pemahamannya. 

 

Peneliti melakukan tindakan dengan pembelajaran kontektual agar  siswa belajar dengan penuh 

makna dan motivasi belajarnya tinggi. Dengan memperhatikan prinsip kontektual, yaitu proses 

pembelajaran yang diharapkan dapat mendorong memotivasi siswa untuk menyadari dan 

menggunakan pemahamannya, mengembangkan diri dan menyelesaikan berbagai konsep 

pertimbangan, soal-soal sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarakan. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Pemilihan jenis 

PTK karena peneliti terlibat langsung dan sudah merupakan tugas peneliti sebagai pendidik yang 

harus selalu berusaha meningkatkan mutu pembelajaran. Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan 

bentuk ilmiah, yang digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih bermakna. 

 

Dalam penelitian ini prosedur penelitian dimulai dengan siklus I setelah dilaksanakan tes awal. Hasil 

tes awal diteliti dan diketahui kesulitan siswa dalam memahami mata pelajaran Matematika. 

Penelitian ini akan mengungkapkan persoalan yang terjadi dalam pembelajaran Matematika dengan 

pendekatan pada dua kompetensi dasar yang bermakna pada siswa kelas IX.1 UPT SMP Negeri 2 

Padang pada semester  Juli - Desember 2021. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian Siklus I 

Peneliti dan observer pada tahap ini berdiskusi tentang pelaksanaan dan hasil observasi pada siklus I. 

Pada siklus I ini ketuntasan belajar peorangan pada mata pelajaran Matematika 54,1%. Dari analisa 

diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan belum berhasil  sebab 

persentase siswa yang tuntas belajar baru mencapai 54,1% dari siswa Kelas IX.1 Semester Juli – 

Desember 2021 UPT SMP Negeri 2 Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Suatu kelas dikatakan 

berhasil jika mencapai ketuntasan belajar paling sedikit  80% dari  jumlah siswa dalam kelas tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa  kegiatan pembelajaran belum berhasil dan perlu dilanjutkan pelaksanaan 

tindakan pada siklus ke dua. 

 

Hasil Penelitian Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi, ternyata Pada siklus kedua rata – rata ketuntasan belajar perorangan 

siswa meningkat menjadi 87,5%. Dari versi klasikal ternyata pembelajaran Matematika di Kelas IX.1 

UPT SMP Negeri 2 Padang Gelugur kabupaten Pasaman ternyata sudah tuntas sebesar 87,5%. 

Persentase ini melebihi indikator keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Setelah peneliti cermati selama dalam kegiatan penelitian dalam hal proses sampai pada hasil maka 

peneliti menyimpulkan sebagai berikut: Penerapan pendekatan CTL dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa di Kelas IX.1 Semester Juli – Desember 2021 UPT SMP Negeri 2 Padang Gelugur 

Kabupaten Pasaman. Hal ini ditandai dengan semakin berkualitasnya semangat dan respon siswa 

dalam memecahkan persoalan yang diberikan  guru. Meningkatnya kemampuan komunikasi dan 

kerjasama siswa serta hasil belajar yang diperoleh siswa. Peningkatan tersebut meliputi : (a) 

meningkatnya kerjasama siswa dan tolong menolong antar siswa untuk memecahkan  soal dalam 
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proses pembelajaran (b) meningkatnya kekompakan antar siswa (c)  meningkatnya keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran CTL ternyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Matematika di Kelas IX.1 Semester Juli – Desember 2021 UPT SMP Negeri 2 Padang 

Gelugur Kabupaten Pasaman, dimana 87,5% hasil belajar siswa berada di atas KKM di akhir 

pembelajaran pada siklus kedua. 

 

Saran 

Setelah diketahui  hasil dan kesimpulan selama penelitian berlangsung di Kelas IX.1 Semester Juli – 

Desember 2021 UPT SMP Negeri 2 Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, peneliti mengajukan saran 

sebagai berikut:  Guru seharusnya selalu memotivasi siswa sehingga mereka semangat belajar serta 

aktif dalam kegiatan Belajar mengajar. Guru harus menguasai metoda pembelajaran agar siswa lebih 

terdorong dan bersemangat dalam pembelajaran. 
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USING COMBINATION OF TRAINING METHODS OR DRILL WITH 

DEMONSTRATION METHODS IN INCREASING INDONESIAN 

LEARNING OUTCOMES IN CLASS 5 STUDENTS 

SD NEGERI 49 MANADO 

 

PENGGUNAAN KOMBINASI METODE LATIHAN ATAU DRILL 

DENGAN METODE DEMONSTRASI DALAM MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS 5  

SD NEGERI 49 MANADO 
 

*Marwilayah Hamzah Piola 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to get an idea whether using a combination of training methods and the Drill method can 

improve Indonesian language learning outcomes in 5th grade students of SD Negeri 49 Manado in Manado 

City. The indicator of the success of this research is an increase in learning outcomes for attitudes, knowledge, 

and skills in Indonesian in 5th grade students, after they receive learning actions in the form of a combination of 

training methods and drill methods. The results of the study concluded that the use of a combination of practice 

or drill methods with the demonstration method was effective in improving Indonesian language learning 

outcomes in 5th grade students of SD Negeri 49 Manado, in Manado City. 

Key Word: Learning Outcomes, Practice Method, Drill Method 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apakah  dengan menggunakan kombinasi metode latihan 

dan metode Drill dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado 

di Kota Manado. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar untuk sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan berbahasa Indonesia pada siswa kelas 5, setelah mereka menerima tindakan 

pembelajaran berupa kombinasi kombinasi metode latihan dengan metode drill. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan kombinasi metode latihan atau drill dengan metode demonstrasi ternyata efektif 

meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado, di Kota Manado. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Metode Latihan, Metode Drill 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya dalam sistem pendidikan modern di Indonesia saat ini komponen guru cenderung 

mendapatkan perhatian lebih besar di antara komponen–komponen sistem pendidikan di lembaga 

sekolah. Besarnya perhatian terhadap guru antara lain dapat dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan 

khusus dari pemerintah, antara lain pemberian tunjangan fungsional guru dan tunjungan profesi guru, 

di samping unjangan-tunjangan lainnnya untuk menyejahterakan guru.  di samping itu, usaha–usaha 

untuk mempersiapkan guru menjadi guru profesional telah banyak dilakukan baik di tingkat pusat ata 

nasional, maupun di tigkat daerah provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai di tingkat kecamatan dan 

gugus sekolah. Dengan demikian seorang guru perlu menyikapi setiap perubahan ilmu dan teknologi 

yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran. Hal itu berarti bahwa setiap guru harus mampu 

menyesuaikan dan berinovasi dengan kurikulum yang sedang diberlakukan masa kini.  
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Namun, dalam dunia nyata sampai saat ini, menunjukkan bahwa belum semua guru telah memiliki 

kinerja yang baik dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran bermutu. Hal ini ditunjukkan 

dengan kenyataan di lapangan bahwa para guru kurang mampu berinovasi dengan kurikulum, 

terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, seperti penentuan indikator pencapaian 

kompetensi atau tujuan pembelajaran, bahan ajar yang akan digunakan, proses pembelajaran, 

pemilihan dan penggunaan alat dan media pembelajaran, serta teknik dan bentuk penilaian hasil 

belajar siswa di kelas. Para guru sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan 

pembelajaran, terutama dalam perencanaan dan implementasi strategi pembelajaran yang efektif, 

efisien, aktif, inovatif, menyenangkan, dan produktif.  

 

Menurut Aqib (2009:11), kegiatan pembelajaran akan memiliki efektivitas tinggi jika dalam proses 

pembelajaran guru tidak hanya sekedar menekankan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang 

diajarkan, tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam 

dan berfungsi sebagai muatan nurani dan dihayati serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh 

peserta didik.   

 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa salah satu  faktor utama yang menentukan bermutu-

tidaknya suatu pembelajaran adalah guru yang mampu mengoptimalkan perannya 

sebagai  pendidik,  pengajar, pembimbing, dan pelatih yang bermutu bagi anak didiknya. Guru 

mampu membuat anak didiknya mau dan berhasil belajar. Sahertian (1994:7) menyatakan bahwa 

sebagai guru, ia menyampaikan materi pelajaran; atau dengan istilah komunikasi: Guru 

mengomunikasikan pesan-pesan dan materi pelajaran secara baik dan menarik kepada anak didiknya. 

Ia tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga harus menanamkan konsep berpikir 

melalui pelajaran yang diberikan.  

 

Adanya desakan menuntut para guru di sekolah harus profesional dewasa ini antara lain karena 

kemampuan sebagian besar guru dalam berinovasi cenderung kurang maksimal. Dalam hal ini, 

bagaimana guru mampu mengembangkan pembelajaran yang baik dan bermutu, yang mendukung 

keefektifan ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk mampu mengembangkan pembelajaran yang 

baik, bermutu, dan efektif seperti itu, seorang guru perlu memilih dan menggunakan berbagai variasi 

metode pembelajaran yang tepat, sehingga menciptakan model pembelajaran yang inovatif, sistematis, 

efektif, menyenangkan, dan produktif.  

 

Tolok ukur keberhasilan pembelajaran pada umumnya adalah hasil atau prestasi belajar siswa. Fakta 

di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah penulis cenderung belum 

maksimal, dan selalu belum memenuhi harapan dan target KKM yang ditetapkan para guru. Pada 

tahun pelajaran yang lalu, daya serap Bahasa Indonesia untuk beberapa kelas, termasuk di kelas 5, 

cenderung masih di bawah standar nilai yang ditetukan melalui KKM. Jika dilihat data nilai hasil 

ulangan harian pada semester genap tahun pelajaran yang lalu (2016/2017) untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas 5 di SD Negeri 49 Manado teryata baru mencapai kurang dari 80% siswa 

yang sudah tuntas belajar, yang seharusnya minimal 85% siswa.  

 

Rendahnya mutu hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado antara lain 

disebabkan oleh kebiasaan guru yang belum menggunakan model pembelajaran bermutu. Guru 

cenderung masih dominan memberi tahu, sedangkan siswa kurang mendapat kesempatan untuk 

mencari tahu secara aktif fisik maupun mental. Siswa dijadikan sebagai objek bukan subyek, bahkan 

guru cenderung membatasi partisipasi dan kreativitas siswa selama proses pembelajaran. Padahal di 

era globalisasi yang kian canggih ini, apalagi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, seharusnya guru 
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menggunakan metode pembelajaran yang variatif, yang mendorong siswa mencari tahu, bertanya, dan 

secara aktif melakukan aktivitas untuk menemukan sendiri, dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan guru.   

 

Untuk dapat memperoleh strategi pembelajaran yang baik, menyenangkan, dan efektif mencapai 

tujuan, maka sangat baik dan profesional jika guru melakukan penelitian tindakan kelas (PTK).  Itulah 

sebabnya, kali ini penulis sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia akan melakukan PTK dengan 

memilih dan menggunakan kombinasi metode latihan dan metoe demonstrasi sebagai metode utama, 

yang didukung oleh metode-metode pembelajaran lainnya dalam menyajikan materi-materi pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

 

Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini penulis lebih membatasi masalah: belum optimalnya hasil 

belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado, yang secara operasional dapat 

dirumuskan: Apakah  dengan menggunakan kombinasi metode latihan atau drill dan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas 5 SD Negeri 49 

Manado di Kota Manado?   

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apakah  dengan menggunakan kombinasi 

metode latihan dan metode drill dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas 

5 SD Negeri 49 Manado di Kota Manado. 

 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar untuk sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan berbahasa Indonesia pada siswa kelas 5, setelah mereka menerima 

tindakan pembelajaran berupa kombinasi kombinasi metode latihan dengan metode drill. 

 

Kajian Pustaka 

Kosep Metode Latihan atau Drill 

Pengertian 

Tujuan Penggunaan Metode Latihan atau Drill 

Prinsip Penggunaan Metode Latihan atau Drill 

Tahapan Pelaksanaan Metode Latihan atau Drill 

 

Kebaikan Metode Latihan (Drill) 

Kelemahan Metode Latihan 

Usaha Mengatasi Kelemahan Metode Latihan 

Hal - hal yang perlu diperhatikan 

 

Konsep Metode Demonstrasi 

Pengertian  

Tujuan Metode Demonstrasi 

Manfaat Metode Demonstrasi  

Langkah-Langkah Metode Demonstrasi 

Keunggulan dan Kelemahan Metode Demonstrasi  

 

Konsep Hasil Belajar Siswa  

Pengertian Hasil Belajar Siswa 

http://www.sarjanaku.com/2010/10/penerapan-metode-drill-dalam.html


 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 3   │   Maret 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    9 

  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

Penilaian Hasil Belajar 

 

Metode Penelitian 

Setting Penelitian 

Lokasi PTK 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 49 Manado. Sekolah ini terletak di Kelurahan Islam, Kecamatan 

Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulaesi Utara.  

Objek PTK 

Objek PTK ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado tahun pelajaran 2017/2018, yang 

berjumlah 20 orang, terdiri atas 11 perempuan dan 9 laki-laki.  

Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil, tahun pelajaran 2017/2018, selama 4 bulan, yakni dari 

bulan Juli sampai dengan bulan November 2017. PTK ini dilakukan sesuai dengan  jadwal jam 

pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5. Penelitian ini dilakukan selama dua siklus, dan setiap siklus 

dilakukan 3 kali pertemuan tatap muka pembelajaran. Pembelajaran siklus pertama pada hari Senin, 

tanggal 17, 24, 31 Juli 2017, siklus kedua, Senin, 14, 21, 28 Agustus 2017. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Perbandngan Sikap Siswa 

a. Perbandingan Sikap Siswa Menurut Rata-Rata Siklus 

Jika data sikap siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado dikaji menurut rata-rata siklus, maka 

perbandingan pertumbuhan dan perkembangan sikap siswa antara siklus pertama dan siklus kedua 

digambarkan pada diagram berikut ini.  

Diagram  Perbandingan Sikap Siswa Menurut Rata-Rata Siklus  

Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 
 

 

a) Perbandingan Sikap Siswa Menurut Rata-Rata Pertemuan Pertemuan Tiap Siklus 

Dikaji dan dianalisis menurut rata-rata siklus, sikap siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado pada siklus 

pertama, mencapai rata-rata 67,3%, pada kategori cukup baik (C), belum mencapai target penelitian, 

sedangkan pada siklus kedua meningkat 18,2,%, mencapai rata-rata 85,5%, pada kategori baik (B), 

target penelitian ini sudah tercapai.  

 

2) Perbandingan Sikap Siswa Menurut Rata-Rata Pertemuan Pertemuan Tiap Siklus 
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Jika data sikap siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado dikaji menurut rata-rata pertemuan tiap siklus, 

maka perbandingan pertumbuhan dan perkembangan sikap siswa antara siklus pertama dan siklus 

kedua dapat digambarkan pada diagram berikut ini.  

Diagram Perbandingan Sikap Siswa Menurut Rata-Rata Pertemuan  

Tiap Siklus Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 
 

Diagram di atas menunjukkan bahwa dikaji menurut rata-rata pertemuan, pada pertemuan pertama 

siklus pertama, sikap siswa  kelas 5 SD Negeri 49 Manado mencapai rata-rata 60,1%, berada pada 

kategori kurang baik (D), sedangkan pada pertemuan pertama siklus kedua meningkat 20,3%, 

mencapai rata-rata 80,4%, pada kategori baik (B). Pertemuan kedua siklus pertama, mencapai rata-

rata 66,6%, pada kategori cukup baik (C), sedangkan kedua siklus kedua meningkat 18,5%, mencapai 

rata-rata 85,1%, pada kategori baik (B). Pertemuan ketiga siklus pertama, mencapai rata-rata 75,3%, 

berada pada kategori baik (B), sedangkan pada siklus kedua meningkat 15,9%, mencapai rata-rata 

91,1%, berada pada kategori sangat baik (A). 

 

Dengan demikian, jika pada siklus pertama, target penelitian nanti tercapai pada pertemuan ketiga, 

sedangkan pada siklus kedua, target penelitian sudah tercapai sejak pertemuan pertama sampai 

pertemuan ketiga. Posisi sikap siswa pada setiap pertemuan siklus kedua ini antara lain karena peneliti 

melakukan perbaikan langkah-langkah pembelajaran-nya, berdasarkan hasil refeksi yang dilakukan 

pada akhir siklus pertama. 

 

3) Perbandingan Sikap Siswa Menurut Rata-Rata Tiap Aspek Observasinya 

Data sikap siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado dikaji menurut rata-rata tiap aspek observasinya, 

maka perbandingan pertumbuhan dan perkembangan sikap siswa antara siklus pertama dan siklus 

kedua dapat digambarkan pada diagram berikut ini.  

 

Diagram Perbandingan Sikap Siswa Menurut Rata-Rata Tiap Aspek Observasinya Antara 

Siklus Pertama dan Siklus Kedua 
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a) Pada siklus pertama, aspek observasi sikap siswa yang masih berada pada kategori kurang 

baik (D) berjumlah 2 aspek atau mencapai 20%, sedangkan pada siklus kedua tidak ada lagi.  

b) Pada siklus pertama, aspek observasi sikap siswa yang masih berada pada kategori cukup baik 

(C) berjumlah 6 aspek atau mencapai 60%, sedangkan pada siklus kedua tidak ada lagi.  

c) Pada siklus pertama, aspek observasi sikap siswa yang sudah berada pada kategori baik (B) 

berjumlah 2 aspek atau mencapai 20%, sedangkan pada siklus kedua, berjumlah 7 aspek, atau 70%. 

d) Pada siklus pertama, aspek observasi sikap siswa yang sudah berada pada kategori sangat 

baik (A) ternyata belum ada, sedangkan pada siklus kedua,  sudah berjumlah 3 aspek, atau 30%. 

2. Perbandingan Hasil Belajar Siswa Untuk Ranah Pengetahuan  

a. Perbandingan Nilai Hasil Belajar Siswa pada Ranah Pengetahuan Menurut Rata-Rata 

Kelas/Daya Serap  

Perbandingan nilai hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado untuk ranah pengetahuan Bahasa 

Indonesia dikaji dan dianalisis menurut nilai rata-rata kelas atau daya serapnya antara siklus pertama 

dan siklus kedua, disajikan dalam diagram berikut ini. 

 

Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar Ranah Pengetahuan  

Bahasa Indonesia Siswa Menurut Rata-Rata Kelas Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 
Diagram di atas menunjukkan bahwa dikaji menurut nilai rata-rata kelas atau daya serap, pada siklus 

pertama nilai rata-rata kelas mencapai rata-rata 68,3%, masih berada pada kategori cukup baik (C), 

dan belum memenuhi target penelitian, pada siklus kedua terjadi peningkatan nilai sampai 16,3%, 

sehingga nilainya mencapai rata-rata 84,6%, sudah berada pada kategori baik (B), dan target 

penelitian sudah tercapai pula.  

 

b. Perbandingan Nilai Hasil Belajar Siswa pada Ranah Pengetahuan Menurut Tingkat 

Kategori Nilai  

Perbandingan nilai hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado untuk ranah pengetahuan Bahasa 

Indonesia dikaji dan dianalisis menurut tingkat kategori nilai antara siklus pertama dan siklus kedua, 

disajikan dalam diagram berikut ini. 

Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar Siswa pada Ranah  

Pengetahuan Bahasa Indonesia Menurut Tingkat Kategori Nilai  

Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 
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1) Siswa yang Memperoleh Nilai pada Kategori Sangat Baik (A)  

a) Pada pertemuan pertama siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai pada kategori 

sangat baik (A) berjumlah 1 orang atau 5%, sedangkan pada siklus kedua, berjumlah 5 orang atau 

25% dari 20 siswa.  

b) Pada pertemuan kedua siklus pertama, berjumlah 2 orang atau 10%, sedangkan  pada 

siklus kedua berjumlah 7 orang atau 35% dari 20 siswa. 

c) Pada pertemuan ketiga siklus pertama, berjumlah 3 orang atau 15%, sedangkan pada siklus 

kedua, berjumlah 8 orang atau 40% dari 20 siswa. 

 

2) Siswa yang Memperoleh Nilai pada Kategori Baik (B)  

a) Pada pertemuan pertama siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai pada kategori baik 

(B) berjumlah 4 orang atau 20%, sedangkan pada siklus kedua berjumlah 8 orang atau 40% dari 20 

siswa.  

b) Pada pertemuan kedua siklus pertama, berjumlah 4 orang atau 20%, sedangkan pada siklus 

kedua berjumlah 9 orang atau 45% dari 20 siswa. 

c) Pada pertemuan ketiga siklus pertama, berjumlah 6 orang atau 30%, sedangkan siklus 

kedua berjumlah 10 orang atau 50% dari 20 siswa. 

 

c. Perbandingan Nilai Hasil Belajar Siswa pada Ranah Pengetahuan Menurut Tingkat 

Ketuntasan Belajar 

Perbandingan nilai hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado untuk ranah pengetahuan Bahasa 

Indonesia dikaji dan dianalisis menurut tingkat ketuntasan belajar antara siklus pertama dan siklus 

kedua, disajikan dalam diagram berikut ini. 

Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar Siswa pada Ranah  

Pengetahuan Bahasa Indonesia Menurut Tingkat Ketuntasan  

Belajar Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 
1) Ketuntasan Belajar Individual Ranah Pengetahuan  

a) Pada siklus pertemuan pertama siklus pertama, siswa yang sudah tuntas belajar individual 

berjumlah 5 orang atau 25%, sedangkan pada siklus kedua berjumlah 13 orang atau mencapai 65% 

dari 20 orang siswa.  

b) Pada siklus pertemuan kedua siklus pertama, berjumlah 6 orang atau mencapai 30%, 

sedangkan pada siklus kedua berjumlah 16 orang atau mencapai 80% dari 20 orang siswa.  

c) Pada siklus pertemuan ketiga siklus pertama, berjumlah 9 orang atau mencapai 45%, 

sedangkan pada siklus kedua berjumlah 18 orang atau mencapai 90% dari 20 orang siswa.  

 

2) Ketuntasan Belajar Klasikal Ranah Pengetahuan  

Pada pertemuan pertama siklus pertama, ketuntasan belajar mencapai 25%, belum mencapai 

ketuntasan belajar klasikal, sedangkan pada siklus kedua mencapai 65%, juga mencapai ketuntasan 
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belajar klasikal. Pada pertemuan kedua siklus pertama, ketuntasan belajar mencapai 30%, dan belum 

mencapai ketuntasan belajar klasikal, sedangkan pada siklus kedua mencapai 80%, belum  juga 

mencapai ketuntasan belajar klasikal. Pada pertemuan ketiga siklus pertama, ketuntasan belajar baru 

mencapai 45%, belum mencapai ketuntasan belajar klasikal, sedangkan pada siklus kedua mencapai 

90%, target ketuntasan belajar klasikal pada penelitian ini sudah tercapai.    

1. Perbandingan Hasil Belajar Siswa Untuk Ranah Keterampilan  

a. Perbandingan Nilai Hasil Belajar Kelompok Siswa pada Ranah Keterampilan Menurut 

Rata-Rata Kelas/Daya Serap  

Perbandingan data nilai hasil belajar kelompok siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado untuk ranah 

keterampilan Bahasa Indonesia dikaji dan dianalisis menurut nilai rata-rata kelas atau daya serapnya 

antara siklus pertama dan siklus kedua, disajikan dalam diagram berikut ini. 

Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar Kelompok Siswa Ranah Keterampilan Bahasa 

Indonesia Menurut Rata-Rata Kelas  

Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 
 

Diagram di atas menunjukkan bahwa dikaji menurut nilai rata-rata kelas atau daya serap pada siklus 

pertama nilai siswa mencapai rata-rata 74.5%, berada pada kategori cukup baik (C), belum memenuhi 

target penelitian, sedangkan pada siklus kedua meningkat 16,6%, mencapai rata-rata 91,1%, pada 

kategori sangat baik (A), target penelitian sudah tercapai. Adanya peningkatan nilai hasil belajar siswa 

pada siklus kedua, antara lain karena langkah tindakan pem-belajaran berupa kombinasi metode 

latihan atau drill dengan metode demonstrasi telah diperbaiki peneliti, serta adanya perubahan dari 4 

menjadi 5 kelompok, yang sekaligus anggota setiap kelompok berkurang.  

 

b. Perbandingan Nilai Hasil Belajar Kelompok Siswa pada Ranah Keterampilan Menurut 

Tingkat Kategori Nilai  

Perbandingan nilai hasil belajar kelompok siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado untuk ranah 

Keterampilan Bahasa Indonesia dikaji dan dianalisis menurut tingkat kategori nilai antara siklus 

pertama dan siklus kedua, disajikan dalam diagram berikut ini. 

Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar Kelompok Siswa pada Ranah  

Keterampilan Bahasa Indonesia Menurut Tingkat Kategori Nilai  

Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 
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1) Siswa yang Memperoleh Nilai pada Kategori Sangat Baik (A)  

a) Pada pertemuan pertama siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai pada kategori 

sangat baik (A) belum ada, sedangkan pada siklus kedua berjumlah 8 orang atau mencapai 40% dari 

20 siswa.  

b) Pada pertemuan kedua siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai pada kategori sangat 

baik (A) belum ada juga, sedangkan pada pertemuan kedua siklus keduaberjumlah 12 orang atau 

mencapai 60% dari 20 siswa. 

c) Pada pertemuan ketiga siklus pertama, siswa yang sudah memperoleh nilai pada kategori 

sangat baik (A) sudah berjumlah 5 orang atau mencapai 25%, sedangkan pada siklus kedua berjumlah 

12 orang atau telah mencapai 60% dari 20 siswa. 

2) Siswa yang Memperoleh Nilai pada Kategori Baik (B)  

a) Pada pertemuan pertama siklus pertama, siswa yang telah memperoleh nilai pada 

kategori baik (B) berjumlah 10 orang atau mencapai 50%, sedangkan pada siklus kedua berjumlah 12 

orang atau telah mencapai 60% dari 20 siswa.  

b) Pada pertemuan kedua siklus pertama, berjumlah 10 orang atau 50%, sedangkan pada 

siklus kedua berjumlah 20 orang atau 40% dari 20 siswa. 

c) Pada pertemuan ketiga siklus pertama, berjumlah 10 orang atau 50%, sedangkan pada 

siklus kedua, sudah berjumlah 8 orang atau 40% dari 20 siswa. 

 

c. Perbandingan Nilai Hasil Belajar Kelompok Siswa pada Ranah Keterampilan Menurut 

Tingkat Ketuntasan Belajar 

Perbandingan nilai hasil belajar kelompok siswa kelas 5 SD Negeri 49 Manado untuk ranah 

keterampilan Bahasa Indonesia dikaji dan dianalisis menurut tingkat ketuntasan belajar antara siklus 

pertama dan siklus kedua, disajikan dalam diagram berikut ini. 

Diagram 4.9 

Perbandingan Nilai Hasil Belajar Kelompok Siswa pada Ranah  

Keterampilan Bahasa Indonesia Menurut Tingkat Ketuntasan  

Belajar Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 
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1) Ketuntasan Belajar Individual Ranah Keterampilan  

a) Pada siklus pertemuan pertama siklus pertama, siswa yang sudah tuntas belajar individual 

berjumlah 10 orang atau mencapai 50%, sedangkan pada siklus kedua berjumlah 20 orang atau sudah 

100% siswa.  

b) Pada siklus pertemuan kedua siklus pertama, berjumlah 10 orang atau mencapai 50%, 

sedangkan pada siklus kedua berjumlah 20 orang atau mencapai 100% siswa.  

c) Pada siklus pertemuan ketiga siklus berjumlah 15 orang atau mencapai 75%, sedangkan pada 

siklus kedua berjumlah 20 orang atau mencapai 100% siswa.  

 

2) Ketuntasan Belajar Klasikal Ranah Keterampilan 

Pada pertemuan pertama siklus pertama, ketuntasan belajar mencapai 50%, belum mencapai 

ketuntasan belajar klasikal, sedangkan pada siklus kedua mencapai 100%, dan sudah mencapai 

ketuntasan belajar klasikal. Pada pertemuan kedua siklus pertama, ketuntasan belajar mencapai 50%, 

belum mencapai ketuntasan belajar klasikal, sedangkan pada siklus kedua tetap mencapai 100%, 

sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal. Pada pertemuan ketiga siklus pertama, ketuntasan belajar 

baru mencapai 75%, belum juga mencapai ketuntasan belajar klasikal, sedangkan pada siklus kedua 

tetap mencapai 100%, dan target ketuntasan belajar klasikal sudah tercapai.    

 

Hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan tingkat hasil belajar siswa 

kelas 5 SD Negeri 49 Manado antara ranah pengetahuan dan ranah keterampilan Bahasa Indonesia, di 

mana nilai hasil belajar untuk pengetahuan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan nilai hasil 

belajar ranah keterampilan, baik dilihat pada nilai rata-rata kelasnya, tingkat kategori nilainya, 

maupun pada tingkat ketuntasan belajarnya. Hal ini antara lain disebabkan karena ranah keterampilan 

dalam penelitian ini menggunakan nilai hasil belajar kelompok siswa, sedangkan untuk ranah 

pengetahuan menggunakan nilai hasil belajar individual siswa. Dalam penelitian ini, pada siklus 

pertama siswa dibagi 4 kelompok dengan masing-masing 5 anggota, sedangkan pada siklus kedua 

siswa dibagi 5 kelompok dengan masing-masing 4 anggota.  

 

Nilai siswa untuk ranah keterampilan pada satu kelompok semuanya sama, artinya jika hasil kerja 

atau produk kelompok A memperoleh nilai 80%, maka 5 orang anggota kelompok A masing-masing 

diberi nilai 80% juga. Sementara pada ranah pengetahuan, nilai hasil belajar setiap siswa diperoleh 

dari hasil penilaian tes akhir masing-masing siswa pada setiap akhir pertemuan pembelajaran.  

 

Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan kombinasi metode latihan atau drill dengan 

metode demonstrasi ternyata efektif meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas 5 

SD Negeri 49 Manado, di Kota Manado. 
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Saran  

Para guru hendaknya menerapkan pembelajaran dengan kombinasi beberapa metode pembelajaran, 

sesuai dengan materi yang diajarkan pada semua mata pelajaran, serta sesuai dengan karakteristik 

siswa, sumber belajar, dan lingkungan belajar.  Hasil PTK ini hendaknya pula dapat memotivasi para 

guru, termasuk penulis sendiri untuk selalu menciptakan model-model pembelajaran inovatif sendiri 

dengan meramu dan memvariasikan berbagai metode pembelajaran yang sudah ada setiap kali 

mengembanghkan RPP untuk setiap pertemuan. Hasil Penelitian ini diharapkan juga mendorong 

kepala atau pengawas sekolah untuk menyiapkan program pelatihan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kemampuan guru mengelola pembelajaran yang lebih 

efektif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, dari perencanaan, pelaksanaan, sanpai pada evaluasi 

hasil belajarnya .  
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IMPLEMENTATION OF SQ3R LEARNING METHODS (SURVEY, 

QUESTION, READ, RECITE, REVIEW) IN AN EFFORT TO INCREASE 

BIOLOGY LEARNING OUTCOMES IN CLASS XI IPA  

SMA KRISTEN TONDANO 

 

IMPLEMENTASI METODE PEMBELAJARAN SQ3R (SURVEY, 

QUESTION, READ, RECITE, REVIEW ) DALAM UPAYA 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  BIOLOGI KELAS XI IPA SMA 

KRISTEN TONDANO 
 

Reida Ellen Christine Tarore 

 

ABSTRACT 

The objectives this research are as follows: To determine the use of the SQ3R learning method on the learning 

outcomes of biology in class XI IPA Christian High School Tondano the subject matter of the digestive system. 

To find out the obstacles to the use of the SQ3R learning method on biology results in class XI Science at SMA 

Kristen Tondano. The results of the research about the application of the SQ3R learning method (Survey, 

Question, Read, Recite, Review) as an effort to improve learning outcomes on the subject matter of the human 

digestive system in class XI IPA SMA Kristen Tondano, it can be concluded that: Learning outcomes students 

with the application of the SQ3R learning method (Survey, Question, Read, Recite, Review) especially on the 

subject matter of the human digestive system experienced an increase, namely from the discussion value of the 

first cycle with an average of 62.2 with classical learning completeness (all students) 76 ,67%, increased to 

75.73 with classical learning completeness (all students) 90.9% in cycle II. While the evaluation value with an 

average of 62.25 with classical learning completeness (all students) 75.75% increased to 76.30 with classical 

learning completeness (all students) 93.93%. That is, in the first cycle, there were 7 students who did not 

complete the discussion scores and 8 students who obtained evaluation scores below the KKM (62), while in 

the second cycle, there were only 3 students who did not complete the discussion scores and 2 students who did 

not complete the discussion scores. the evaluation value is below the KKM. 

Key Words: SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review), Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui penggunaan metode pembelajaran SQ3R 

terhadap hasil belajar biologi  di kelas XI IPA SMA Kristen Tondano materi pokok sistem pencernaan makanan. 

Untuk mengetahui hambatan penggunaan metode Pembelajaran SQ3R terhadap hasil biologi di kelas XI IPA 

SMA Kristen Tondano. Hasil penelitian yang penulis lakukan tentang penerapan metode pembelajaran SQ3R 

(Survey, Question, Read, Recite, Review) sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan hasil belajar pada 

materi pokok sistem pencernaan manusia di kelas XI IPA SMA Kristen Tondano, dapat diambil kesimpulan 

bahwa: Hasil belajar peserta didik dengan penerapan metode pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, 

Recite, Review) khususnya pada materi pokok sistem pencernaan manusia mengalami peningkatan yaitu dari 

nilai diskusi siklus I dengan rata-rata 62,2 dengan ketuntasan belajar klasikal (seluruh peserta didik) 76,67%, 

meningkat menjadi 75,73 dengan ketuntasan belajar klasikal (seluruh peserta didik) 90,9% pada siklus II. 

Sedangkan nilai evaluasi dengan rata-rata 62,25 dengan ketuntasan belajar klasikal (seluruh peserta didik) 

75,75% meningkat menjadi 76,30 dengan ketuntasan belajar klasikal (seluruh peserta didik) 93,93% . 

Maksudnya, pada siklus I, ada 7 peserta didik yang tidak tuntas dalam nilai diskusi serta 8 peserta didik yang 

memperoleh nilai evaluasi di bawah KKM (62), sedangkan pada siklus II, hanya ada 3 peserta didik tidak tuntas 

nilai diskusi dan 2 peserta didik yang nilai evaluasinya di bawah KKM. 

Kata Kunci: SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review), Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang komplek. Sebagai tindakan, maka belajar 

hanya dialami peserta didik itu sendiri. Peserta didik adalah penentu terjadi atau tidaknya proses 

belajar. Proses belajar terjadi berkat peserta didik memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar, 

yang berupa alam, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia maupun hal-hal yang dijadikan 

bahan belajar. Selain itu perlu adanya intreraksi antara guru dan peserta didik. Sedangkan interaksi 

terjadi saat guru mengajar di kelas. Dimyati dan Mudjiono menyatakan bahwa dalam teori kognitif 

belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak sekedar 

menyimpannya saja tanpa mengadakan transformasi. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip belajar 

adalah keaktifan. Dengan demikian, belajar hanya dapat terjadi apabila peserta didik aktif mengalami 

sendiri. Dalam mewujudkan peserta didik aktif maka perlu adanya aktivitas belajar. Aktivitas belajar 

ini dapat terwujud jika peserta didik dihadapkan pada masalah. 

 

Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses belajar mengajar yang 

dialami peserta didik dan guru. Hilgard dan Marquis berpendapat bahwa belajar merupakan proses 

mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui latihan dan pembelajaran sehingga terjadi 

perubahan dalam diri sendiri. Untuk itu guru perlu meningkatkan mutu pembelajarannya, dimulai 

rancangan pembelajaran yang baik dengan memperhatikan tujuan, karakteristik peserta didik, materi 

yang diajarkan, dan sumber belajar yang tersedia. Kenyataannya masih banyak ditemui proses 

pembelajaran yang kurang berkualitas, tidak efisien dan kurang mempunyai daya tarik, bahkan 

cenderung membosankan, sehingga hasil belajar yang dicapai tidak optimal. 

 

Proses pembelajaran yang baik adalah pengajaran yang menyediakan dan memberi kesempatan pada 

peserta didik untuk mengembangkan otak kiri (otak perekam) dan otak kanan (otak pemikir). Peserta 

didik tidak hanya tahu tentang ”sesuatu” tetapi juga dapat bertanya tentang sesuatu, dapat 

menyampaikan sesuatu, dan dapat memperagakan sesuatu. Salah satu proses pembelajaran dengan 

menggunakan otak kanan/otak berfikir adalah mengkritisi apa yang dibaca serta mampu 

menerangkan apa yang dibaca kepada orang lain dengan kata-katanya sendiri. 

 

Peserta didik hanya mungkin dapat belajar dengan baik manakala ada dalam suasana yang 

menyenangkan, merasa aman, bebas dari rasa takut. Oleh karena itu guru harus bisa menciptakan 

iklim belajar yang kondusif karena merupakan faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik 

tersendiri dalam proses belajar, sebaliknya iklim yang kurang menyenangkan akan menimbulkan 

kejenuhan dan rasa bosan. Iklim belajar yang menyenangkan akan membangkitkan semangat dan 

menumbuhkan aktivitas serta kreativitas peserta didik, peserta didik lebih mudah dalam memahami 

materi pelajaran. 

 

Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara tepat 

guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Dalam menggunakan suatu metode pembelajaran, 

tidak ada suatu metode yang lebih baik dari metode pembelajaran yang lain. Masing-masing metode 

pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahan, oleh karena itu guru harus bisa memilih 

metode pembelajaran sesuai dengan materi yang disampaikan. 

 

Aktivitas guru dan peserta didik sebagai pelaku utama dalam kegiatan belajar mengajar mutlak 

diperlukan demi tercapainya tujuan belajar. Aktivitas guru yang mampu membangkitkan aktivitas 

dan kreatifitas peserta didik, sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung dinamis. Peserta didik 

yang aktif mendengar, berfikir, bertanya, menjawab, menanggapi pertanyaan adalah salah satu bukti 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 
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Kerja sama dalam kelompok dapat dikaitkan dengan nilai, sehingga kerja sama peserta didik makin 

intensif dan peserta didik dapat mencapai kompetensinya. Belajar bersama dalam kelompok adalah 

suatu cara yang dipakai untuk menyelenggarakan pembelajaran dalam bentuk kelompok belajar yang 

lebih kecil.7 Paserta didik dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok belajar yang lebih kecil 

yang heterogen (campuran) dalam hal kemampuan intelektual, jenis kelamin, dan latar belakang 

budaya, sehingga terwujud kerjasama untuk saling membantu dalam memahami materi. Dipandang 

dari tingkat partisipasi aktif peserta didik, keuntungan belajar bersama secara kelompok mempunyai 

tingkat partisipasi aktif yang tinggi. 

 

Supaya memperoleh hasil belajar yang berkualitas, harus dirancang proses pembelajaran yang 

berkualitas dengan memperhatikan tingkat berpikir yang akan dipelajari dan dilatihkan. Rancangan 

proses pembelajaran yang baik adalah rancangan pembelajaran yang menggunakan indikator belajar 

sebagai rambu-rambu dalam pencapaian hasil. Indikator yang dirumuskan sacara baik dapat 

digunakan untuk mendeteksi sejauh mana hasil belajar dapat dicapai. 

 

Mengalami langsung apa yang sedang dipelajari akan mengaktifkan lebih banyak indera daripada 

hanya mendengarkan guru menerangkan. Hal ini menunjukkan bahwa jika mengajar dengan banyak 

berceramah, maka tingkat pemahaman peserta didik hanya 20%, tetapi jika peserta didik diminta 

untuk melakukan sesuatu sambil mengkomunikasikan, tingkat pemahaman peserta didik dapat 

mencapai sekitar 90%. Pada dasarnya semua anak memiliki potensi untuk mencapai kompetensi 

sehingga perlu adanya kreatifitas guru untuk membantu mencapainya. 

 

Untuk itu penulis menerapkan metode pembelajaran SQ3R. Metode belajar tersebut adalah cara 

mempelajari teks (bacaan) kususnya yang terdapat dalam buku, artiket ilmiah, dan laporan penelitian. 

Peserta didik akan mudah mengingat materi, karena peserta didik belajar secara berkelompok dan 

diberi kesempatan lebih aktif mencari serta memahami materi dari teks atau buku sehingga terdapat 

peluang lebih besar untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada materi pokok sistem pencernaan 

makanan. 

 

Dari uraian di atas maka penulis berkeinginan mengadakan suatu penelitian tindakan kelas dengan 

judul “Implementasi Metode Pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) Dalam 

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Biologi di Kelas XI IPA SMA Kristen Tondano .  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah 

imlplementasi metode pembelajaran SQ3R dapat meningkatkan hasil belajar biologi di kelas XI IPA 

SMA Kristen Tondano materi pokok sistem pencernaan makanan? Apa yang menjadi hambatan 

implementasi metode pembelajaran SQ3R terhadap hasil belajar biologi di kelas XI IPA SMA Kristen 

Tondano? 

 

Pembatasan Masalah 

Dalam pembatasan masalah ini, peneliti ingin memberikan pembatasan masalah mengenai materi 

biologi. Materi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu bukan materi tentang sistem 

pencernaan secara umum, akan tetapi hanya sistem pencernaan yang terjadi pada manusia, atau 

“Sistem Pencernaan Pada Manusia” 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui 

penggunaan metode pembelajaran SQ3R terhadap hasil belajar biologi  di kelas XI IPA SMA Kristen 

Tondano materi pokok sistem pencernaan makanan. Untuk mengetahui hambatan penggunaan metode 

Pembelajaran SQ3R terhadap hasil biologi di kelas XI IPA SMA Kristen Tondano. 

  

Kajian Teori 

Belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku dan ketrampilan, dengan cara 

mengolah bahan ajar. Para ahli psikolog dan guru-guru pada umumnya memandang belajar sebagai 

kelakuan yang berubah, pandangan ini memisahkan pengertian yang tegas antara pengertian belajar 

dengan kegiatan yang semata-mata bersifat hapalan.  

 

Sebagaimana Sholeh Abdul Aziz dan Abdul Aziz Abdul Majid dalam kitabnya “At-Tarbiyah Wa 

Turuqu At-Tadrisi”, menyatakan: (Belajar adalah perubahan ingatan seseorang secara tiba-tiba 

tentang sesuatu dari satu masalah ke masalah yang lain). Sedangkan menurut Muhammad Muzamil 

Basyir dan Muhammad Malik Muhammad Said adalah : (Belajar merupakan perubahan dengan 

mengadakan beberapa pelatihan). 

 

Dalam buku proses belajar mengajar, Oemar Hamalik mendefinisikan belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan.5 Pengertian ini menitik beratkan 

pada interaksi peserta didik dengan lingkungan sehingga tercapai apa yang disebut pembelajaran. 

 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik 

sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Sebagaimana Arno F. Wittig, Ph. D., menyatakan 

bahwa learning can be defined as any relatively permanent change in a organism’s behavioral 

repertoire that occurs as a result of experience.7 Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai perubahan 

terjadi secara relatif permanen didalam tingkah laku yang tampak sebagai hasil pengalaman. 

  

Metode SQ3R dikembangkan oleh Francis P. Robinson di Universitas Kristen Ohio Amerika Serikat. 

Metode tersebut bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar untuk 

semua pelajaran. Metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) adalah metode membaca 

buku teks dimulai dengan survey mencari buku-buku yang berkaitan dengan materi ajar, question 

yang diarahkan untuk membaca (read) kritis yaitu tidak sekedar membaca tapi menemukan jawaban 

dari pertanyaan peneliti maupun memperkirakan jawaban pertanyaan yang mungkin ditanyakan teman, 

sedangkan recite dan review adalah penegasan dan pembahasan ulang agar apa yang didapat tidak 

mudah lupa. Cara yang efektif dalam melaksanakan recite dan review adalah dengan 

mempresentasikan atau menerangkan ke orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri atau cara 

tersendiri. 

  

Metodologi Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA SMA Kristen Tondano dengan jumlah 

peserta didik 33 orang dengan komposisi 11 anak laki-laki dan 22 anak perempuan. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 peserta didik kelas XI IPA SMA Kristen 

Tondano. Penulis akan menggunakan waktu penelitian selama 2 bulan yaitu minggu ke empat bulan 

September 2016 s/d minggu ke empat bulan November 2016. Waktu penelitian ini terhitung mulai 

peneliti melakukan observasi dan meminta izin ke pihak sekolah hingga selesainya proses penelitian 

tindakan kelas dan permohonan surat pengesahan penelitian. 
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Metode Pengumpulan Data 

Dasar untuk tercapainya suatu penelitian, maka diperlukan data yang mempunyai validitas yang tinggi. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu: Metode dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip nilai, buku, surat kabar, 

notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

hasil belajar peserta didik pada materi pokok sistem pencernaan makanan dan menghimpun data yang 

berkaitan dengan catatan-catatan, seperti data tentang visi dan misi sekolah, struktur organisasi, 

jadwal pembelajaran biologi, daftar nama peserta didik yang dijadikan subjek penelitian, keadaan 

peserta didik dan guru di SMA Kristen Tondano serta pengambilan gambar peserta didik dalam 

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran SQ3R. Metode Wawancara, wawancara adalah alat 

pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara 

lisan pula.2 Metode ini digunakan untuk memperoleh dan melengkapi data-data yang belum diperoleh 

dari dokumentasi. Metode Observasi, menurut S. Margono, observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.  

 

Dengan menggunakan metode ini, penulis secara langsung dapat mengetahui tentang gejala atau 

peristiwa yang diamati, seperti proses belajar mengajar biologi menggunakan metode pembelajaran 

SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review), keadaan peserta didik, keadaan guru, dan lain-lain. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Siklus I 

Dari pengamatan siklus I diperoleh temuan antara lain guru dalam melaksanakan penerapan “Metode 

pembelajaran SQ3R” diawali dengan tahap pemberian apersepsi terhadap materi di kelas dengan 

metode konvensional, kemudian membagi kelompok dan selanjutnya pesera didik melaksanakan 

proses pembelajaran mengunakan metode SQ3R akan tetapi pengelolaan waktu kegiatan 

pembelajaran kurang baik terlihat molornya waktu diskusi kelompok kecil sehingga waktu presentasi 

singkat. Selain itu juga dalam memberikan motivasi dan bimbingan terhadap peserta didik baik dalam 

kelompok maupun individu kurang merata sehingga ada beberapa peserta didik yang merasa kesulitan 

dalam menyelesaikan pemecahan soal diskusi yang diberikan. 

 

Siklus II 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, pelaksanaan tindakan pada siklus II oleh guru sudah baik dengan 

bukti pengelolaan waktu yang sudah sesuai dengan rencana pembelajaran dan pemberian semangat 

oleh guru kepada peserta didik sudah merata. Disamping itu, peserta didik juga sudah mampu 

melaksanakan tahapan-tahapan “Metode pembelajaran SQ3R” dengan baik. Terbukti dengan adanya 

pencarian referensi yang dilakukan peserta didik, diskusi kelompok kecil yang berjalan lancar, 

presentasi yang cukup memuaskan serta mampu menyelesaikan soal evaluasi 

 

Dari nilai diskusi peserta didik dalam proses pembelajaran mengunakan metode SQ3R mengalami 

peningkatan. Hal ini terbukti dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal pada nilai diskusi dari 

76,67 % pada siklus I menjadi 90,9% disiklus II. Serta ketuntasan belajar klasikal   pada nilai evalusi 

dari 75,75 % pada siklus I menjadi 93,93 % pada siklus II. Peningkatan ketuntasan belajar nilai 

diskusi, dengan ketuntasan belajar nilai evaluasi dalam pembelajaran dari siklus I ke siklus II dapat 

dilihat pada histogram di bawah ini: 
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Tabel.. Histogram Ketuntasan Belajar dari Nilai Diskusi Peserta Didik dan Ketuntasan Belajar dari 

Nilai Evaluasi Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain peningkatan yang terjadi terhadap ketuntasan belajar dari nilai diskusi peserta didik dan 

ketuntasan belajar dari nilai evaluasi peserta didik, dalam penelitian ini juga terjadi peningkatan 

terhadap rata-rata hasil belajar peserta didik. Dengan bukti jika dalam siklis I nilai rata-rata kelas pada 

nilai diskusi 62,2 pada siklus II mengalami peningkatan yaitu 75,72. Sedangkan nilai rata-rata 

evaluasi siklus I 66,25 mengalami peningkatan menjadi 76,30. Dapat dituliskan dalam tabel sebagai 

berikut : 

 

. Nilai Rata-Rata Kelas pada Nilai Diskusi dan Nilai Evaluasi Siklus I  dan Siklus II 

Rata-rata Siklus I Siklus II 

Nilai diskusi 62,2 75,72 

Nilai evaluasi 66,25 76,72 

 

Metode pembelajaran SQ3R lebih mengutamakan keaktifan dan kreatifitas peserta didik, baik dari 

mencari sumber/referensi materi, menjawab pertanyaan peneliti yang dihadapkan pada kemampuan 

memadukan beberapa pemikiran atau argumen dari peserta didik dalam kelompok, ketelitian 

membaca serta kreatifitas dalam menyampaikan atau presentasi didepan kelas. Tentunya akan 

menimbulkan beberapa hambatan apabila peserta didik tidak mampu diajak kerjasama untuk lebik 

aktif daripada sekedar menunggu diterangkan guru. Kelebihan penggunaan metode akan menjadi 

sebuah hambatan tanpa adanya motivasi dari diri peserta didik dan guru untuk menciptakan suasana 

kelas yang menyenangkan dan kooperatif. 

 

Hambatan yang terjadi pada siklus I sudah mampu diminimalisir tetapi hambatan yang masih 

dirasakan dalam siklus II adalah kurangnya sumber bacaan yang tersedia disekolah, motivasi dari 

peserta didik untuk belajar masih tergolong rendah apalagi ketika guru tidak mampu bersikap tegas 

dalam pembelajaran maupun pemberian nilai hal tersebut akan sedikit demi sedikit mengalami 

perubahan apabila mulai didukung dari berbagai  pihak yaitu keluarga dan sekolah. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang penerapan metode pembelajaran SQ3R 

(Survey, Question, Read, Recite, Review) sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan hasil belajar 

pada materi pokok sistem pencernaan manusia di kelas XI IPA SMA Kristen Tondano, dapat diambil 

kesimpulan bahwa: Hasil belajar peserta didik dengan penerapan metode pembelajaran SQ3R 

(Survey, Question, Read, Recite, Review) khususnya pada materi pokok sistem pencernaan manusia 

mengalami peningkatan yaitu dari nilai diskusi siklus I dengan rata-rata 62,2 dengan ketuntasan 

belajar klasikal (seluruh peserta didik) 76,67%, meningkat menjadi 75,73 dengan ketuntasan belajar 

klasikal (seluruh peserta didik) 90,9% pada siklus II. Sedangkan nilai evaluasi dengan rata-rata 

62,25 dengan ketuntasan belajar klasikal (seluruh peserta didik) 75,75% meningkat menjadi 76,30 

dengan ketuntasan belajar klasikal (seluruh peserta didik) 93,93% . Maksudnya, pada siklus I, ada 7 

peserta didik yang tidak tuntas dalam nilai diskusi serta 8 peserta didik yang memperoleh nilai 

evaluasi di bawah KKM (62), sedangkan pada siklus II, hanya ada 3 peserta didik tidak tuntas nilai 

diskusi dan 2 peserta didik yang nilai evaluasinya di bawah KKM. 

 

Hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran SQ3R 

(Survey, Question, Read, Recite, Review) untuk meningkatkan hasil belajar pada materi sistem 

pencernaan makanan manusia antara lain : Motivasi dari peserta didik untuk belajar masih tergolong 

rendah apalagi ketika guru tidak mampu bersikap tegas dalam pembelajaran maupun pemberian nilai 

hal tersebut akan sedikit demi sedikit mengalami perubahan apabila mulai didukung dari berbagai 

pihak yaitu keluarga dan sekolah. Adanya keterbatasan buku disekolah, walaupun didukung referensi 

dari internet, tetapi tanpa adanya kreatifitas peserta didik untuk mencari sumber materi dari tempat 

lain, juga akan menjadi hambatan terlaksananya pembelajaran dengan metode SQ3R sehingga hasil 

belajar tidak mencapai indikator yaitu nilai 62 (sesuai KKM). 

 

Saran 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan hasil belajar, maka peneliti 

merasa perlu memeberikan saran- saran, antara lain: Bagi sekolah, diharapkan sedikit demi sedikit 

dapat melengkapi sumber belajar (buku/ alat peraga) sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk 

meningkatkan prestasi dengan cara belajar dengan fasilitas yang ada. Atau dengan cara diharapkan 

kepada para pengajar atau pendidik untuk senantiasa memberikan suatu variasi dalam penyampaian 

materi pelajaran bagi peserta didik. Mampu memilih suatu metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik, dan berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Dengan harapan supaya 

peserta didik bisa lebih aktif mengikuti jalannya proses pembelajaran di kelas. Bagi guru, sebaiknya 

guru selalu berusaha untuk membimbing kegiatan peserta didik dalam kerja kelompok. Bertujuan agar 

setiap peserta didik tidak saling menggantungkan diri dengan peserta didik yang lain dan benar-benar 

dapat bekerjasama dengan anggota kelompoknya. Sehingga ketika mengerjakan tugas dengan kerja 

kelompok ataupun sedang berdiskusi, setiap peserta didik turut aktif dan mengutarakan pendapat di 

dalam kelompok  mereka. Bagi peserta didik, sebaiknya ketika guru menerapkan suatu metode 

pembelajaran di kelas, mereka dapat mengikuti instruksi guru dengan baik agar hasil yang dicapai 

bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Dengan begitu, akan tercipta kerjasama yang baik 

antara guru dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 
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THE USE OF THE TEAM GAME TOURNAMENT (TGT) LEARNING 

MODEL AS A EFFORT TO IMPROVE HISTORY LEARNING 

RESULTS IN CLASS XI IPS 1 SMA NEGERI 1 REMBOKEN 

 

PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM GAME 

TOURNAMENT (TGT) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR SEJARAH DI KELAS XI IPS 1 

SMA NEGERI 1 REMBOKEN 
 

*Lendy Maxi Sumual 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to improve historical social studies learning outcomes through the use of the Team Game 

Tournament learning model in class XI IPS 1 SMA Negeri 1 Remboken. Based on the results of research on 

efforts to improve history learning outcomes for students of class XI IPS I SMA Negeri 1 Remboken by using the 

Team Game Tournament learning model, the researchers concluded as follows: Teacher performance 

competence in history subjects increased from cycle I by 52% in the moderately improved category. in the 

second cycle of 66.36% in the good category. Student activity in history subjects increased from the first cycle of 

62.74% in the moderate category, showing an increase in the second cycle of 75.36% in the good category. 

Student learning outcomes in history subjects increased from prasicus conditions with a percentage of 8.83% 

learning completeness which increased in the first cycle to 62.74% in the moderate category, showing an 

increase in the second cycle of 75.36% in the good category. The action hypothesis in this study is the 

competence of teacher performance, student activities and student learning outcomes in an effort to improve 

student history learning outcomes of class XI IPS I SMA Negeri 1 Remboken by using the Team Game 

Tournament learning model can be improved and really proven. 

Key Word: Team Game Tournament, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS sejarah melalui penggunaan model pembelajaran 

Team Game Tournament pada kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Remboken. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

upaya meningkatkan hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPS I SMA Negeri 1 Remboken dengan menggunakan 

model pembelajaran Team Game Tournament, peneliti memberi simpulan sebagai berikut: Kompetensi kinerja 

guru dalam mata pelajaran sejarah meningkat dari siklus I sebesar 52% pada kategori cukup meningkat pada 

siklus II sebesar 66,36% pada kategori baik. Aktivitas siswa dalam mata pelajaran sejarah meningkat dari siklus 

I sebesar 62,74% pada kategori cukup menunjukkan peningkatan pada siklus II sebesar 75,36% pada kategori 

baik. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah meningkat dari kondisi prasikus dengan presentase 

ketuntasan belajar 8,83% meningkat pada siklus I menjadi sebesar 62,74% pada kategori cukup menunjukkan 

peningkatan pada siklus II sebesar 75,36% pada kategori baik. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu 

kompetensi kinerja guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam upaya meningkatkan hasil belajar sejarah 

siswa kelas XI IPS I SMA Negeri 1 Remboken dengan menggunakan model pembelajaran Team Game 

Tournament dapat meningkat dan benar- benar terbukti. 

Kata Kunci: Team Game Tournament, Hasil Belajar 

  

  

 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kualitas manusia (Djamarah,2005:22). 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 menyatakan 
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bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan ahlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. SistemPendidikan Nasional Bab 11 pasal 3 di 

dalamUndang-Undang No 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, kreatif, mandiri, dan memnjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

(http://www.anneahira.com/artikel-pendidikan/pengertian-pendidikan.htm). 

 

Upaya peningkatan pendidikan ini diharapkan sesuai dengan proses perkembangan ilmu  pengatahuan 

dan teknologi tanpa mengesampingkan nilai-nilai luhur, sopan santun, dan etika serta didukung 

dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (Undang-Undang Republik Indonesia No. 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2006:1). Dengan pendidikan diharapkan, manusia akan 

mengetahui segala kelebihannya yang dipotensikan untuk kualitas hidup lebih baik dari sebelumnya. 

 

Pengajaran merupakan proses yang berfungsi membimbing pelajaran didalam kehidupan, yakni 

membimbing memperkembangkan diri sesuai dengan tugas-tugas perkembangan yang harus 

dijalankan oleh siswa. Dalam proses pendewasaan dan perkembangan adalah manusia yang selalu 

berubah dan hasil perubahan itu adalah hasil belajar. 

 

Apabila pendidikan dianggap sebagai suatu cara mewujudkan cita-cita nasional suatu bangsa 

Indonesia, maka sejarah adalah sumber kekuatan bagi berfungsinya pendidikan tersebut dengan 

efektif. Sebagai salah satu pelajaran yang bersifat normatif, pengajaran sejarah di sekolah ditujukan 

untuk membentuk kepribadian bangsa pada diri generasi muda. Nilai-nilai yang berkembang pada 

generasi masa kini, bukan saja untuk pengintegrasian individu kedalam kelompok tetapi juga menjadi 

bekal kekuatan untuk menghadapi masa kini dan masa yang akan datang lebih-lebih didasari tujuan 

nasional pendidikan yang pada dasarnya ingin mengembangkan manusia yang berkepribadian, yang 

sadar akan kewajibannya, serta terbinanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, 

manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Widja 1989: 8). 

 

Pembelajaran sejarah yang selama ini terjadi di sekolah-sekolah dirasakan kering dan membosankan. 

Fakta dilapangan pelajaran sejarah sering disampaikan dengan metode ceramah, metode ini kurang 

efektif mengingat daya serap siswa berbeda-beda. Sering kali metode tersebut dianggap 

membosankan bagi siswa. Rasa bosan yang muncul dalam diri siswa menyebabkan semangat untuk 

belajar menjadi menurun, yang berakibat hasil belajar siswa menjadi rendah dan jauh dari yang 

diharapkan. Untuk menyikapi hal ini diharapkan guru mempunyai kreativitas dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan berbagai metode. Menurut cara pandang pedagogis kritis, 

pembelajaran sejarah seperti itu dianggap lebih banyak memenuhi hasrat dominan groupseperti 

rezim yang berkuasa, kelompok elit, pengembang kurikulum dan lain-lain, sehingga mengabaikan 

peran siswa sebagai pelaku sejarah pada zamannya (Anggara, 2007: 101) 

 

Guru sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah pembelajaran yang mempunyai 

keterlibatan langsung baik secara emosi maupun pemikiran dengan siswa harus terus mengadakan 

pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dalam membelajarkan siswa agar dapat 

belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Guru diharapkan dapat menjadi faktor penggerak yang 

membangkitkan semangat dan minat belajar siswa. Oleh karena itu, mempunyai wewenang untuk 

http://www.anneahira.com/artikel-pendidikan/pengertian-pendidikan.htm)
http://www.anneahira.com/artikel-pendidikan/pengertian-pendidikan.htm)
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menentukan cara atau metode yang dianggap paling tepat dan efektif untuk membelajarkan siswa. 

Guru juga diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tetapi bermanfaat bagi 

siswa dan lebih menekankan keterlibatan siswa secara optimal dalam proses pembelajaran. 

 

Salah satu pembelajaran yang menyenangkan dan mengaktifkan siswa adalah pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

mengelompokan siswa dalam kelompok-kelompok kecil, dalam pembelajaran ini siswa dalam 

kelompoknya mempunyai konsep bahwa mereka mempunyai tanggung jawab bersama untuk 

membantu teman sekelompoknya agar berhasil dan mendorong teman sekelompoknya untuk 

melakukan upaya yang maksimal. 

 

Pembelajaran yang berhasil dapat diukur dari nilai yang diperoleh dari perubahan tingkah laku yang 

dapat dilihat. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pelajar setelah mengalami 

aktivitas belajar (Anni, 2006: 5). Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003: 2). 

 

Menurut Arikunto (2007: 2) penelitian tindakan kelas bertujuan untuk meningkatkan mutu pengajaran 

pada peserta didik di dalam kelas dan memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Penelitian ini harus 

menyangkut upaya guru dalam bentuk proses pembelajaran. Tindakan yang dilakukan harus 

didasarkan atas upaya meningkatkan hasil, yaitu lebih baik dari sebelumnya. Ide yang dicobakan 

dalam penelitian harus cemerlang dan penelitian ataupun guru harus sangat yakin bahwa hasilnya 

akan lebih baek dari biasanya. Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti melalui refleksi dapat 

mengetahui kekurangan baik pada proses belajar mengajar maupun pada kinerjanya sebagai guru 

untuk kemudian dicari solusi terbaik untuk mengatasi kekurangan tersebut. 

 

Proses belajar merupakan bagian penting lembaga formal, dalam proses tersebut adalah adanya 

subyek didik dan siswa yang diajar. Keberhasilan dalam suatu pengajaran di tentukan oleh 

bagaimana proses itu berlangsung. Di samping proses interaksi belajar pada prinsipnya sangat 

tergantung pada guru dan siswanya. Guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar, sedangkan 

peserta didik dituntut mempunyai motivasi belajar. Rendahnya hasil belajar Sejarah karena adanya 

berbagai cap negatif telah melekat dibenak siswa berkenaan dengan pelajaran sejarah, yang bisa jadi 

itu semua dimunculkan dari guru baik secara langsung maupun tidak langsung, disadari atau tidak 

disadari. Proses pendidikan dalam sistem persekolahan kita, umumnya belum menerapkan 

pembelajaran sampai anak menguasai materi pelajaran secara tuntas akibatnya tidak aneh bila banyak 

siswa yang tidak menguasai materi pelajaran, meskipun sudah dinyatakan tamat dari sekolahan tidak 

heran pula, kalau mutu pendidikan secara nasional masih rendah. Sistem persekolahan yang tidak 

memberikan pembelajaran secara tuntas, ini telah menyebabkan pemborosan anggaran pendidikan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran sejarah adalah melalui 

pembelajaran Team Game Tournament. 

 

Sesuai dengan cita-cita tujuan pendidikan nasional, guru perlu memiliki beberapa prinsip mengajar 

yang mengacu pada peningkatan kemampuan internal peserta didik didalam merancang strategi dan 

melaksanakan pembelajaran. Peningkatan potensi internal itu misalnya dengan menerapkan jenis-jenis 

strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mampu mencapai kompetensi secara penuh, 

utuh, dan kontekstual. 
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Berdasarkan fenomena yang terjadi di SMA Negeri 1 Remboken memiliki masalah hal yang sama 

dalam proses pembelajaran seperti diatas, menurut hasil observasi awal diperoleh beberapa masalah 

yang membuat mata pelajaran sejarah kurang menunjukan eksistensinya sebagai mata pelajaran yang 

sebenarnya sangat penting serta model yang digunakan oleh guru kurang bervariasi, misalnya guru 

penyampaian dalam materi melalui model ceramah dan kurangnya fasilitas proses pembelajaran di 

kelas. Dampaknya kurangnya hasil belajar dilihat mulai diri siswa, minat awal siswa yang cenderung 

menganggap dan memandang pelajaran sejarah sebagai pelajaran yang biasa saja dan dijadikan 

sebagai pelengkap kurikulum. Hal ini juga didukung adanya siswa menganggap mata pelajaran 

sejarah sebagai pelajaran membingungkan. Akibatnya, siswa pasif dan hasil belajar sejarah menjadi 

rendah. Dari data awal diperoleh hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Remboken 

berupa nilai hasil ujian semester satu yang dilampirkan. Diantara 3 kelas yang ada, kelas yang 

mempunyai rata-rata terendah adalah kelas XI IPS 1. Ketuntasan belajar siswa kelas XI IPS 1 secara 

klasikal belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu minimal 85% dari jumlah siswa 

harus mencapai tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2003: 99) dengan nilai rata-ratanya lebih dari atau 

sama dengan 72. Ketuntasan klasikal yang dicapai siswa kelas XI IPS 1 hanya mencapai 58, 3% dari 

siswa yang mencapai nilai ketuntasan minimal dan 41,7% siswa belum mencapai nilai ketuntasan 

minimal. Artinya dari 36 siswa hanya 21 siswa yang nilainya sama dengan atau lebih dari 72 atau 

dapat dikatakan sudah memenuhi KKM dan 15 siswa yang belum memenuhi KKM. 

 

Melalui penelitian tindakan kelas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana penggunaan pembelajaran 

kooperatif dengan model pembelajaran Team Game Tournament (TGT). Model TGT ini 

menggunakan tournament akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, 

di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja 

akademik sebelumnya setara seperti mereka. 

 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka permasalahan yang dikaji adalah 

apakah penggunaan model pembelajaran model pembelajaran Team Game Tournament pada 

pembelajaran sejarah dapat meningkatkan hasil belajar kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Remboken . 

 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar IPS sejarah melalui penggunaan model pembelajaran Team Game Tournament pada kelas 

XI IPS 1 SMA Negeri 1 Remboken. 

  

Landasan Teori 

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil 

dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara 

stimulus dan respon (Slavin 2000:143). Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat 

menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang 

berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada 

pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh 

guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena 

tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur, yang dapat diamati adalah stimulus dan respon, oleh 

karena itu apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh pelajar (respon) harus 

dapat diamati dan diukur. Setiap orang, baik disadari atau tidak sering melakukan   kegiatan belajar. 

Misalnya kegiatan harian yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali akan selalu diwarnai 

dengan kegiatan belajar. Contoh lain yaitu apabila kita melihat seorang petani yang mencangkul, 
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maka yang kita pikirkan adalah betapa beratnya kehidupan petani untuk menghasilkan bahan 

makanan, sehingga muncul perasaan menghargai jerih payah seorang petani. Ilustrasi ini, 

menunjukkan adanya pengalaman belajar yang menghasilkan perubahan perilaku berupa tindakan 

menghargai karya petani tersebut. 

 

Sejarah menurut asal katanya Sejarah atau history dalam bahasa Inggris, sebenarnya berasal dari 

bahasa Yunani yaitu istoria   yang berati ilmu (Gottschalk,1985:27). Sejarah sendiri sebenarnya 

berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu syajara yang berarti terjadi atau syajarah berati pohon yang 

selanjutnya berkembang menjadi istilah syajarah an-nasab atau pohon silsilah (Kuntowijoyo, 2005:1).  

 

Menurut Robert E. Slavin (2008) dalam Mahmuddin, model ini memiliki tahap sebaga berikut: dalam 

TGT siswa memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan poin bagi 

skor timnya. Siswa memainkan game ini bersama tiga orang pada “meja-turnamen”, dimana ketiga 

peserta dalam satu meja turnamen ini adalah para siswa yang memiliki rekor nilai IPS sejarah terakhir 

yang sama. Sebuah prosedur “menggeser kedudukan” membuat permainan ini cukup adil. Peraih 

rekor tertinggi dalam tiap meja turnamen akan mendapatkan 60 poin untuk timnya, tanpa 

menghiraukan dari meja mana ia mendapatkannya. Ini berarti bahwa mereka yang berprestasi rendah 

(bermain dengan yang berprestasi rendah juga) dan yang berprestasi tinggi (bermain dengan yang 

berprestasi tinggi) kedua-duanya memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Tim dengan tingkat 

kinerja tertinggi mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan tim lainnya. 

 

TGT memiliki dimensi kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan permainan. Teman satu tim 

akan saling membantu dalam mempersiapkan diri untuk permainan dengan mempelajari lembar 

kegiatan dan menjelaskan masalah-masalah satu sama lain, tetapi sewaktu siswa sedang bermain 

dalam game temannya tidak boleh membantu, memastikan telah terjadi tanggung jawab individual. 

 

Permainan TGT berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi angka. Tiap-

tiap siswa akan mengambil sebuah kartu dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan 

angka yang tertera. Turnamen ini memungkinkan bagi siswa untuk menyumbangkan skor-skor 

maksimal buat kelompoknya. Turnamen ini juga dapat digunakan sebagai review materi pelajaran. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian tindakan kelas merupakan studi sistematis yang dilakukan dalam rangka memperbaiki 

praktik-praktik dalam pendidikan agar hasil belajar siswa lebih meningkat dengan melakukan 

tindakan praktis secara refleksi dan tindakan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research) yang bekerjasama dengan guru mata pelajaran  observer. 

   

 Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan di SMA 

Negeri 1 Remboken Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 1 

 

 Analisis Data 

Analisis data dilaksanakan secara statistik, deskriptif terhadap data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif berupa hasil observasi terhadap kinerja guru, observasi siswa dan angket refleksi siswa. 

Sedangkan data kuantitatif berupa hasil tes siklus. Data observasi tidak semuanya dilaporkan tetapi 

direduksi dan diseleksi kemudian data yang mendukung dilaporkan sedangkan data yang tidak 

mendukung tidak dipakai. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Temuan penelitian bahwa terdapat peningkatan pada kompetensi kinerja guru dari siklus I sampai 

siklus II. Jumlah skor kompetensi kinerja guru pada siklus I adalah persentase sebesar 52% dalam 

kategori cukup meningkat ke siklus II menjadi 66,36% dengan kategori baik. Peningkatan juga terjadi 

pada aktivitas siswa dari siklus I sampai dengan siklus II. Rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus I 

dengan persentase 62,74% dalam kategori cukup meningkat pada siklus II sebesar 75,36% dalam 

kategori baik. Ketuntasan hasil belajar juga mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II. 

Ketuntasan belajar pada siklus I adalah 14,7% dan meningkat pada siklus II menjadi 76,47%. 

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa model Cooperative LearningTeam Game 

Tournament dapat meningkatkan kompetensi kinerja guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

karena dalam penyampaian materi tersebut siswa lebih aktif, selalu bertanya, dan siswa tahu 

bagaimana mengatasi masalah dalam proses belajarnya. 

 

Pembahasan pelaksanaan pembelajaran Sejarah melalui didasarkan pada hasil observasi kompetensi 

kinerja guru, aktivitas siswa dan hasil belajar pada setiap siklusnya. Kemampuan memahami terhadap 

diri peserta didik mengalami peningkatan pada siklus I mendapat skor 3 dan pada siklus II mendapa 

skor 4. Pada siklus I skor 3 didapat dari guru memahami peserta didik dengan meminta peserta didik 

menyiapkan diri untuk menerima pembelajaran, sedangkan pada siklus II skor 4 muncul dimana guru 

memahami peserta didik dengan meminta peserta didik menyiapkan diri untuk menerima 

pembelajaran dan meminta siap mempersiapkan sumber yang digunakan dalam pembelajaran sejarah. 

 

Memotivasi siswa untuk bersikap percaya diri pada siklus I mendapatkan skor 3 atau termasuk dalam 

kategori baik, dimana guru memberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran sejarah yang akan 

dipelajari bersama-sama meningkat pada siklus II mendapatkan skor 4 atau termasuk dalam kategori 

sangat baik, dimana guru memberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran sejarah yang akan 

dipelajari bersama-sama dan untuk tak segan bertanya jika menemui kesulitan. 

 

Kemampuan untuk menerima pendapat dan masukan dari siswapada siklus I mendapatkan skor 2 dan 

termasuk dalam kategori cukup, guru sudah menerima pendapat siswa untuk menggunakan model 

pembelajaran yang variatif agar lebih menarik meningkat pada siklus II mendapatkan skor 4 dan 

termasuk dalam kategori sangat baik, guru sudah menerima pendapat siswa untuk menggunakan 

model pembelajaran yang variatif agar lebih menarik.  

 

Berdasarkan hasil observasi kompetensi kinerja guru membuktikan adanya peningkatan rata-rata skor 

dimana pada siklus I menunjukkan persentase 50% dan termasuk dalam kategori cukup meningkat 

menjadi 66,36% dalam kategori baik pada siklus II, sehingga dari hasil tersebut membuktikan 

bahwa penerapan cooperative learning teknik Team Game Tournament dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Remboken. 

 

Aktifitas siswa pada siklus I menunjukkan rata-rata persentase sebesar 62,74% atau termasuk pada 

kategori cukup meningkat pada siklus II mencapai nilai rata-rata 75,36% atau termasuk pada kategori 

baik hal tersebut diperoleh dari indikator: kehadiran siswa dalam kelas menunjukkan prosentase 100% 

yang artinya sangat baik, karena pada saat pembelajaran berlangsung semua siswa hadir mengikuti 

pembelajaran yang terlihat pada siklus I dan siklus II.  Memperhatikan penjelasan dari guru pada 

siklus I menunjukkan persentase 67,65% atau 23 siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik 

termasuk dalam kriteria cukup, karena pada saat guru menjelaskan materi atau tujuan pembelajaran 

siswa memperhatikan guru dengan memberikan respons atau tanggapan berupa pertanyaan atau 

bersikap siap di tempat duduk masing-masing dengan tenang tanpa mengganggu teman yang lain 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 3   │   Maret 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    31 

  

meningkat pada siklus II menunjukkan prosentase 82,35% atau 28 siswa memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik termasuk dalam kriteria sangat baik, karena pada saat guru menjelaskan 

materi atau tujuan pembelajaran siswa memperhatikan guru dengan memberikan respons atau 

tanggapan berupa pertanyaan atau bersikap siap di tempat duduk masing-masing dengan tenang tanpa 

mengganggu teman yang lain.  

 

Interaksi siswa dalam kelompok saat proses pembelajaranpada siklus I menunjukkan prosentase 

sebesar 29,4 % atau sebanyak 10 orang siswa melakukan interaksi dalam kelompok termasuk dalam 

kategori sangat kurang karena pada saat interaksi dengan kelompok terlihat kerjasama dengan baik 

antar kelompok yang saling berdiskusi dan menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik 

meningkat pada siklus II menunjukkan prosentase sebesar 58,82 % atau sebanyak 20 orang siswa 

melakukan interaksi dalam kelompok termasuk dalam kategori cukup karena pada saat interaksi 

dengan kelompok terlihat kerjasama dengan baik antar kelompok yang saling berdiskusi dan 

menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik.  

 

Tingkat kepahaman materi siswa pada siklus I menunjukkan prosentase sebesar 29,4% atau 

sebanyak 10 orang siswa telah memahami materi yang disampaikan oleh guru, terbukti dengan ketika 

guru memberikan pertanyaan kepada siswa, siswa-siswa tersebut aktif menjawab pertanyaan dan 

memberikan tanggapan terhadap jawaban teman yang lain meningkat pada siklus II menunjukkan 

prosentase sebesar 70,58% atau sebanyak 24 orang siswa telah memahami materi yang disampaikan 

oleh guru, terbukti dengan ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa, siswa-siswa tersebut 

aktif menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap jawaban teman yang lain sehingga 

termasuk dalam kategori baik. Tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran pada siklus I 

mendapatkan prosentase sebesar 14,7% atau sebanyak 5 orang siswa aktif dalam kegiatan 

pembelajaran terlihat dengan siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru setelah selesai 

menerangkan materi tertentu meningkat pada siklus II mendapatkan prosentase sebesar 44,12% atau 

sebanyak 15 orang siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran terlihat dengan siswa aktif bertanya dan 

menjawab pertanyaan dari guru setelah selesai menerangkan materi tertentu. Kerjasama dalam 

kelompok mendapatkan prosentase sebesar 29,4% atau sebanyak 10 orang siswa telah bekerjasama 

dalam kelompok secara kreatif, dimanaa tugas yang diberikan oleh guru dapat diselesaikan oleh 

siswa sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh guru meningkat pada siklus II mendapatkan 

prosentase sebesar 67,64% atau sebanyak 23 orang siswa telah bekerjasama dalam kelompok secara 

kreatif, dimanaa tugas yang diberikan oleh guru dapat diselesaikan oleh siswa sesuai dengan waktu 

yang ditentukan oleh guru.  

 

Bekerja sama berkelompok dengan baik sesuai peranannya masing-masing, kemampuan siswa dalam 

menarik kesimpulan dari materi pada siklus I mendapatkan prosentase sebesar 35,29% atau sebanyak 

12 orang siswa mampu menarik kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh guru dengan tepat 

dan sesuai dengan tujuan pembelajaran meningkat pada siklus II mendapatkan prosentase sebesar 

79,41% atau sebanyak 27 orang siswa mampu menarik kesimpulan dari materi yang telah 

dijelaskan oleh guru dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

 

Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi menunjukkan prosentase sebesar 100% atau 34 

siswa mampu mengerjakan soal evaluasi tanpa mencontek teman lain dan selesai tepat pada 

waktunya pada siklus I dan siklus II menunjukkan rata-rata persentase 100%. 

 

Berdasarkan hasil observasi keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran membuktikan 

adanya peningkatan rata-rata skor dimana pada siklus I menunjukkan persentase 62,74% dan 
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termasuk dalam kategori cukup meningkat menjadi 75,36% dalam kategori baik pada siklus II , 

sehingga dari hasil tersebut membuktikan bahwa penerapan cooperative learning teknik Team Game 

Tournament dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Remboken. 

 

Berdasarkan hasil observasi nilai evaluasi siswa pada akhir siklus I mendapatkan rata- rata nilai 

sebesar 39,58 dan meningkat pada siklus II rata-rata nilai mencapai 74,55. Nilai tertinggi pada 

siklus I sebesar 75 meningkat pada siklus II menjadi 88. Pada siklus I nilai terendah siswa adalah 10 

sedangkan pada siklus II siswa mendapat nilai terendah sebesar 48. Jumlah siswa yang tuntas pada 

siklua I sebanyak 5 orang sedangkan pada siklus II siswa yang tuntas meningkat menjadi 26 orang. 

Sehingga persentase ketuntasan siswa juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada siklus I 

persentase ketuntasan siswa sebesar 14,7% meningkat pada siklus II sebesar 76,47%. 

 

Sehingga dengan penerapan cooperative learning teknik Team Game Tournament terbukti dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Remboken yang dapat dilihat 

dengan adanya peningkatan jumlah persentase ketuntasan siswa. 

 

Berdasarkan deskripsi data penerapanan model cooperative learning teknik TeamGame Tournament 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Remboken. Dimana dilihat 

dari hasil observasi kompetensi kinerja guru pada siklus I sebesar 52% pada kategori cukup 

meningkat pada siklus II sebesar 66,36% pada kategori baik. Sedangkan keaktifan siswa pada siklus I 

sebesar 62,74% pada kategori cukup menunjukkan peningkatan pada siklus II sebesar 75,36% pada 

kategori baik. Hasil rata-rata nilai siswa pada siklus I persentase ketuntasan siswa sebesar 14,7% 

sedangkan pada siklus II sebesar 76,47%. 

 

Peningkatan skor kompetensi kinerja guru dapat dilihat dalam diagram berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Diagram Ketercapaian Kompetensi Kinerja Guru 

 

Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa penerapan model cooperative learning model TeamGame 

Tournament dapat meningkatkan kompetensi kinerja guru. 

 

Perbandingan perolehan aktivitas siswa dapat dilihat pada diagram berikut : 
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Gambar. Diagram Ketercapaian keaktifan siswa 

 

Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa penerapan model cooperative learning  teknik Team Game 

Tournament dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

 

 Perbandingan perolehan hasil belajar siswa dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Diagram Persentase Ketuntasan Belajar Siswa 

 

Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa penerapan model cooperative learning modelTeamGame 

Tournament dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang dilihat dari persentase ketuntasan siswa 

dalam mata pelajaran sejarah. 

 

Efektivitas pembelajaran merujuk pada keberhasilan dan ketercapaian seluruh komponen 

pembelajaran yang telha diorganisir untuk mencapai tujuan pembelajaran, Model cooperative 

learning teknik TeamGame Tournamentmerupakan model pembelajaran yang sangat efektif untuk 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Karena model tersebut 

adalah sebuah model bimbingan dan pemberian respon balik secara langsung. Model ini mendekati 
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materi akademik secara sistematis. Rancangannya dibentuk untuk meningkatkan dan memelihara 

motivasi aktivitas siswa dalam mengamdalkan diri sendiri dan penguatan ingatan terhadap materi yang 

telah ada karena terlebih dahulu siswa dijelaskan tentang konsep materi, sehingga melalui penggunaan 

model ini dapat meningkatkan respon balik positif siswa. 

 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya meningkatkan hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPS I 

SMA Negeri 1 Remboken dengan menggunakan model pembelajaran Team Game Tournament, 

peneliti memberi simpulan sebagai berikut: Kompetensi kinerja guru dalam mata pelajaran sejarah 

meningkat dari siklus I sebesar 52% pada kategori cukup meningkat pada siklus II sebesar 66,36% 

pada kategori baik. Aktivitas siswa dalam mata pelajaran sejarah meningkat dari siklus I sebesar 

62,74% pada kategori cukup menunjukkan peningkatan pada siklus II sebesar 75,36% pada kategori 

baik. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah meningkat dari kondisi prasikus dengan 

presentase ketuntasan belajar 8,83% meningkat pada siklus I menjadi sebesar 62,74% pada kategori 

cukup menunjukkan peningkatan pada siklus II sebesar 75,36% pada kategori baik. 

 

Uraian di atas membuktikan bahwa hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu kompetensi kinerja 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam upaya meningkatkan hasil belajar sejarah siswa 

kelas XI IPS I SMA Negeri 1 Remboken dengan menggunakan model pembelajaran Team Game 

Tournament dapat meningkat dan benar- benar terbukti. 

 

 Saran 

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut ini: 

sebaiknya guru dapat menggunakan model Team Game Tournament sebagai salah satu alternatif 

untuk meningkatkan hasil belajar sejarah yang efektif untuk meningkatkan motivasi, interaksi dan 

keaktifan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sebagai guru kita harus selalu 

memotivasi siswa dan menyajikan pembelajaran yang menarik dengan model pembelajaran 

disesuaikan materi serta penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi untuk 

meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran. Guru senantiasa melaksanakan refleksi tentang 

kelemahan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan kemudian mencari solusinya. Dan kemudian 

menerapkan solusi yang telah ditentukan untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran 

sejarah.  

 

Sebaiknya siswa membiasakan diri untuk menggunakan model Team Game Tournament dalam 

kegiatan pembelajaran mata pelajaran sejarah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran. Siswa aktif dan antusias dalam setiap pembelajaran, karena motivasi siswa yang tinggi 

dalam pembelajaran sangat diperlukan agar pembelajaran berhasil. Sekolah seyogyanya selalu 

memperhatikan kualitas pendidikan dengan membiasakan menggunakan model pembelajaran yang 

variatif, kreatif dan inovatif.  Menambah referensi bagi sekolah, bahwa model pembelajaran Team 

Game Tournament telah berhasil meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran sejarah sehingga 

dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. 
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EFFORTS TO INCREASE LEARNING ACTIVITIES OF CLASS V 
STUDENTS THROUGH THE INQUIRY METHOD IN NATURAL 

SCIENCE (IPA) LESSONS IN SD NEGERI 03 KEMBANG TANJUNG 
LAMPUNG UTARA ACADEMIC YEAR 2019/2020 

 
UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS V 

MELALUI METODE INKUIRI PADA MATA PELAJARAN ILMU 
PENGETAHUAN ALAM (IPA) DI SD NEGERI 03 KEMBANG 

TANJUNG LAMPUNG UTARA TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

*Ernida Laila 

 

ABSTRACT 

This research was conducted at SD Negeri 03 Kembang Tanjung Semester 1 for the 2019/2020 academic year, 

starting from 07 October 2019 to 04 November 2019. This research consisted of 3 cycles of 2 meetings each 

with 29 Class V students as research subjects. people. The results of this study showed an increase in student 

learning activities as seen from the increase in the percentage of student learning activities from cycle I, cycle 

II, and cycle III. The observed student learning activities were the acquisition of the average value of student 

activities playing games in the first cycle of (27.95%), in the second cycle it was good at (13.2%), and in the 

third cycle the better, namely (2 ,9%). The activity of students going in and out of class in the first cycle was 

(25%), in the second cycle it was good at (10.3%), and in the third cycle the better was (2.9%). The activity of 

students asking the teacher in the first cycle was (22.05%), in the second cycle increased to (54.4%), and in the 

third cycle increased to (85.3%). The activity of students who answered friends' questions in the first cycle was 

(44.1%), in the second cycle increased to (66.15%), and in the third cycle increased to (85.25%). The activity of 

students who concluded the results of the discussion in the first cycle was (36.75%), in the second cycle 

increased to (61.75%), and in the third cycle increased to (100%). This means that the hypothesis is accepted 

that the implementation of the 2013 curriculum using the inquiry method can increase the learning activities of 

Class V students in Natural Sciences (IPA) at SD Negeri 03 Kembang Tanjung, North Lampung. 

Key Word: Inquiry Method, Learning Activities 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 03 Kembang Tanjung Semester 1 Tahun pelajaran 2019/2020 yaitu 

dimulai tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019. Penelitian ini terdiri dari 3 siklus 

masing-masing 2 kali pertemuan dengan subjek penelitian siswa Kelas V yang berjumlah 29 orang. Hasil 

penelitian ini memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa yang terlihat dari peningkatan 

persentase aktivitas belajar siswa dari siklus I, siklus II, dan siklus III. Aktivitas belajar siswa yang diamati yaitu 

perolehan nilai rata-rata aktivitas siswa yang bermain-main pada siklus I sebesar (27,95%), pada siklus II 

menjadi baik sebesar (13,2%), dan pada siklus III semakin baik yaitu (2,9%). Aktivitas siswa yang keluar masuk 

kelas pada siklus I sebesar (25%), pada siklus II menjadi baik sebesar (10,3%), dan pada siklus III semakin baik 

yaitu (2,9%). Aktivitas siswa yang bertanya pada guru pada siklus I sebesar (22,05%), pada siklus II meningkat 

menjadi (54,4%), dan pada siklus III semakin meningkat menjadi (85,3%). Aktivitas siswa yang menjawab 

pertanyaan teman pada siklus I sebesar (44,1%), pada siklus II meningkat menjadi (66,15%), dan pada siklus III 

semakin meningkat menjadi (85,25%). Aktivitas siswa yang menyimpulkan hasil diskusi pada siklus I sebesar 

(36,75%), pada siklus II meningkat menjadi (61,75%), dan pada siklus III semakin meningkat menjadi (100%). 

Ini berarti hipotesis diterima bahwa penerapan kurikulum 2013 dengan menggunakan metode inkuiri dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa Kelas V pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 

03 Kembang Tanjung Lampung Utara. 

Kata Kunci: Metode Inkuiri, Aktivitas Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Pada era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat seperti sekarang ini, 

dirasakan bahwa kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kegiatan membaca. Informasi yang setiap 

hari diterima manusia hampir sebagian besar semuanya itu disampaikan melalui media cetak, 

elektronik, yang melalui lisan ataupun tulisan. Untuk itu, dibutuhkan keterampilan membaca dalam 

memahaminya. Kegiatan membaca menjadi kebutuhan hidup manusia sehari-hari seperti halnya 

makan dan minum.Kemampuan untuk membaca seseorang dapat diperoleh maupun dilatih melalui 

dunia pendidikan. 

 

Dalam Kurikulum 2013 yang dirancang untuk menyongsong model pembelajaran Abad 21, ketika di 

dalamnya akan terdapat pergeseran dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu dari berbagai 

sumber belajar yang melampaui bataspendidik dan satuan pendidikan, peran bahasa menjadi sangat 

sentral. Apabila peserta didik tidak menguasai mata pelajaran tertentu harus dipastikan bahwa yang 

tidak dikuasainya adalah substansi mata pelajaran tersebut, bukan karena kelemahan penguasaan 

bahasa pengantar yang dipergunakan. 

 

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan, kemampuan berbahasa yang dituntut tersebut dibentuk melalui 

pembelajaran berkelanjutan dimulai dengan meningkatkan kompetensi pengetahuan tentang jenis, 

kaidah dan konteks suatu teks, dilanjutkan dengan kompetensi keterampilan menyajikan suatu teks 

tulis dan lisan baik terencana maupun spontan, dan bermuara pada pembentukan sikap kesantunan dan 

penghargaan terhadap  warisan budaya bangsa. 

 

Membaca pemahaman merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam rangka memperoleh ilmu 

pengetahuan, informasi, maupun sekedar memperoleh hiburan. Sebagaimana yang dijelaskan Burns, 

dkk (dalam FaridaRahim, 2009:1) kemampuan membaca merupakan sesuatu yang vital dalam suatu 

masyarakat terpelajar. Namun, anak-anak yang tidak memaham ipentingnya belajar membaca tidak 

akan termotivasi untuk belajar. Belajar membaca merupakan usaha yang terus menerus, dan anak-

anak yang melihat tingginya nilai membaca dalam kegiatan pribadinya akan lebih giat belajar 

dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menemukan keuntungan darikegiatan membaca. 

 

Selain itu dengan seringnya membaca dan beragam tema bacaan yangdibaca siswa, maka siswa makin 

terbuka dalam memperoleh tambahan sejumlah kata-kata dan memperkaya katanya serta wawasan 

pengetahuan dan pengalaman. Penguasaan sejumlah kata diperlukan untuk menentukan sebuah 

kalimat yang memiliki makna. Makna kalimat tersebut sedemikian komplek sehingga kemampuan 

menyusun kalimat yang tepat dan mudah ditangkapmaknanya oleh lawan bicara atau pendengar 

dalam bentuk bahasa lisan bercerita memerlukan pembendaharaan kata dan kejelasan tema atau topik. 

 

Kemampuan membaca pemahaman pada siswa dapat dicapai dengan latihan dan bimbingan yang 

intensif. Dalam hal ini peranan guru begitu penting. Guru adalah pendidik yang membelajarkan siswa 

dalampembelajaran, maka guru perlu melakukan seperti yang dikemukakan olehDimyati dan 

Mudjiono (1999: 238) bahwa guru harus mampu mengorganisasi pembelajaran, menyajikan bahan 

belajar dengan pendekatan pembelajaran tertentu, dan melakukan evaluasi dari hasil belajar siswa. 

Strategi maupun pendekatan pembelajaran yang dipilih dapat menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran yang sudah ditetapkan. 

 

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti mengajukan salah satu metode pembelajaran yaitu metode 

inkuiri, yangdiyakini dapat memberikan dampak positif kepada siswa agar lebih aktif dan antusias 
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dalam mengikuti pembalajaran, serta dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. 

Sehingga dengan metode ini memungkinkan siswa mempelajari materi secara santai dan tidak 

membuat tertekan,serta siswa melakukan dengan senang hati atau dengan kata lain pembelajaran 

metode inkuiri adalah metode pembelajaran yang memberikan pengembangan dan peningkatan 

wawasan murid dalam menyusun suatu organisasi tulisan sehingga menjadi tulisan yang utuh, selain 

itu, melatih murid untuk lebihkreatif untuk menemukan susunan kata/kalimat yang lebih baik dari 

susunanaslinya (A.S. Harjasujana, 1997: 156). 

 

Hasil dari analisis data tersebut penulis tuangkan dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Kelas VI Melalui Metode Inkuiri Pada 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 1 Kalibalangan Lampung Utara Tahun 

Pelajaran 2019/2020”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah 

penerapan metode inkuiri dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VI pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 1 Kalibalangan ? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa kelas VI melalui 

metode inkuiri pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 1 Kalibalangan. 

 

Kajian Pustaka 

Dalam pandangan Kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran adalah suatu proses pendidikan yang 

memberikan kesempatan bagi siswa agar dapat mengembangkan segala potensi yang mereka miliki 

menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dilihat dari aspek sikap (afektif), 

pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor). Kemampuan ini akan diperlukan oleh siswa 

tersebut untuk kehidupannya dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada 

kesejahteraan kehidupan umat manusia. Karena itu suatu kegiatan pembelajaran seharusnya 

mempunyai arah yang menuju pemberdayaan semua potensi siswa agar dapat menjadi kompetensi 

yang diharapkan.  

 

Berikutnya, strategi pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru di dalam kelasnya seharusnya 

ditujukan agar dapat memfasilitasi tercapainya kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen 

kurikulum sehingga pada gilirannya setiap siswa mampu menjadi pebelajar yang mandiri sepanjang 

hayatnya. Mereka akan  menjadi komponen penting untuk mewujudkan sebuah masyarakat belajar 

(komunitas belajar/learning community). Kualitas lain yang dikembangkan kurikulum dan harus 

terealisasikan dalam proses pembelajaran yang wujudnya dapat berupa kreativitas, kemandirian, kerja 

sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup peserta didik guna 

membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.  

 

Pada suatu pembelajaran, siswa dibantu agar dapat melibatkan diri secara aktif untuk 

mengembangkan potensinya sehingga menjadi suatu kompetensi. Guru menyediakan pengalaman 

belajar untuk siswa sehingga mereka dapat melakukan beragam aktivitas yang dapat membantu 

mereka untuk mengembangkan potensi menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam dokumen 

kurikulum 2013 atau bahkan melebihinya. Pengalaman belajar semakin lama semakin meningkat 

hingga akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan belajar mandiri dan tetap sebagai salah satu fondasi 

untuk menjadi pebelajar sepanjang hayat (lifelong learner).  

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2013/11/komunitas-belajar-learning-community.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2013/01/cara-mengajarkan-kreativitas.html
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Metode inkuiri adalah metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah 

didapatkan selama belajar. Inkuiri menempatkan peserta didik sebagai subyek belajar yang aktif 

(Mulyasa,  2005: 234). Meskipun metode ini berpusat pada kegiatan siswa, namun guru tetap 

memegang peranan penting sebagai pembuat desain pengalaman belajar. Guru berkewajiban 

menggiring siswa untuk melakukan kegiatan. Kadang kala guru perlu memberikan penjelasan, 

melontarkan pertanyaan, memberikan komentar, dan saran kepada siswa. Guru berkewajiban 

memberikan kemudahan belajar melalui penciptaan iklim yang kondusif, dengan menggunakan 

fasilitas media dan materi pembelajaran yang bervariasi. 

 

Metode inkuiri menurut Roestiyah (2001:75) merupakan suatu metode atau cara yang dipergunakan 

guru untuk mengajar didepan kelas, dimana guru membagi tugas meneliti suatu masalah. Siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus 

dikerjakan, kemudian mereka mempelajari, meneliti, atau membahas tugasnya di dalam kelompok. 

Setelah hasil diskusi kelompok mereka selesai, kemudian dibuat laporan yang tersusun dengan baik. 

Akhirnya hasil laporan dipresentasikan didepan kelas, dan terjadilah diskusi secara luas.Dari sidang 

presentasi kesimpulan akan dirumuskan sebagai kelanjutan hasil kerja kelompok. Dari kesimpulan 

yang terakhir, guru membantu siswa untuk menyempurnakan kesimpulan yang telah didapat pada saat 

persentasi yang sudah dilakukan tadi. 

 

Metodologi Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas VI SD Negeri 1 Kalibalangan Lampung Utara Tahun 

Pelajaran 2019/2020. Dipilihnya sekolah ini sebagai tempat penelitian disebabkan penulis menjadi 

salah seorang pendidik di sekolah ini, sehingga telah mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).Penelitian ini dilakukan sebagai upaya penulis untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VI melalui metode inkuiri pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 1 Kalibalangan Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) minggu pada semester ganjil tahun 2019. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019, 

dalam kegiatan ini peneliti mempunyai rekan selaku observer yang bertugas mengamati kegiatan 

siswa yang akan diamati dalam kegiatan belajar mengajar 

 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VI SD Negeri 1 Kalibalangan yang mempunyai akademik 

bervariasi berjumlah 29 siswa, siswa dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa 

setiap kelompoknya. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data hasil observasi menunjukkan bahwa selama pelaksanaan penelitian pada siklus I diperoleh data 

rata-ratauntuk aktivitas siswa yang bertanya kepada guru dan aktivitas siswa yang menyimpulkan 

hasil diskusi dengan kriteria rendah persentasenya, hal ini dikarenakan siswa belum berani untuk 

bertanya kepada guru tentang materi yang belum dimengerti dan mengemukakan pendapatnya dalam 

kegiatan pembelajaran berlangsung.Banyak siswa bermain-main dan keluar masuk kelas saat 

berdiskusi dan tidak bekerjasama antar anggota kelompoknya masing-masing, dan untuk aktivitas 

siswa yang menjawab pertanyaan teman dengan kriteria cukup. 

 

Pada siklus II aktivitas belajar siswa meningkat, data rata-rata untukaktivitas siswa yang menjawab 

pertanyaan teman dan aktivitas siswa yang menyimpulkan hasil diskusi dengan kriteria baik 

persentasenya, hal ini dikarenakan siswa berani mengemukaan pendapatnya saat presentasi di depan 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 3   │   Maret 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    40 

  

0

20

40

60

80

100

A B C D E

A B C D E

Siklus I 27.95 25 22.05 44.1 36.75

Siklus II 13.2 10.3 54.4 66.15 61.75

Siklus III 2.9 2.9 85.3 85.25 100

P 

e 

r 

s 

e 

n 

t 

a 

s 

e Aktivitas 

Siswa 

kelas dalam kegiatan pembelajaran berlangsung.Siswa yang bermain-main dan keluar masuk kelas 

saat berdiskusi sudah agak berkurang dan mulai bekerjasama antar anggota kelompoknya masing-

masing, dan untuk aktivitas siswa yang bertanya pada guru dengan kriteria cukup dikarenakan murid 

masih ragu-ragu dalam menyampaikan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti. Dan pada 

siklus III aktivitas belajar siswa semakin meningkat, data rata-rata untukaktivitas siswa yang bertanya 

pada guru,menjawab pertanyaan teman, dan menyimpulkan hasil diskusi dengan kriteria sangatbaik 

persentasenya, hal ini dikarenakan siswa berani mengemukaan pendapatnya pada saat presentasi di 

depan kelas dan aktif dalam kegiatan pembelajaran berlangsung serta berani bertanya apabila belum 

paham tentang materi yang telah dibahas.Siswa yang bermain-main dan keluar masuk kelas saat 

berdiskusi sudah berkurang meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya dan mulai bekerjasama antar 

anggota kelompoknya masing-masing. 

 

Hasil rekapitulasi perbandingan aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

Gambar . Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

A : Siswa yang bermain-main; 

B : Siswa yang keluar masuk kelas; 

C : Siswa yang bertanya pada guru; 

D : Siswa yang menjawab pertanyaan teman; 

E : Siswa yang menyimpulkan hasil diskusi. 

 

Aktivitas siswa yang ditinjau saat pembelajaran di kelas yaitu siswa yang bertanya pada guru, siswa 

yang menjawab pertanyaan teman, dan siswa yang menyimpulkan hasil diskusi. Grafik menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan aktivitas siswasecara keseluruhan disaat pembelajaran berlangsung pada 

setiap siklusnya, untuk aktivitas siswa yang mempresentasikan hasil diskusi dengan baik, siswa yang 

menjawab pertanyaan teman, dan siswa yang menyimpulkan hasil diskusi, rata-rata sudah sangat baik 

menurut Suharsini Arikuntoro (1989:54) karena persentase yang diperoleh lebih dari 80%. 
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Aktivitas siswa yang bermain-main dan keluar masuk kelas pada siklus I, siklus II dan siklus III 

secara keseluruhan mengalami penurunan bahkandapat ditekan sampai 2,9%. Untuk aktivitas ini 

menurut Slameto (2001:116) sudah tergolong sangatbaik karena mencapai 2,9%. Secara keseluruhan 

grafik di atas menunjukkan penurunan aktivitas negatif siswa dalam pembelajaran. 

 

Aktivitas belajar siswa selama siklus I, siklus II, dan siklus III juga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswa dari setiap siklusnya semakin meningkat dan hasil tersebut sangat 

memuaskan.  

 

Hasil rekapitulasi perbandingan dari nilai ulangan harian siswa dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar. Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa 

Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan kurikulum 2013 dengan 

menggunakan metode inkuiri dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VI pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 1 Kalibalangan Lampung Utara. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan 

kurikulum 2013 dengan menggunakan metode inkuiri dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

kelas VI pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 1 Kalibalangan Lampung 

Utara. Bukti-bukti yang menunjukkan peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dengan menggunakan metode inkuiri yaitu perolehan nilai rata-rata aktivitas 

siswa yang bermain-main pada siklus I sebesar (27,95%), pada siklus II menjadi baik sebesar 

(13,2%), dan pada siklus III semakin baik yaitu (2,9%). Aktivitas siswa yang keluar masuk kelas pada 

siklus I sebesar (25%), pada siklus II menjadi baik sebesar (10,3%), dan pada siklus III semakin baik 
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yaitu (2,9%). Aktivitas siswa yang bertanya pada guru pada siklus I sebesar (22,05%), pada siklus II 

meningkat menjadi (54,4%), dan pada siklus III semakin meningkat menjadi (85,3%). Aktivitas siswa 

yang menjawab pertanyaan teman pada siklus I sebesar (44,1%), pada siklus II meningkat menjadi 

(66,15%), dan pada siklus III semakin meningkat menjadi (85,25%). Aktivitas siswa yang 

menyimpulkan hasil diskusi pada siklus I sebesar (36,75%), pada siklus II meningkat menjadi 

(61,75%), dan pada siklus III semakin meningkat menjadi (100%). 

 

Saran 

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 1 Kalibalangan 

hendaknya menerapkan metode inkuiri sebagai salah satu alternatif dalam proses belajar mengajar, 

karena metode inkuiri dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa; Penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan masukan atau referensi bagi pembaca lain guna memperluas cakrawala dan wawasan; 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode inkuiri dalam pelaksanaan di kelas. Untuk itu, 

disarankan pada guru lain dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan memilih metode 

pembelajaran di kelas agar suasana di kelas lebih kondusif. 
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ABSTRACT 

This study aims to improve social studies learning outcomes for fifth grade students at SDN 3 Kalirejo, Kalirejo 

District, Central Lampung Regency using the Sociodrama learning model. This type of writing is class action 

writing (Classroom Action Research). The subject of this writing is the fifth grade students of SDN 3 Kalirejo in 

the 2018/2019 academic year, totaling 8 students, consisting of 5 male students and 3 female students. The 

writing design uses the Kemmis and Mc Taggart model. This writing was carried out in two cycles. Data 

collection techniques are observation and tests. This writing instrument uses observation sheets and test 

questions. The data analysis technique is descriptive qualitative. The success of this writing is that at least 75% 

of the students achieve the Minimum Completeness Criteria (KKM) 70 and 75% are good. The results show that 

the Sociodrama learning model can improve social studies learning outcomes and attitudes of fifth graders at 

SDN 3 Kalirejo, Kalirejo District, Central Lampung Regency. The conclusion of this study is that the 

sociodrama method can have a positive effect on the learning motivation of fifth grade students at SDN 3 

Kalirejo, Kalirejo district, and this learning method can be used as an alternative to learning other subjects. 

Key Word: Imitate, Sociodrama, Social Studies 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 3 Kalirejo Kecamatan 

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah menggunakan model pembelajaran Sosiodrama. Jenis penulisan ini 

adalah penulisan tindakan kelas (Classroom Action Research).  Subjek penulisan ini siswa kelas V SDN 3 

Kalirejo tahun pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 8 siswa, yang terdiri atas 5 siswa laki-laki dan 3 siswa 

perempuan. Desain penulisan menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart. Penulisan ini dilaksanakan dalam 

dua siklus. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan tes. Instrumen penulisan ini menggunakan lembar 

observasi dan soal tes.  Teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Keberhasilan penulisan ini adalah 

minimal 75% dari siswa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥70 dan 75% bersikap baik. Hasil 

penulisan menunjukkan bahwa model pembelajaran Sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar IPS dan 

sikap siswa kelas V SDN 3 Kalirejo, Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah Metode Sosiodrama dapat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar Siswa Kelas V 

SDN 3 Kalirejo Kecamatan Kalirejo, serta metode pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif pembelajaran mata pelajaran lainnya. 

Kata Kunci: Meneladani, Sosiodrama, IPS 
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Latar Belakang Masalah 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sitem Pendidikan Nasional: Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik    

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 terkandung maksud pendidikan merupakan pengembangan 

kemampuan atau potensi-potensi yang perlu dikembangkan serta tujuan (ke arah mana siswa akan 

diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin). 

 

Pendidikan merupakan proses belajar anak. Proses belajar terjadi secara internal dan bersifat pribadi 

dalam diri siswa, agar proses belajar mengarah pada tercapainya tujuan dalam kurikulum maka guru 

harus merencanakan dengan seksama dan sistematis berbagai pengalaman belajar yang 

memungkinkan perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan apa yang diharapkan. Pendidikan 

terbagi menjadi pendidikan formal, informal dan non formal. Pendidikan formal dilaksanakan di 

sekolah. Pelaksana pendidikan di sekolah merupakan interaksi guru dan siswa. 

 

Guru dan siswa mempunyai kedudukan dan peran yang berbeda, namun saling mempengaruhi dalam 

pelaksanaan proses pendidikan (transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-

keterampilan)  yang  tertuju  kepada tujuan-tujuan yang diinginkan (Dwi Siswoyo 2008: 19-20). 

Menurut Muhibbin Syah (2011: 249) peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai director of 

learning (direktur belajar), artinya setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan 

kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar (kinerja akademik) sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Guru bertanggungjawab untuk mengembangkan segala 

potensi yang dimiliki siswanya. 

 

Siswa merupakan objek pendidikan yang dikenai perlakuan oleh guru untuk mengembangkan 

potensi yang dimilikinya melalui pembelajaran. Siswa adalah unsur manusiawi yang penting dalam 

kegiatan interaksi edukatif (Syaiful Bahri Djamarah, 2005: 51). Siswa merupakan pokok persoalan 

dalam semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Siswa mengembangkan diri melalui pendidikan. 

Siswa sebagai manusia yang berpotensi perlu dibina dan dibimbing dengan perantara guru. Siswa 

merupakan anak yang mempunyai karakteristik belum dewasa dan memiliki sifat-sifat dasar manusia 

yang sedang berkembang secara terpadu  yaitu  kebutuhan  biologis,  rohani,  sosial,  intelegensi,  

emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja, latar belakang sosial, latar belakang 

biologis, serta perbedaan individual. 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar, setiap pelajaran diajarkan sesuai dengan 

tujuannya masing-masing dalam mempersiapkan siswa terjun dalam masyarakat. IPS merupakan 

program pendidikan yang mengintregasikan konsep-konsep terpilih dari ilmu-ilmu sosial dan 

humonaria untuk tujuan pembinaan warga negara yang baik. Memperhatikan tujuan dan esensi 

pendidikan IPS dalam kurikulum yang dipakai yaitu KTSP hendaknya para pendidik mampu 

menciptakan pembelajaran IPS yang menyenangkan dan mengasikkan bagi siswa, sehingga siswa 

betah di sekolah. 

 

Pemilihan metode dan model pembelajaran merupakan satu komponen yang sangat penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan satu metode serta pemilihan metode pembelajaran yang 
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kurang tepat dapat mengakibatkan pembelajaran menjadi membosankan  dan menjadi kurang efektif 

(Syaiful Bachri Djamarah & Aswan Zain, 1995: 83). Guru harus memiliki strategi agar siswa belajar 

dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan mengajar 

IPS guru dapat mengembangkan model mengajarnya sebagai upaya mempengaruhi perubahan 

perilaku  siswa yang baik. Pengembangan model-model pembelajaran bertujuan untuk membantu 

guru meningkatkan kemampuannya untuk lebih mengenal siswa dan menciptakan yang lebih 

bervariasi bagi pembelajaran. Macam-macam model yaitu Sosiodrama, cooperative learning, dan 

group investigation. 

 

Berdasarkan hasil observasi pada 03 Mei 2018 di SDN 3 Kalirejo, pembelajaran IPS masih 

bersifat teacher centered. Guru dominan dalam menyampaikan materi pelajaran dengan metode 

ceramah. Guru menggunakan metode ceramah untuk mengejar target materi pelajaran yang harus 

disampaikan, sehingga kedudukan siswa hanya sebagai penerima pelajaran. Guru tidak menggunakan 

media sehingga penyampaian materi menjadi abstrak. Guru kurang memahami   karakteristik siswa 

sehingga penggunaan model pembelajaran sangatlah minim. Karakteristik siswa kelas V yang masih 

senang bermain tidak dimaanfaatkan guru untuk memilih model pembelajaran yang tepat. 

 

Pembelajaran yang monoton membuat siswa bosan dan tidak berminat pada pembelajaran IPS, hal 

ini ditunjukkan siswa yang cenderung pasif, diam, mendengarkan penjelasan guru, dan mencatatnya.  

Dalam belajar mengajar siswa kurang terlibat, hal ini ditunjukan sedikitnya siswa yang mengajukan 

pertanyaan, sehingga suasana kelas tenang dan tegang. Sikap siswa dalam pembelajaran yang pasif 

dan diam menandakan siswa tidak menerima atau tidak menyukai pembelajaran IPS. 

 

Sikap siswa yang tidak menerima pembelajaran membuat siswa merasa sulit memahami pelajaran 

IPS. Selain itu, kurangnya penggunaan model pembelajaran dan siswa yang pasif berdampak pada 

hasil belajar yang rendah pula. Hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 3 Kalirejo masih sangat 

rendah, hal ini dapat dilihat dari nilai pra tindakan yang diperoleh dari nilai ulangan harian. Dari 23 

siswa yang berhasil mencapai ketuntasan hanya 1 7  siswa (65,22%), sedangkan yang belum 

tuntas 8  siswa (34,78%). Rata-rata siswa masih di bawah KKM yang ditentukan yaitu 70. 

 

Model pembelajaran yang digunakan guru selama ini kurang memberikan kesempatan siswa untuk 

berkembang sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa. Berdasarkan permasalahan di atas, 

maka perlu solusi baru dari guru untuk menciptakan pembelajaran yang menarik serta dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memilih model 

pembelajaran yang dapat memberi kebebasan untuk berkembang sesuai dengan keinginan dan 

kemampuan siswa. Salah satu model yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah Sosiodrama. 

 

Memperhatikan rendahnya hasil belajar IPS terutama materi Masa Persiapan Kemerdekaan dan 

Peristiwa Sekitar Proklamasi, maka peneliti mengambil judul “Upaya Meneladani Sikap Para 

Pahlawan Melalui Penerapan Metode Sosiodrama Pelajaran IPS Materi Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia Pada Siswa Kelas V Semester II di SDN 3 Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019”.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  sudah  peneliti kemukakan di atas serta alternatif 

pembelajaran yang akan peneliti lakukan, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahnya 

sebagai berikut : penggunaan metode dan model pembelajaran IPS kurang. kurangnya penggunaan 

media dalam pembelajaran IPS, siswa pasif (diam, dengar, dan catat), siswa kurang dilibatkan 
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secara aktif dalam pembelajaran IPS, rendahnya hasil belajar IPS, model pembelajaran Sosiodrama  

(Bermain  Peran)  dalam  IPS  belum diterapkan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Sosiodrama dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas V SDN 3 Kalirejo? Bagaimana caranya penerapan metode sosiodrama agar 

siswa dapat meneladani sikap para pahlawan Indonesia? 

 

Tujuan Penelitiaan 

Penelitian ini bertujuan untuk: Meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran Sosiodrama pada siswa kelas V SDN 3 Kalirejo; Mengetahui seberapa besar pengaruh 

metode sosiodrama terhadap motivasi siswa dalam belajar; Memudahkan siswa dalam meneladani 

sikap para pahlawan untuk dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. 

 

Kajian Pustaka 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa para pahlawan. Edwin 

Mirza Chaerulsyah dalam jurnal Indonesian Journal of History Education (2014) meneladani sikap 

kepahlawanan berarti meniru dan melaksanakan sikap yang ditujukkan oleh para pahlawan. Pahlawan 

berasal dari bahasa Sansekerta, phala yang berarti buah atau hasil yang bermanfaat bagi orang 

banyak. Sedangkan wan memiliki arti orang. Sehingga pahlawan memiliki arti seseorang yang 

menghasilkan sesuatu dan bermanfaat bagi orang banyak. 

 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pahlawan beserta 

untuk menetapkan, memberi penghargaan, dan pembinaan terhadap pahlawan terinci secara jelas. 

Pahlawan Revolusi Dalam Bab I Pasal I dijelaskan bahwa arti dari pahlawan adalah sebagai berikut: 

Warga Negara Republik Indonesia yang gugur dan tewas atau meninggal dunia akibat tindakan 

kepahlawanan yang cukup memiliki mutu dan nilai jasa perjuangan. Serta memiliki nilai jasa 

perjuangan dalam suatu tugas perjuangan dalam membela bangsa dan negara. Warga Negara Republik 

Indonesia dalam keadaan masih hidup sesudah melakukan tindak kepahlawanan yang cukup 

membuktikan jasa pengorbanan dalam suatu tugas perjuangan. Dalam riwayat hidup selanjutnya tidak 

cacat nilai perjuangannya. 

 

Sikap pahlawan seseorang dapat dikatakan sebagai pahlawan karena memiliki beberapa sikap 

kepahlawanan, di antaranya: Rela berkorban Dalam hal ini rela berkorban adalah bersedia dengan 

ikhlas memberikan tenaga, harta, dan pemikiran untuk kepentingan orang banyak. Walaupun dengan 

berkorban menyebabkan kerugian dalam diri sendiri, seorang pahlawan akan ikhlas mempertaruhkan 

nyawanya. Keberanian Suatu sikap untuk berbuat sesuatu atau mengambil tindakan dengan tidak 

terlalu merisaukan hal-hal buruk. Sikap berani berarti pantang menyerah meski pertama mengalami 

kegagalan ia akan selalu memikirkan bagaimana kegagalan tersebut tidak terulang untuk yang 

kesekian kalinya. Membela kebenaran dan keadilan Membela keadilan dengan tidak memihak kepada 

sesuatu yang telah diketahui salah. Sikap dan tindakan yang adil akan kembali baik kepada diri sendiri 

dan orang lain.  

 

Ksatria adalah sifat seseorang yang baik budi pekertinya dan perilakunya. Orang yang gagah, berani, 

jujur, dan suka menolong masuk dalam kategori ksatria. Patriotisme Patriotisme adalah rasa cinta dan 

setia kepada tanah airnya. Sikap itu yang dimiliki oleh para tokoh dahulu temasuk para pahlawan. 

Cinta tanah air timbul dari dalam hati seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, 
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dan melindungi tanah airnya. Jiwa patriotisme ini harus dimiliki oleh setiap warga negara. Contoh 

sikap kepahlawanan. 

 

Berikut beberapa contoh sikap kepahlawanan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di 

antaranya: Membantu korban bencana alam Dengan membantu korban bencana alam, kita 

menunjukkan rasa empati dan simpati kepada sesama. Membantu tidak harus terjun ke lapangan, bisa 

dengan menggalang dana kemudian diberikan kepada korban bencana alam melalui badan penyalur 

bantuan yang terpercaya. Ikut membersihkan lingkungan sekitar Kebersihan lingkungan menjadi 

tanggung jawab setiap warga yang berada di sekitarnya. Dengan turut bekerja sama membersihkan 

lingkungan dengan ikhlas, menunjukkan bahwa kita berperan dalam usaha melindungi lingkungan 

dan warga lain dari bencana yang bisa saja terjadi.  

 

Proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini didesain model dari Kemmis & Mc. Taggart yang 

perangkatnya terdiri atas empat komponen, yaitu planning (perencanaan), acting (tindakan), observing 

(pengamatan), dan reflecting (refleksi).  

 

Peneliti merupakan salah satu guru kelas di SDN 3 Kalirejo yang bertugas sebagai wali kelas V, 

peneliti sendiri merupakan instrument kunci yang terjun langsung dalam melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, analisis data, sampai kepada pembuatan kesimpulan, peneliti dibantu 

teman sejawat yaitu sdri. Novita Ariyani, S.Pd yang bertugas sebagai pengamat proses pembelajaran 

dan berperan sebagai penonton pada kegiatan sosiodrama sekaligus meberikan penilaian kegiatan dan 

memberi masukan kepada setiap kelompok siswa yang tampil. 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 3 Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah 

Provinsi Lampung, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 3 Kalirejo 

yang berjumlah 8 siswa yang terdiri dari latar belakang keluarga, social, agama dan ekonomi yang 

berbeda-beda. 

 

Data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari siswa kelas V SDN 3 Kalirejo, data tersebut 

diambil dari proses pembelajaran berupa hasil pengamatan, catatan lapangan dan hasil tes dalam 

setiap tindakan.  

 

Kegiatan awal dari penelitian ini adalah mengadakan tes awal (tes diagnostik)  yang  diikuti  oleh  23 

siswa yang berhasil mencapai ketuntasan hanya 1 7  siswa (73,91%), sedangkan  yang belum 

tuntas 8 siswa (34,78%). Rata-rata siswa masih di bawah KKM yang ditentukan yaitu 70. 

Tabel Hasil Belajar IPS Pra Tindakan 

No Nama Siswa Salah Benar NA Kategori 

1 AHSAN 8 6 40 TT 

2 ALFITA - 15 100 T 

3 AYU 3 12 80 T 

4 AZHAR 4 11 73 T 

5 BINTANG 5 10 67 TT 

6 CAHAYA 3 12 80 T 

7 DITA 8 6 40 TT 

8 ELMA 2 13 87 T 

9 FAZRI - 15 100 T 

10 GILANG 3 12 80 T 
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11 HANA 2 13 87 T 

12 IMELDA 9 6 40 TT 

13 NISA 3 12 80 T 

14 MARSEL - 15 100 T 

15 FAIRUS - 15 100 T 

16 NUHA 4 11 73 T 

17 REHAN 8 7 47 TT 

18 RISKA 4 11 73 T 

19 SUCI 10 5 33 TT 

20 SILFA 3 12 80 T 

21 VICKO 5 10 67 TT 

22 VIONA - 15 100 T 

23 WIRA 12 3 20 TT 

 

Ket : 

Skor tiap soal = 5 

Skor total = 75 

NA = 
S

P
x 100 

NA = nilai akhir 

P = soal yang dijawab benar 

S = skor total 

 

Berdasarkan pada hasil pengamatan dan hasil tes awal pra penelitian tersebut, dan kesepakatan 

dengan guru yang membantu penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian hanya ke 8 siswa yang 

belum tuntas di atas. 

 

Teknik pengumpulan data 

Data dikumpulkan melalui: (1) tes awal (diagnosis), (2) tes akhir setelah kegiatan,  (3) pengamatan,  

dan  (4) catatan lapangan. 

 

Analisis Data 

Analisis data menurut Moleong adalah proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan, pengamatan yang sudah dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Analisis 

merupakan tahap akhir terhadap apa yang dilakukan selama berada di lapangan yang disertai dengan 

membuat laporan penelitian tindakan kelas. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh melalui tes, 

observasi dan angket maka peneliti menganalisis data yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa 

dengan metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam meneladani sikap para 

pahlawan Indonesia pelajaran bahasa indonesia kelas V semester II SDN 3 Kalirejo Kecamatan 

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2018/2019. 

 

Analisis Data Hasil Belajar 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis 

kualitatif, yaitu meliputi proses, makna tindakan, dan pemaknaan. Menurut Miles (1992: 15-21) 

kegiatan analisis data ada 3 jalur kegiatan: 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini dipaparkan hasil penelitian dilengkapi dengan pembahasan tentang peningkatan hasil 

belajar IPS pada siswa kelas V SDN 3 Kalirejo. Hasil yang dipaparkan   adalah   data   pelaksanaan   

tindakan setiap siklus menggunakan model pembelajaran sosiodrama. Tindakan ini dilakukan dalam 

2 siklus, setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan atau 4 jam mata pelajaran. 

 

Kondisi awal sikap siswa kelas V dalam pembelajaran IPS di SDN 3 Kalirejo yaitu siswa kurang 

berminat, sedikit siswa yang mengajukan pertanyaan, dan siswa pasif. Dalam pembelajaran guru 

belum pernah menggunakan model pembelajaran sosiodrama, guru kebanyakan menggunakan  

metode ceramah,  diskusi,  dan  penugasan. Sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. 

 

Hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 3 Kalirejo masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari nilai 

pra tindakan yang diperoleh dari nilai ulangan   harian   siswa.   Berikut   data   yang   diperoleh   

sebelum tindakan dilakukan. 

 

Tabel Hasil Belajar IPS Pra Tindakan 

No Nama Siswa Salah Benar NA Kategori 

1 AHSAN 8 6 40 TT 

2 ALFITA - 15 100 T 

3 AYU 3 12 80 T 

4 AZHAR 4 11 73 T 

5 BINTANG 5 10 67 TT 

6 CAHAYA 3 12 80 T 

7 DITA 8 6 40 TT 

8 ELMA 2 13 87 T 

9 FAZRI - 15 100 T 

10 GILANG 3 12 80 T 

11 HANA 2 13 87 T 

12 IMELDA 9 6 40 TT 

13 NISA 3 12 80 T 

14 MARSEL - 15 100 T 

15 FAIRUS - 15 100 T 

16 NUHA 4 11 73 T 

17 REHAN 8 7 47 TT 

18 RISKA 4 11 73 T 

19 SUCI 10 5 33 TT 

20 SILFA 3 12 80 T 

21 VICKO 5 10 67 TT 

22 VIONA - 15 100 T 

23 WIRA 12 3 20 TT 

 

Ket : 

Skor tiap soal = 5 

Skor total = 75 

NA = 
S

P
x 100 
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NA = nilai akhir 

P = soal yang dijawab benar 

S = skor total 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui dari 23 siswa yang berhasil mencapai ketuntasan hanya 1 7  

siswa (65,22%), sedangkan  yang belum tuntas 6 siswa (34,78%). Rata-rata siswa masih di 

bawah KKM yang ditentukan yaitu 70. 

 

Hasil kesepakatan dengan teman sejawat yang bersedia membantu peneliti dan kepala sekolah, 

akhirnya peneliti yang bertugas sebagai guru kelas V memutuskan untuk melakukan perbaikan 

pembelajaran yang dilakukan sebanyak 2 siklus, dan masing-masing siklus terdiri dari 2 kali 

pertemuan. Siswa yang menjadi subjek dari perbaikan pembelajaran ini adalah 8 siswa yang nilainya 

masih di bawah KKM yang ditentukan sekolah yaitu sebesar 70.  

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil observsi terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I ke siklus II. Sikap 

siswa dalam pembelajaran meningkat. Pada siklus I yang mencapai sikap kriteria baik sebanyak 

5 siswa (62,5%), yaitu Bintang, Rehan, Ahsan, Vicko, dan Dita,  sedangkan siswa yang mencapai 

sikap kriteria cukup sebanyak 3 siswa (37,5%) yaitu Wira, Suci, dan Imelda mencapai kriteria 

cukup, mereka kurang berantusias mengikuti pembelajaran  IPS; Pada siklus  II banyak siswa yang 

memiliki criteria amat baik dan baik meningkat menjadi 7 siswa (87,5%) yaitu Bintang, Rehan, 

Ahsan, Vicko, Dita, Suci, dan Imelda, sedangkan siswa yang memiliki kriteria cukup mengalami 

penurunan yaitu 1 orang (12,5%) yaitu Wira. 

 

Jumlah soal yang dijawab benar oleh siswa juga mengalami perubahan kearah lebih baik, siswa yang 

nilai nya menncapai KKM pada akhir siklus 1 sebanyak 5 siswa atau setara (62,5%), sementara pada 

siklus 2 sebanyak 8 siswa atau setara dengan (75,0%). Hasil berupa tes soal dari setiap akhir siklus 

yang diberikan disajikan pada table berikut : 

 

Tabel. Hasil tes Soal Akhir Siklus 

No 
Nama 

Siswa 

Siklus 1 
Nilai 

Siklus 2 
Nilai 

Salah Benar Salah Benar 

1 AHSAN 5 10 67 1 14 93 

2 ALFITA 3 12 80 - 15 100 

3 AYU 2 8 53 5 10 67 

4 AZHAR 3 12 80 3 12 80 

5 BINTANG 4 11 73 1 14 93 

6 CAHAYA 1 12 80 4 11 73 

7 DITA 3 14 93 - 15 100 

8 ELMA 7 6 40 6 9 60 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran sosiodrama dikatakan berhasil karena dapat  meningkatkan  sikap  siswa  dan  hasil  

belajar  siswa. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Abdul Hadis (2006: 16-17) yang mengatakan 

bahwa proses pembelajaran merupakan penentu proses pendidikan. Proses pembelajaran yang 

digunakan pada penelitian ini mendorong siswa untu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 
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Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut 

dibuktikan dengan meningkatnya jumlah siswa yang mencapai KKM, siklus I sebanyak 62,5% dan 

siklus II sebanyak 70,0%.  

 

Keberhasilan tersebut diperoleh dengan menerapkan model pembelajaran sosiodrama dengan  

langkah menyampaikan cerita pengantar, pemilihan penonton dan pemain, menata tempat, 

permainan, diskusi, permainan berikutnya, diskusi lebih lanjut dan generalisasi. Sikap siswa terhadap 

pembelajaran IPS meningkat yang ditunjukkan dari siswa yang memiliki kategori nilai amat baik 

dan baik pada siklus I sebanyak 5 siswa (62,5%) dan siklus II sebanyak 7 siswa (87,5%). Siswa  

juga sudah  aktif  bertanya  dan menyatakan pendapat  serta  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  

tugas-tugas  yang  diberikan guru. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian,  ada  beberapa  saran  yang  dapat dipergunakan sebagai pertimbangan 

dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model sosiodrama yaitu sebagai berikut: Untuk 

melaksanakan model sosiodrama memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus 

mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan sehingga diperoleh hasil 

yang optimal; Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih sering 

melatih siswa dengan berbagai metode pembelajaran, walau dalam taraf yang sederhana, dimana 

siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga 

siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya; Perlu adanya 

penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakuakan di SDN 3 Kalirejo Tahun 

pelajaran 2018/2019. 
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ABSTRACT 

This study aims to: 1) describe the implementation of the workshop in preparing the 2013 curriculum learning 

planning; and 2) analyzing the improvement in the ability of teachers in grades  I-VI  in  preparing  lesson  

plans after attending the workshop. This School Action Research was conducted on 12 teachers in grades I-VI 

at SDN 1 Sidomulyo, with 2 cycles and 4 meetings. The data collection instrument used was an instrument for 

observing teacher performance and the results of teacher performance at each meeting and then interpreted in 

the tabulation of quantitative data and expressed qualitatively. Workshops can improve teacher competence in 

compiling complete lesson plans as indicated by a significant increase in their performance in preparing annual 

programs, semester programs, lesson plans, and 2013 curriculum assessment tools, by achieving the established 

indicators of success. 

Key Word: Competence; Learning Planning; Workshops. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan: 1) mendeskripsikan pelaksanaan workshop dalam menyusun perencanaan pembelajaran 

kurikulum 2013; dan 2) menganalisis peningkatan kemampuan guru kelas I-VI dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran setelah mengikuti workshop. Penelitian Tindakan Sekolah ini dilakukan terhadap 12 orang guru 

kelas I-VI di SDN 1 Sidomulyo, dengan 2 siklus dan 4 kali pertemuan. Instrumen penjaringan data yang dipakai 

ialah instrumen pengamatan kinerja guru dan hasil kinerja guru setiap pertemuan kemudian diintepretasikan 

dalam tabulasi data kuantatif dan dinyatakan secara kualitatif. Workshop  dapat meningkatkan kompetensi guru 

dalam menyusun perencanaan pembelajaran dengan lengkap yang ditunjukkan dengan peningkatan yang 

signifikan kinerjanya dalam menyusun program tahunan, program semester, RPP, dan perangkat penilaian 

kurikulum 2013, dengan mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan.  

Kata Kunci : Kompetensi; Perencanaan Pembelajaran; Workshop. 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan investasi dalam  pengembangan sumber daya manusia dan dipandang sebagai 

kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju. Komponen-komponen sistem pendidikan yang 

mencakup sumber daya manusia dapat digolongkan menjadi dua yaitu:  tenaga kependidikan guru dan 

nonguru . Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan, ”komponen-komponen sistem pendidikan yang bersifat sumber daya manusia dapat 

digolongkan menjadi tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan”. Tenaga guru yang 

mendapatkan perhatian lebih banyak di antara komponen-komponen sistem pendidikan. Besarnya 
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perhatian terhadap guru antara lain dapat dilihat dari banyaknya kebijakan khusus seperti kenaikan 

tunjangan fungsional guru dan sertifikasi guru. 

 

Usaha-usaha  untuk mempersiapkan guru menjadi profesional telah banyak dilakukan. Kenyataan 

menunjukkan bahwa tidak semua guru memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya. 

“Hal itu ditunjukkan dengan kenyataan (1) guru sering mengeluh kurikulum yang berubah-ubah; (2) 

guru sering mengeluhkan kurikulum yang syarat dengan beban; (3) seringnya siswa mengeluh dengan 

cara mengajar guru yang kurang menarik; dan (4) masih belum dapat dijaminnya kualitas pendidikan 

sebagai mana mestinya” (Imron, 2000:5). 

 

Berdasarkan kenyataan begitu berat dan kompleksnya tugas serta peran guru tersebut, perlu diadakan 

supervisi atau pembinaan terhadap guru secara terus menerus untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja 

guru perlu ditingkatkan agar usaha membimbing siswa untuk belajar dapat berkembang. ”Proses 

pengembangan kinerja guru terbentuk dan terjadi dalam kegiatan belajar mengajar di tempat mereka 

bekerja. Selain itu kinerja guru dipengaruhi oleh hasil pembinaan dan supervisi kepala sekolah” 

(Pidarta, 1992:3). Pada  pelaksanaan kurikulum menuntut kemampuan guru untuk dapat mengelola 

proses pembelajaran secara  efektif dan efisien.  Tingkat produktivitas sekolah dalam memberikan 

pelayanan-pelayanan secara efisien kepada pengguna ( peserta didik, masyarakat ) akan sangat 

tergantung pada kualitas gurunya yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan  keefektifan 

mereka dalam melaksanakan tanggung jawab individual dan kelompok. 

 

Hal ini berarti bahwa guru sebagai fasilitator yang mengelola proses pembelajaran di kelas 

mempunyai andil dalam menentukan kualitas pendidikan. Konsekuensinya adalah guru harus 

mempersiapkan (merencanakan) segala sesuatu agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan 

efektif. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah yang sangat penting sebelum pelaksanaan 

pembelajaran. Perencanaan yang matang diperlukan supaya pelaksanaan pembelajaran  berjalan 

secara efektif. Perencanaan pembelajaran dituangkan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) atau beberapa istilah lain seperti desain pembelajaran, skenario pembelajaran. RPP memuat 

KD, indikator yang akan dicapai, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, langkah 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar serta penilaian. 

 

Guru harus mampu berperan sebagai desainer (perencana), implementor (pelaksana), dan evaluator 

(penilai) kegiatan pembelajaran. Guru merupakan faktor yang paling dominan karena di tangan 

gurulah keberhasilan pembelajaran dapat dicapai. Kualitas mengajar guru secara langsung maupun 

tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran pada umumnya. Seorang guru dikatakan 

profesional apabila  (1) serius melaksanakan tugas profesinya, (2) bangga   dengan  tugas  profesinya, 

( 3) selalu menjaga dan berupaya meningkatkan kompetensinya, (4) bekerja dengan  sungguh  tanpa  

harus  diawasi,  (5)  menjaga   nama  baik   profesinya, dan (6) bersyukur atas imbalan yang diperoleh 

dari profesinya. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun 2005, sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 8 Standar Nasional Pendidikan menyatakan   standar  

proses merupakan salah satu SNP untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup: 1) 

Perencanaan proses pembelajaran, 2) Pelaksanaan proses pembelajaran, 3) Penilaian hasil 

pembelajaran, 4) dan pengawasan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi Silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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Silabus dan RPP dikembangkan oleh guru  pada satuan pendidikan. Guru pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun Silabus dan RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,  dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.   

 

Masalah yang terjadi di lapangan masih ditemukan adanya guru yang tidak bisa memperlihatkan  RPP 

yang dibuat dengan alasan ketinggalan di rumah dan bagi guru yang sudah  membuat RPP masih 

ditemukan adanya guru yang belum melengkapi komponen tujuan pembelajaran dan penilaian (soal, 

skor dan kunci jawaban), serta langkah-langkah kegiatan pembelajarannya masih dangkal. Soal, skor, 

dan kunci jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  Pada  komponen  penilaian 

( penskoran dan kunci jawaban) sebagian besar guru tidak lengkap membuatnya dengan alasan sudah 

tahu dan ada di kepala. Sedangkan pada komponen tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pembelajaran, dan sumber belajar sebagian besar guru sudah  membuatnya.  

 

Masalah yang lain yaitu sebagian besar guru khususnya di sekolah dasar belum mendapatkan 

pelatihan pengembangan perencanaan pembelajaran meliputi prota, prosem, RPP dan perangkat 

penilaian. Selama ini guru-guru yang mengajar di sekolah dasar sedikit/jarang mendapatkan 

kesempatan untuk mengikuti berbagai Diklat Peningkatan Profesionalisme Guru dibandingkan 

sekolah lain. Hal ini menyebabkan banyak guru yang belum tahu dan memahami 

penyusunan/pembuatan prota, prosem, RPP dan perangkat penilaian secara baik/lengkap. Beberapa 

guru mengadopsi prota, prosem, RPP dan perangkat penilaian orang lain. Hal ini  peneliti ketahui 

pada saat  mengadakan supervisi akademik (supervisi kunjungan kelas) ke SDN 1 Sidomulyo. 

Permasalahan tersebut berpengaruh besar terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. 

 

Dengan keadaan demikian, peneliti sebagai pembina sekolah  berusaha untuk memberi workshop 

pada guru dalam menyusun prota, prosem, RPP dan perangkat penilaian secara lengkap sesuai dengan 

tuntutan pada standar proses dan standar penilaian yang merupakan bagian dari standar nasional 

pendidikan. Hal itu juga sesuai dengan Tupoksi peneliti sebagai kepala sekolah berdasarkan 

Permendiknas No.13  Tahun  2007  tentang lima standar kompetensi kepala sekolah sekolah yang 

salah satunya adalah supervisi akademik yaitu membina guru. 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus dibuat agar kegiatan pembelajaran berjalan sistematis dan 

mencapai tujuan pembelajaran. Tanpa Rencana Pelaksanaan   Pembelajaran, biasanya pembelajaran 

menjadi tidak terarah. Oleh karena itu, guru harus mampu menyusun prota, prosem, RPP dan 

perangkat penilaian dengan lengkap berdasarkan silabus yang disusunnya. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran sangat penting bagi seorang guru  karena merupakan acuan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang muncul dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: Guru banyak yang belum paham dan termotivasi dalam menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dengan lengkap. Sebagian besar guru belum mendapatkan pelatihan 

pengembangan kurikulum. Ada guru yang tidak bisa memperlihatkan prota, prosem, RPP dan 

perangkat penilaian yang dibuatnya dengan berbagai alasan. Prota, prosem, RPP dan perangkat 

penilaian yang dibuat guru komponennya belum lengkap/tajam khususnya pada komponen langkah-

langkah pembelajaran dan penilaian. Guru banyak yang mengadopsi prota, prosem, RPP dan 

perangkat penilaian orang lain. 
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Pembatasan Masalah 

Dari lima masalah yang diidentifikasikan di atas, masalahnya dibatasi menjadi: Guru belum paham 

dalam mengembangkan atau menyusun prota, prosem, RPP dan perangkat penilaian.                                                       

Prota, prosem, RPP dan perangkat penilaian yang dibuat guru isian komponennya belum lengkap.  

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah  workshop dapat meningkatkan kompetensi 

guru kelas I-VI di SDN 1 Sidomulyo Kecamatan Bangunrejo dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran kurikulum 2013?”. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan workshop terhadap guru 

kelas I-VI di SDN 1 Sidomulyo dalam menyusun prota, prosem, RPP dan perangkat penilaian 

kurikulum 2013; dan  Mendeskripsikan peningkatan kemampuan guru kelas I-VI di SDN 1 

Sidomulyo dalam menyusun prota, prosem, RPP dan perangkat penilaian kurikulum 2013 setelah 

mengikuti workshop. 

 

Kajian Pustaka 

Secara etimologi (asal usul kata), istilah ”Guru” berasal dari bahasa India yang   artinya ”orang   yang   

mengajarkan   tentang  kelepasan   dari   sengsara”  Shambuan, Republika, (dalam Suparlan 2005:11). 

Kemudian Rabindranath Tagore (dalam Suparlan 2005:11) menggunakan istilah Shanti Niketan atau 

rumah damai untuk tempat para guru mengamalkan tugas mulianya membangun spiritualitas anak-

anak bangsa di India (spiritual intelligence). 

 

Pengertian guru kemudian menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas dalam kegiatan keilmuan yang 

bersifat kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) dan kecerdasan intelektual (intellectual 

intelligence), tetapi juga menyangkut kecerdasan kinestetik  jasmaniah (bodily kinesthetic), seperti 

guru tari, guru olah raga, guru senam dan guru musik. Dengan demikian, guru dapat diartikan sebagai 

orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, 

baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya.  

 

Poerwadarminta (dalam Suparlan 2005:13) menyatakan, “guru adalah orang yang kerjanya 

mengajar.” Dengan definisi ini, guru disamakan dengan pengajar. Pengertian guru ini hanya 

menyebutkan satu sisi yaitu sebagai pengajar, tidak termasuk pengertian guru sebagai pendidik dan 

pelatih. Selanjutnya  Zakiyah Daradjat (dalam Suparlan 2005:13) menyatakan,” guru adalah pendidik 

profesional karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-

anak.” Undang-undang Guru dan Dosen Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa 

”Guru adalah pendidik  profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 

 

Selanjutnya UU No.20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 tentang sistem pendidikan nasional  menyatakan, 

”pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.” 

Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan, ”pendidik (guru) 
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harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” 

 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah tenaga pendidik yang profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik, dan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. 

 

Depdiknas (2004:4) kompetensi diartikan, ”sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar 

yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak” . “Secara sederhana kompetensi diartikan 

seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang harus 

dikuasai dan dimiliki seseorang dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab 

pekerjaan dan/atau jabatan yang disandangnya” (Nana Sudjana 2009:1). 

 

Nurhadi (2004:15) menyatakan, “kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”. Selanjutnya menurut para ahli 

pendidikan McAshan (dalam Nurhadi 2004:16) menyatakan, ”kompetensi diartikan Sebagai 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai seseorang sebagai pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga 

dapat melakukan perilaku-perilaku koqnitif, afektif, dan psikomotor dengan sebaik-baiknya.” 

 

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Dalam Suparlan). Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi 

dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam 

pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan kompetensi adalah sebagai suatu kecakapan untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan berkat pengetahuan, keterampilan ataupun keahlian yang dimiliki untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan. 

 

Undang-Undang Guru dan Dosan No.14 Tahun 2005 Pasal 8 menyatakan, ” guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”  Dari rumusan di atas jelas disebutkan 

pemilikan kompetensi oleh setiap guru merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh guru. 

Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang 

sebenarnya.  

 

Selanjutnya Pasal 10 menyebutkan empat kompetensi yang harus dimiliki oleh  guru  yakni  (1)  

kompetensi pedagogik, (2) kompetensi  kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi 

profesional. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru.  

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan standar Kompetensi guru adalah suatu 

pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dalam bentuk  penguasaan perangkat 

kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan bagi seorang tenaga 

kependidikan sehingga layak disebut kompeten. Standar kompetensi guru dipilah ke dalam tiga 

komponen  yang  kait-mengait,   yakni:  1)  pengelolaan  pembelajaran, 2)    pengembangan  profesi,  

dan   3) penguasaan akademik. Komponen pertama terdiri atas empat kompetensi, komponen kedua 

memiliki satu kompetensi, dan komponen ketiga memiliki dua kompetensi. Dengan demikian, ketiga 
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komponen tersebut secara keseluruhan meliputi tujuh kompetensi dasar, yaitu: 1) penyusunan   

rencana pembelajaran,  2) pelaksanaan  interaksi belajar mengajar, 3) penilaian prestasi belajar peserta 

didik, 4) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik,  5) pengembangan   

profesi,  6) pemahaman  wawasan  kependidikan,  dan    7) penguasaan bahan kajian akademik (sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan). 

  

Abdurrahman Mas’ud (dalam Suparlan 2005:99) menyebutkan tiga kompetensi dasar yang   harus   

dimiliki  guru,  yakni:  (1) menguasai materi atau bahan  ajar,  (2) antusiasme, dan ( 3) penuh kasih 

sayang (loving) dalam mengajar dan mendidik. 

 

Tujuan dan Manfaat Standar Kompetensi Guru 

Depdiknas (2004: 4) tujuan  adanya Standar Kompetensi Guru adalah sebagai jaminan dikuasainya 

tingkat kompetensi minimal oleh guru sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara 

profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien serta dapat melayani pihak yang berkepentingan 

terhadap proses pembelajaran, dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya. Adapun manfaat 

disusunnya standar kompetensi guru adalah sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi, 

penyelenggaraan diklat, dan pembinaan, maupun acuan bagi pihak yang berkepentingan terhadap 

kompetensi guru untuk melakukan evaluasi, pengembangan bahan ajar dan sebagainya bagi tenaga 

kependidikan. 

 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi prota, prosem, RPP dan perangkat penilaian. Silabus 

merupakan sebagian sub-sistem pembelajaran yang terdiri dari atau yang satu sama yang lain saling 

berhubungan dalam rangka mencapai tujuan. Hal penting yang berkaitan dengan pembelajaran adalah 

penjabaran tujuan yang disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SDN 1 Sidomulyo Kec. Bangunrejo, rentang waktu Agustus-Oktober 

2017, semester 1 tahun pelajaran 2017/2018.  Penelitian ini diikuti 12 orang guru kelas I-VI SDN 1 

Sidomulyo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian tindakan ini, 

sumber data penelitian diperoleh melalui dua kegiatan dengan masing-masing indikator 

keberhasilannya sebagaimana uraian di bawah ini: Aktivitas atau kinerja guru dalam mengikuti 

workshop, dengan cara observasi, dengan indikator keberhasilan ≥80% peserta mencapai skor A 

(Baik sekali) dan/atau B (baik) untuk setiap siklus,  meliputi: Kesiapan guru; Keaktifan melakukan 

kegiatan; Tanggung jawab; Pemahaman tugas; dan Kerjasama. Hasil kerja guru dalam mengikuti 

workshop yang diperoleh dengan cara studi dokumen atau menilai hasil kinerja guru dalam menyusun 

perencanaan pembelajaran K-13, dengan indikator keberhasilan rata-rata hasil workshop perencanaan 

pembelajaran minimal mencapai nilai 75,00, untuk setiap siklus,  meliputi : 1) menyusun prota; 2) 

menyusun prosem; 3) menyusun RPP; dan 4) menyusun perangkat penilaian K-13. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi kinerja dan studi dokumen/penilaian hasil kerja guru dalam 

menyusun perencanaan pembelajaran.  

 

Hasil dan Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan hasil kunjungan kelas peneliti sebagai kepala sekolah yang melakukan tugas supervisi 

akademik di SDN 1 Sidomulyo, yang salah satunya melakukan pengamatan dan studi dokumen 

perangkat pembelajaran guru kelas, diperoleh informasi bahwa guru masih kesulitan menunjukkan 

perangkat pembelajaran baik silabus, program tahunan, program semester, RPP dan lainnya. 

Kecendrungan menunjukkan bahwa guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran hanya terfokus 

dengan buku teks pelajaran dan LKS. Guru belum melakukan persiapan melaksanakan pembelajaran 
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sesuai prosedur pembelajaran yang benar, yaitu melakukan perencanaan pembelajaran, baru 

melaksanakan pembelajaran.  

 

Kondisi guru sebagaimana uraian di atas, menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas 

pembelajaran yang akan berpengaruh pada kualitas pendidikan. Peneliti sebagai kepala sekolah turut 

bertanggung jawab untuk mengatasi masalah di atas. Upaya yang peneliti lakukan adalah melakukan 

workshop dalam meningkatkan kompetensi guru menyusun prota, prosem, RPP dan perangkat 

penilaian, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi guru beralasan belum mampu menyusun prota, 

prosem, RPP dan perangkat penilaian atau hanya memfoto copi atau mengadopsi prota, prosem, RPP 

dan perangkat penilaian guru lainnya.  

 

Pembahasan 

Penelitian Tindakan Sekolah dilaksanakan di SDN 1 Sidomulyo kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah yang merupakan tempat peneliti bertugas sebagai kepala sekolah, terdiri atas 12 

guru kelas, dan dilaksanakan dalam dua siklus, 4 pertemuan. Kedua belas guru tersebut menunjukkan 

sikap yang baik dan termotivasi dalam menyusun perencanaan pembelajaran K-13 dengan lengkap. 

Hal ini peneliti ketahui dari hasil pengamatan pada saat melakukan workshop penyusunan 

perencanaan pembelajaran K-13. 

 

Selanjutnya dilihat dari kompetensi guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran K-13, terjadi 

peningkatan dari siklus ke siklus. 

 

Siklus 1  

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus 1 terdiri dari pertemuan 1 dan 2 yang meliputi observasi 

kinerja guru, penilaian hasil kerja guru berupa prota, pada siklus 1 pertemuan 1 menunjukkan data 

hasil observasi kinerja guru yang mencapai skor A 53,33%, B 36,67%, C 10%, sedangkan data hasil 

penilaian prota menunjukkan skor rata-rata 84,9%.  

 

Pada siklus 1 pertemuan 2 menunjukkan data hasil observasi kinerja guru yang mencapai skor A 

48,33%, B 40%, C 11,67%, sedangkan data hasil penilaian prosem menunjukkan skor rata-rata 

90,6%. Mencermati data tersebut berarti indikator keberhasilan pada penelitian ini, yakni aktivitas 

atau kinerja guru dalam mengikuti workshop, dengan cara observasi, dengan indikator keberhasilan 

≥80% peserta mencapai skor A (Baik sekali) dan/atau B (baik) untuk setiap siklus dan indikator 

keberhasilan   hasil kinerja guru dalam menyusun prota dan prosem telah berhasil dengan peningkatan 

dalam aktivitas guru yang cukup signifikan. 

 

Ketiga indikator keberhasilan yang telah ditetapkan tersebut, semuanya telah tercapai sesuai harapan 

peneliti. Hal ini diakibatkan oleh pemahaman guru terhadap tugas pokoknya yang salah satunya 

menyusun perencanaan pembelajaran sesuai silabus. Kebiasaan selama ini yang hanya menerima 

barang jadi mengakibatkan kreaktivitas guru menjadi rendah, melalui workshop ini menjadi lebih baik 

sehingga saat mengikuti kegiatan workshop telah memahami secara maksimal tugas pokoknya 

sebagai guru. Kondisi demikian  berimbas pada meningkatnya kinerja guru saat mengikuti kegiatan 

dan hasil kerja guru menyusun prota dan prosem.  

 

Sebagaimana Permendikbud No. 22 Tahun 2016 menyatakan  dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, sehingga melalui kegiatan 

workshop ini diharapkan dapat merubah pola pikir guru untuk lebih memahami tugasnya dalam 

perencanaan pembelajaran. Guru diharapkan dapat mandiri dalam menyusun prota dan prosem sesuai 
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kondisi siswa dan alam sekitar sekolah, sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna dan mampu 

melibatkan peran serta siswa secara maksimal, kreaktivitas siswa terasah. Grafik hasil penelitian 

siklus 1 pertemuan 1 dan 2 dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Siklus 2 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus 2 pertemuan 1 yang meliputi observasi kinerja guru, 

penilaian hasil kerja guru berupa RPP, menunjukkan data hasil observasi kinerja guru yang mencapai 

skor A 35%, B 58,33%, C 6,67%, sedangkan data hasil penilaian hasil kerja guru menunjukkan bahwa 

persentase guru dalam menyusun RPP dari 56 komponennya mencapai rata-rata 85,4%.  

 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus 2 pertemuan 2 yang meliputi observasi kinerja guru, 

penilaian hasil kerja guru berupa perangkat penilaian, menunjukkan data hasil observasi kinerja guru 

yang mencapai skor A 35%, B 58,33%, C 6,67%, sedangkan data hasil penilaian hasil kerja guru 

menunjukkan bahwa persentase guru dalam menyusun perangkat penilaian dari 56 komponennya 

mencapai rata-rata 92,9%. 
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Mencermati data tersebut berarti indikator keberhasilan pada penelitian pada siklus 2 pertemuan 1, 

yakni aktivitas atau kinerja guru dalam mengikuti workshop, dengan cara observasi, dengan indikator 

keberhasilan ≥80% peserta mencapai skor A (Baik sekali) dan/atau B (baik) untuk setiap siklus dan 

indikator keberhasilan   ≥80% semua guru mencapai skor A (Baik sekali) dan/atau B (Baik) untuk 

penilaian akhir; dan   ≥80% semua guru skor setiap komponen mencapai skor minimal 3 dan/atau 4, 

untuk setiap siklus, tercapai seluruhnya, baru nilai akhir RPP saja yang sudah tercapai dengan skor 

rata-rata 85,4%. 

 

Mencermati data tersebut berarti indikator keberhasilan pada penelitian pada siklus 2 pertemuan 2, 

yakni aktivitas atau kinerja guru dalam mengikuti workshop, dengan cara observasi, dengan indikator 

keberhasilan ≥80% peserta mencapai skor A (Baik sekali) dan/atau B (baik) untuk setiap siklus dan 

indikator keberhasilan ≥80% semua guru mencapai skor A (Baik sekali) dan/atau B (Baik) untuk 

penilaian akhir; dan ≥80% semua guru skor setiap komponen mencapai skor minimal 3 dan/atau 4, 

untuk setiap siklus, tercapai seluruhnya, nilai akhir perangkat penilaian K-13 sudah tercapai dengan 

skor rata-rata 92,9%. 

 

Ketiga indikator keberhasilan yang telah ditetapkan tersebut, sudah tercapai seluruhnya sesuai 

harapan peneliti. Hal ini diakibatkan pemahaman guru yang maksimal dalam mengikuti kegiatan 

workshop siklus 1 dan 2. Pemahaman yang utuh memang memerlukan waktu yang cukup akibat dari 

potensi guru selama ini terkendala minimnya pelatihan/bimbingan terhadap guru, sehingga 

kecendrungan guru yang mau mudah, cepat, tanpa berpikir mengembangkan potensi dirinya. 

 

Sebagaimana Standar kompetensi guru dipilah ke dalam tiga komponen  yang  kait-mengait,   yakni:  

1) pengelolaan  pembelajaran, 2) pengembangan  profesi,  dan   3) penguasaan akademik. Komponen 

pertama terdiri atas empat kompetensi, komponen kedua memiliki satu kompetensi, dan komponen 

ketiga memiliki dua kompetensi. Dengan demikian, ketiga komponen tersebut  secara  keseluruhan   

meliputi   tujuh  kompetensi dasar, yaitu: 1) penyusunan   rencana pembelajaran,  2) pelaksanaan  

interaksi belajar mengajar, 3) penilaian prestasi belajar peserta didik, 4) pelaksanaan tindak lanjut 

hasil penilaian prestasi belajar peserta didik,  5) pengembangan profesi, 6) pemahaman wawasan 

kependidikan, dan 7) penguasaan bahan kajian akademik (sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan). Grafik hasil penelitian siklus 2 dapat dilihat di bawah ini. 
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Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) sebagaimana uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Workshop  dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran 

dengan lengkap yang ditunjukkan dengan peningkatan yang signifikan kinerjanya dalam menyusun 

program tahunan, program semester, RPP, dan perangkat penilaian kurikulum 2013, dengan mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan, yakni a) ≥80% semua guru mencapai skor A (Baik sekali) 

dan/atau B (Baik) dalam kinerjanya; dan b) penilaian akhir hasil kerja dan untuk semua komponen 

program tahunan, program semester, RPP, dan perangkat penilaian kurikulum 2013 mencapai skor 

rata-rata minimal 75%, untuk setiap siklus;  Hasil penelitian siklus 1 pertemuan 1, hasil observasi 

kinerja guru mencapai skor A (53,33%), B 36,67%, C 10,00%, hasil penilaian menyusun prota dari 4 

komponennya adalah skor rata-rata 84,9%; siklus 1 pertemuan 2,  hasil observasi mencapai skor A 

48,33%, B 40%, C 11,67%, nilai akhir menyusun prosem dari 6 komponennya adalah skor rata-rata 

90,6%; siklus 2 pertemuan 1,  hasil observasi kinerja guru skor A 35%, B 58,33%, C 6,67%, nilai 

akhir menyusun RPP dari 56 komponennya adalah skor rata-rata 85,4%; siklus 2 pertemuan 2,  hasil 

observasi kinerja guru skor A 35%, B 58,33%, C 6,67%, nilai akhir menyusun perangkat penilaian 

dari 4 komponennya adalah skor rata-rata 92,9%. 
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Saran 

Melalui tulisan ini Saya sampaikan saran-saran sebagai berikut: Kegiatan pelatihan perlu dilakukan 

secara periodik sehingga dapat mengembangkan potensi guru; dan guru perlu terus berupaya untuk 

meningkatkan kompetensinya melalui pengembangan diri dengan pelatihan dan sejenisnya. 
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PENDAMPINGAN KEPALA SEKOLAH DI SDN 2 KURIPAN 
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*Supiyati 

 

ABSTRACT 

This school action research aims to 1) describe the implementation of the GLS program assistance at SDN 2 

Kuripan; and 2) describe the increase in the ability of grade 1-6 teachers in implementing the GLS program 

through mentoring the principal at SDN 2 Kuripan. The workshop was attended by 6 participants who are 

teachers of grades 1-6 at SDN 2 Kuripan, Kec. Padangratu, as many as 2 cycles, a total of 16 meetings. 

Implementation of principal mentoring activities for teachers, so that teachers have firmly mastered the 

technique of implementing the GLS program in accordance with the correct procedures. The research data from 

the study of lesson plans and observations of the implementation of learning in the classroom and outside the 

classroom show the results, namely: 1) Cycle 1 meeting 1 teacher activities during socialization achieved a 

score of A 87.50%, B 4.16%, C 8.32%; 2) cycle 1 meeting 2 reviewing lesson plans with an average score of 

71.46%; observation of the implementation of learning the average score of 74.11%; 3) cycle 2 meeting 1 

reviewing lesson plans with an average score of 80.63%; Observation of the implementation of learning the 

average score of 81.21%; 4) cycle 2 meeting 2 the results of observing literacy movements outside the 

classroom reached a score of 88.33%. Based on the data from the research, this school action research has 

achieved the established indicators of success. 

Key Word: Mentoring, GLS, Ability 

 

ABSTRAK  

Penelitian tindakan sekolah ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan pelaksanaan pendampingan program GLS  

di SDN 2 Kuripan; dan 2) mendeskripsikan peningkatan kemampuan guru kelas 1-6 dalam melaksanakan 

program GLS melalui pendampingan kepala sekolah  di SDN 2 Kuripan.  Kegiatan workshop diikuti oleh 6 

peserta yang merupakan guru kelas 1-6 bertempat di SDN 2 Kuripan Kec. Padangratu, sebanyak 2 siklus total 

16 kali pertemuan..Data penelitian hasil telaah RPP dan observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas dan di luar 

kelas menunjukkan hasil, yaitu : 1) Siklus 1 pertemuan 1 aktivitas guru saat sosialisasi mencapai skor A 

87,50%, B 4,16%, C 8,32%; 2) siklus 1 pertemuan 2 telaah RPP rata-rata skor 71,46%; observasi pelaksanaan 

pembelajaran rata-rata skor 74,11%; 3) siklus 2 pertemuan 1  telaah RPP rata-rata skor 80,63%; observasi 

pelaksanaan pembelajaran rata-rata skor 81,21%;. 4) siklus 2 pertemuan 2 hasil observasi gerakan literasi di 

luar kelas mencapai skor 88,33%. Berdasar data hasil penelitian tersebut, maka penelitian tindakan sekolah ini 

telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Kata Kunci : Pendampingan, GLS, Kemampuan 
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Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman membawa kemudahan bagi seluruh manusia.  Hal ini terbukti dengan 

semakin canggihnya teknologi yang membuat pekerjaan dan komunikasi sangat mudah dilakukan. 

Jika sebelumnya  kita berkomunikasi  jarak jauh dapat dilakukan   melalui  surat, telegram,  dan 

lain-lain,  yang mana waktu diperlukan cukup lama, berhari-hari, berminggu-minggu bahkan 

berbulan- bulan, tapi berkat ilmuan-ilmuan hebat yang menemukan alat komunikasi maka 

komunikasi dengan sangat mudah dapat dilakukan dalam hitungan detik. 

 

Alat-alat komunikasi yang awalnya berfungsi hanya sebagai alat komunikasi saja,  sekarang  

mempunyai  fungsi  yang  lebih  komplit.Yakni  sebagai  alat untuk menemukan informasi apapun 

yang ada di dunia ini, baik informasi yang pantas untuk diketahui sampailah  informasi  yang tidak 

pantas diketahui terutama  bagi anak   usia   sekolah   dasar.   Ditambah   pula   adanya   berbagai   

aplikasi-aplikasi permainan (game) baik secara online maupun offline. 

 

Kemajuan teknologi bukan hanya membawa dampak positif bagi manusia namun juga berdampak  

negatif  bagi manusia.  Salah satu dampak  negatif  yang sangat dirasakan adalah kurangnya minat 

membaca dan menulis siswa mulai dari tingkat SD sampailah ke tingkat SLTA. 

 

Kurangnya minat membaca dan menulis juga terjadi pada sebagian besar siswa SD  Negeri 2 Kuripan  

Kecamatan  Padangratu.  Kurangnya  minat  membaca  dan menulis pada siswa sangat berpengaruh 

pada hasil belajar siswa, karena ilmu pengetahuan yang ditransfer oleh guru 75% melalui membaca 

dan menulis. Hasil belajar siswa SD Negeri 2 Kuripan Kecamatan Padangratu masih sangat rendah 

atau di bawah standar keberhasilan terutama pada kerampilan menulis dan membaca. 

 

Membaca merupakan keterampilan berbahasa, dan faktor yang penting dalam proses  pembelajaran,  

karena dengan membaca  peserta  didik dapat memperoleh informasi.  Membaca  merupakan  salah  

satu  kegiatan  dalam  berliterasi.  Literasi tidak  dapat  dipisahkan  dari  dunia  pendidikan.  Literasi  

menjadi  sarana  peserta didik dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang 

didapatkannya di bangku sekolah. 

 

Selaras dengan fenomena di atas, PISA (2009) juga menyimpulkan  bahwa peserta didik 

Indonesia berada pada peringkat ke-57 dengan skor 396 (skor rata- rata  OECD  493),  sedangkan  

PISA  2012  menunjukkan  peserta  didik  Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan skor 396 

(skor rata-rata OECD 496) (OECD, 2013).  Sebanyak  65  negara  berpartisipasi  dalam  PISA  2009  

dan  2012.  Data PIRLS dan PISA,  khususnya dalam keterampilan memahami  bacaan, menunjukkan 

bahwa kompetensi peserta didik Indonesia tergolong rendah. 

 

Permasalahan ini menuntut pemerintah untuk menciptakan strategi khusus untuk meningkatkan 

minat baca dan kemampuan membaca peserta didik. Implementasi strategi tersebut  yaitu  dengan   

menciptakan Gerakan Literasi Sekolah yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Gerakan Literasi  Sekolah  ini  mempunyai  tujuan  untuk  membiasakan  dan  

memotivasi peserta didik untuk mau membaca dan menulis guna menumbuhkan budi pekerti. 

Gerakan Literasi Sekolah memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana  dituangkan  

dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. 

 

Untuk mewujudkan cita-cita  pemerintah  RI  dalam  rangka  meningkatkan minat  baca  peserta  

didik  maka  SD  Negeri 2 Kuripan  Kecamatan   Padangratu  telah menerapkan Gerakan Literasi 

Sekolah sejak tahun 2017. Meskipun sudah berjalan lebih kurang 1 tahun namun kegiatan literasi ini 
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belum berjalan dengan baik dan belum menunjukkan  hasil yang membanggakan  baik dari segi 

akademis maupun non  akademis.  Untuk  itu  penulis  merasa  perlu  melakukan  penelitian  

tindakan sekolah  dengan  judul:  ”Melalui  pendampingan kepala sekolah  yang Efektif untuk 

Mewujudkan gerakan literasi sekolah di SD Negeri 2 Kuripan Kecamatan Padangratu” 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengalaman Peneliti, masih dijumpai berbagai kendala dalam melaksanakan program 

literasi sekolah. Pada program sekolah, beberapa hal yang menjadi catatan Peneliti, yaitu: Sekolah 

tidak memiliki struktur dan muatan kurikulum berbasis gerakan literasi sekolah yang disusun 

melalui tim manajemen kurikulum. Masih banyak warga sekolah yang tidak ikut berpartisipasi 

dalam gerakan literasi sekolah terutama para guru dan staf tata usaha. Sesuai dengan permasalahan 

yang dipaparkan di atas, Peneliti perlu memfokuskan pada kegiatan program gerakan literasi 

sekolah. Titik fokus kajian adalah pada pengembangan  kebijakan  sekolah  peduli dan berbudaya  

membaca, pengembangan kurikulum berbasis literasi, dan pengembangan kegiatan berbasis 

partisipatif.  

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian 

tindakan ini sebagai berikut: “Apakah pendampingan kepala sekolah dapat meningkatkan kemampuan 

guru kelas dalam melaksanakan program gerakan literasi sekolah di SD Negeri 2 Kuripan?” 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan ini dilakukan dengan tujuan  untuk mengidentifikasikan, dan mendeskripsikan 

hal-hal  yang  berkenaan  dengan :  (1)  Perencanaan   program Literasi  di SD 2 Kuripan 

Padangratu,  (2) Pelaksanaan  program  Literasi di SD Negeri 2 Kuripan, (3) Partisipasi sekolah 

dalam mewujudkan program literasi (4) Hambatan dan tantangan internal maupun eksternal yang 

dihadapi dalam menjalankan   program   literasi,   dan  (5)  Informasi   tentang  hasil  pelaksanaan 

program Literasi pada SD Negeri 2 Kuripan kecamatan Padangratu untuk mengetahui  

keberhasilan pelaksanaan program literasi. 

 

Secara umum  Gerakan Literasi  Sekolah  bertujuan  untuk menumbuhkembangkan    budi   pekerti   

peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan 

Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.  

 

Kajian Pustaka 

Menurut Ane Permatasari secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan 

membaca dan menulis. Menurut kamus online Merriam-Webster,  Literasi berasal dari istilah latin 

‘literature‘ dan bahasa inggris letter. Literasi merupakan kualitas atau kemampuan melek 

huruf/aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Namun lebih dari itu, 

makna literasi juga mencakup melek  visual  yang artinya  “kemampuan  untuk mengenali  dan 

memahami ide-ide yang disampaikan secara visual (adegan, video, gambar).” 

 

National Institute for Literacy, mendefinisikan Literasi sebagai “kemampuan individu untuk 

membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan   masalah   pada   tingkat   keahlian   

yang   diperlukan   dalam pekerjaan,  keluarga  dan masyarakat.”  Definisi  ini memaknai  Literasi  

dari perspektif yang lebih kontekstual. Dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi Literasi 

tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. 
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Dalam buku panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar, Pengertian Literasi Sekolah dalam 

konteks GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas 

melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ atau berbicara. 

Secara umum, literasi adalah kemampuan individu di dalam mengolah serta memahami informasi    

pada saat menulis ataupun membaca. Pun demikian, kata literasi ini juga merujuk pada 

keterampilan bahasa yang lainnya yang meliputi pengetahuan bahasa tulis serta lisan yang 

sebenarnya memerlukan serangkaian pengetahuan  tentang  genre,  kultural dan kemampuan kognitif. 

 

Dari pengertian tersebut saja sudah bisa  kita  lihat  bahwa  literasi memiliki makna yang kompleks,  

namun yang menjadi dasar utama dalam pengembangan makna literasi lebih luas adalah 

kemampuan baca tulis seseorang. 

 

Istilah  literasi  dalam  bahasa  latin  disebut  sebagai  Literatus  yang artinya  adalah  orang  yang  

belajar,  namun  National  Institut  for  Literacy sendiri menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  

dengan  literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan 

memecahkan   masalah   pada   tingkat   keahlian   yang   diperlukan   dalam pekerjaan, keluarga dan 

masyarakat. 

 

Education Development Center (EDC) juga turut mengeluarkan pengertian dari literasi, yaitu  

kemampuan  individu  untuk  menggunakan potensi serta skill yang dimilikinya, jadi bukan hanya 

kemampuan baca tulis saja.  Lebih lanjut  lagi, UNESCO juga menjelaskan  bahwa literasi  adalah 

seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan   

menulis yang terlepas dari konteks dimana keterampilan yang dimaksud diperoleh, dari siapa 

keterampilan tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Menurut UNESCO, 

pemahaman seseorang mengenai literasi ini akan dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, 

konteks nasional, institusi, nila-nilai budaya serta pengalaman. 

 

Gerakan Literasi Sekolah 

GLS merupakan  sebuah  upaya  yang  dilakukan  secara  menyeluruh untuk menjadikan sekolah 

sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. I 

Made Ngurah Suragangga dalam  makalahnya  (2017:10). Mengatakan: Pendidikan yang berkualitas 

menjadi kebutuhan penting di era persaingan global yang kian kompetitif. Para pengambil  kebijakan  

di tingkat pusat pastinya sudah menyadari akan hal tersebut. Untuk menjadikan dunia pendidikan 

berkualitas, tentu sangat banyak  faktor yang berkaitan dan saling memengaruhi.  Salah satu upaya 

pemerintah menjadikan pendidikan berkualitas adalah melalui meningkatkan budaya literasi 

(membaca dan menulis). Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 telah menyadari 

pentingnya penumbuhan karakter peserta didik melalui kebijakan membaca selama 15 menit  

sebelum pelajaran dimulai.  

 

Namun untuk menyukseskan rencana besar ini, tidak bisa instant dan bersifat temporary yang akan   

dibangun itu adalah kebiasaan, maka dibutuhkan suatu pembiasaan yang harus terus menerus 

dilakukan sejak usia dini dan untuk itu konsistensi sangat diperlukan. Tentu tugas ini terasa berat 

untuk diterapkan kepada siswa manakala gurunya tidak ikut terbiasa membaca buku. Ada banyak 

kegiatan pembiasaan untuk memulai gerakan literasi sekolah, yang terpenting adalah kemauan dari 

seluruh warga sekolah untuk menyukseskan program tersebut. Di antaranya mendekatkan buku 

sedekat  mungkin  dengan  anak-anak,  kemudahan  dalam  mengakses  buku seperti adanya  gerobak 

baca, tersedianya  sudut baca maupun  lainnya  dan tentu saja adanya suplai buku seperti hibah buku 

dari wali murid maupun masyarakat lainnya. 
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Dalam menyukseskan program literasi sekolah, tentu harus adanya keteladanan dari semua pihak, 

bukan hanya guru, tetapi juga kepala sekolah, sampai penjaga sekolah. Keteladanan hadir agar dapat 

menumbuh- kembangkan minat baca anak yang rendah. Ketika peserta didik melihat gurunya 

membaca, maka dengan sendirinya di alam bawah sadar, siswapun berkeinginan untuk melakukan 

hal yang sama. Semua itu butuh komitmen dan perjuangan dari semua pihak untuk  menyukseskan  

gerakan  literasi sekolah. 

 

Istilah pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata damping 

yang artinya dekat, karib, rapat. Sedangkan pendampingan adalah proses, cara perbuatan 

mendampingi atau mendampingkan. (Depdiknas, 2008 :291). Pendampingan adalah pendampingan 

sosial yang merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan 

masyarakat. (Suharto, 2006:93). 

 

Dalam Suharto (2006) Pendampingan Sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang 

dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni : pemungkinan (enabling) atau fasilitasi, penguatan 

(empowering), perlindungan (protecting), dan pendukung (supporting): berdasarkan beberapa 

pendapat ahli di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendampingan adalah suatu proses 

yang berlangsung secara dekat untuk menumbuhkan kekuatan positif dengan cara memberi fasilitas 

dan penguatan sehingga suatu program kegiatan menjadi berhasil. Dalam hal ini Peneliti sebagai 

kepala sekolah telah memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pendampingan terhadap guru kelas 

agar program gerakan literasi sekolah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan yakni menjadi 

warga yang literat. Pendampingan kepala sekolah menjadi sangat berarti ketika guru memerlukan 

fasilitasi, penguatan, perlindungan dan dukungan dalam berbagai kegiatan, baik berupa sarana 

prasarana penunjang maupun sarana lainnya. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan  sekolah yang  berlangsung  direncanakan 

selama 2 siklus, 4 kali pertemuan. Masing-masing siklus terdiri dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian tindakan dilaksanakan antara bulan Oktober-

Desember 2018. 

 

Subjek penelitian,  penelitian tindakan ini melibatkan guru kelas 1-6 yang selanjutnya disebut sebagai 

subjek penelitian berjumlah 6 orang. Data penelitian yang dijadikan dasar dalam menentukan 

keberhasilan tindakan diambil dari hasil observasi pembelajaran, penilaian perangkat 

pembelajaran/RPP, laporan kegiatan siswa, dan dokumen kegiatan literasi di luar kelas.  

 

Untuk menerapkan program Gerakan Literasi Sekolah melalui mekanisme pendidikan yang 

menumbuh kembangkan budaya membaca secara efektif dan efisien. Pada dasarnya manajemen 

pendidikan bertujuan untuk menentukan, merencanakan, mengimplementasikan serta mengevaluasi 

program kegiatan pendidikan. Demi mewujudkan pendidikan yang efektif, efisien serta 

berkualitas, diperlukan adanya perencanaan yang harmonis dan terarah. 

 

Langkah awal yang direncanakan untuk kegiatan Gerakan Litersai Sekolah ini terdiri dari beberapa 

kegiatan, yakni: a) Identifikasi permasalahan.  Pengidentifikasian  masalah dilakukan oleh Peneliti 

dengan menggunakan instrumen kajian minat baca warga sekolah; b) Menentukan  bidang kajian 

manajemen  untuk mengimplementasikan program Gerakan Literasi Sekolah  di SD Negeri 2 

Kuripan Kecamatan   Padangratu. 
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Penelitian yang telah dilakukan dalam dua siklus, dengan 4 kali pertemuan  termasuk  pertemuan  

sosialisasi.  Pada  siklus  I  peneliti melaksanakan  tindakan  program  Gerakan  Literasi  Sekolah  

mengacu  pada buku panduan GLS. Alokasi waktu dalam penelitian ini dalam tiga bulan terdiri dari 

empat pertemuan. 

 

Sebelum melaksanakan tindakan, terlebih dahulu peneliti menyosialisasikan kapada warga sekolah  

mengenai aspek-aspek yang akan ingin dicapai, selanjutnya mengatur teknik atau manajemen yang 

cocok digunakan agar mudah mengelola kegiatan yang akan dilakukan dan mudah untuk   mencari   

solusinya.    Sosialisasi    dilakukan    sebanyak   satu   kali pertemuan. 

 

Pertemuan  sosialisasi  dilaksanakan  pada   tanggal   6 Oktober  2018. Pada  sosialisasi    ini   

peneliti  menjelaskan  tentang  langkah-langkah  yang harus dikerjakan untuk melaksankan kegiatan 

yang sudah ditetapkan melalui buku   panduan   gerakan   literasi   sekolah.   Sedangkan   cara   kerja   

yang digunakan peneliti dalam penelitian tindakan sekolah ini yaitu melalui manajemen  pengelolaan  

pendidikan  yang efektif yang dikembangkan  oleh Peneliti.  Manajemen  pengelolaan  pendidikan  

yang  efektif  yang dikembangkan oleh Peneliti diharapkan bisa mempermudah pelaksanaan program  

gerakan literasi sekolah  di SDN 2 Kuripan Padangratu. Setelah itu, Peneliti menjelaskan   tindakan-

tindakan program gerakan literasi sekolah yang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya.  

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus yang terdiri dari empat kali pertemuan dengan satu kali 

pertemuan sosialisasi, dua kali pertemuan  siklus  I dan dua kali pertemuan siklus II, masing-

masing rentang waktu selama 1 minggu dan 2 minggu. 

 

Setelah selesai menjelaskan  tentang program Gerakan Literasi Sekolah, Peneliti  membagi  buku  

panduan  kepada  guru  kelas  dan  mata pelajaran. Peneliti juga menghimbau kepada warga sekolah 

yang lain seperti operator dan staf TU untuk melibatkan diri dalam program gerakan literasi sekolah.  

Setelah peneliti  memastikan semua warga  sekolah terlibat dalam kegiatan literasi sekolah, peneliti 

meminta guru untuk memahaminya secara seksama  dan melaksanakan  kegaiatan  literasi secara  

bertahap  sesuai  yang tertera di dalam buku panduan gerakan literasi sekolah. Peneliti kemudian 

memberikan kesempatan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk menanyakan hal-hal yang 

menyangkut program yang akan dicapai atau dikembangkan sebagaimana yang direncanakan  

melalui kajian manajemen pengelolaan pendidikan yang efektif. Analisis data yang akan dilakukan 

meliputi analisis data kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui keberhasilan penelitian tindakan. 

 

Keberhasilan penelitian tindakan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : 1) Aktivitas guru dalam 

sosialisasi mencapai skor rata-rata minimal 80%; 2) Perangkat pembelajaran guru/RPP yang memuat 

GLS minimal mencapai rata-rata skor 80%; 3) hasil observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas 

mencapai rata-rata skor minimal 80%; dan 4) produk atau hasil kerja siswa berupa buku laporan 

literasi minimal mencapai rata-rata skor 75%. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan data hasil prapenelitian, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan gerakan literasi selama 

ini masih belum sesuai dengan ketentuan dan harapan semua pihak untuk menciptakan generasi yang 

literat. Gerakan literasi dimaksudkan agar generasi muda ke depan menjadi generasi yang kreatif, 

inovatif, dan mandiri. Mencermati hasil prapenelitian tersebut maka peneliti sebaagi kepala sekolah 

bertanggung jawab untuk melakukan perubahan yang mendalam terhadap pelaksanaan gerakan 

literasi sekolah sebagai bagian tugas kedinasan kepala sekolah. Maka, upaya yang peneliti lakukan 

adalah melakukan pendampingan serangkaian kegiatan gerakan literasi sekolah (GLS) dengan 
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berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan disusun dalam rencana tindakan yang pelaksanaannya 

dirancang setiap siklus dan pertemuan.  

 

Sebagaimana pendapat ahli I  Made  Ngurah  Suragangga,  dalam  makalahnya  (2017:10). 

Mengatakan: Pendidikan yang berkualitas menjadi kebutuhan penting di era persaingan  global  

yang    kian  kompetitif.  Para  pengambil  kebijakan  di tingkat pusat pastinya sudah menyadari akan 

hal tersebut. Untuk menjadikan dunia pendidikan berkualitas, tentu sangat banyak  faktor yang 

berkaitan dan saling memengaruhi.  Salah satu upaya pemerintah  menjadikan  pendidikan 

berkualitas adalah melalui meningkatkan budaya literasi (membaca dan menulis). Pemerintah melalui 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 telah menyadari pentingnya penumbuhan karakter peserta 

didik melalui kebijakan membaca selama 15 menit  sebelum pelajaran dimulai.  

 

Hasil lengkap pelaksanaan pendampingan guru dalam melaksanakan GLS sebagaimana terurai pada 

bagian terdahulu dan akan dibahas pada bagian di bawah ini. 

1. Siklus 1 

Siklus 1 meliputi 2 kali pertemuan yang terhitung memerlukan 7 hari kerja, yakni 1 hari untuk 

sosialisasi dengan guru-guru dan 6 hari sisanya untuk merancang RPP literasi dan pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat literasi.  

 

Kegiatan pendampingan siklus 1 pertemuan 1 fokus pada sosialisasi untuk mencapai pemahaman 

yang sama atas GLS. Materi sosialisasi oleh peneliti disambut baik oleh semua guru sehingga 

pemahaman dan aktivitas apa saja yang akan dilaksanakan dalam GLS dapat tersampaikan dengan 

baik. Berdasar hasil observasi aktivitas guru saat sosialisasi dapat mencapai skor A 87,50%, B 4,16%, 

C 8,32%, merupakan hasil yang menggembirakan, sebagai pijakan untuk kegiatan siklus berikutnya. 

 

Siklus 1 pertemuan 2, kegiatan dilanjutkan dengan merancang RPP yang memuat GLS, selama 2 hari. 

Hasil penilaian RPP memperoleh hasil yang cukup baik sebagai pedoman untuk melaksanakan 

pembelajaran di kelas. Sedangkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas yang 

dilaksanakan selama 4 hari mencapai rata-rata skor 71,25%, sehingga hasil ini memberikan gambaran 

atas kemampuan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran melalui pendampingan peneliti 

selaku kepala sekolah. Hasil cukup memberikan gambaran akan perkembangan yang cukup 

menggembirakan untuk dimantapkan pada siklus berikutnya. Hasil penilaian RPP dan pelaksanaan 

pembelajaran siklus 1 pertemuan 2 dapat dlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. Hasil Pendampingan Guru Kelas 1-6 dalam Melaksanakan GLS, Siklus 1 pertemuan 2. 

No. Tindakan 
Rata-rata skor 

Ket 
Siklus 1 Pert. 2 

1. Pendampingan menyusun RPP GLS 71,46%  

2. Pendampingan pelaksanaan pembelajaran yang memuat GLS 74,11%  

 Sumber data : Lampiran 

 

Berdasar data hasil penelitian tersebut, dapat dinyatakan bahwa GLS sudah mulai menunjukkan 

perkembangan yang baik, sebagaimana pendapat beberapa ahli terutama berkaitan dengan 

pembiasaan, pengembangan, dan pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. 

 

Siklus 2 

Tahapan tindakan pada siklus 2 dilaksanakan dalam 2 pertemuan, yakni pertemuan 1 selama 6 hari, 

untuk 2 hari menyusun RPP lanjutan dan 4 hari melaksanakan pembelajaran lanjutan, serta pertemuan 
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2 selama 3 hari untuk tindakan pendampingan pelaksanaan GLS di luar kelas. Untuk tindakan siklus 2 

pertemuan 1 dilaksanakan sebagaimana tindakan siklus 1 pertemuan 2, yaitu selama 2 hari guru 

merancang RPP kedua untuk mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran pada hari ketiga sampai 

keenam. Guru-guru dibawah bimbingan peneliti menyusun kembali RPP kedua sesuai kelas dan 

materi yang dipilih sesuai format yang ditentukan. Guru-guru sudah antusias memulai kegiatan seperti 

kegiatan terdahulu.  

 

Hasil telaah RPP menunjukkan hasil yang memuaskan, mengalami peningkatan yang siqnifikan 

dibandingkan dengan siklus terdahulu. Data telaah mencapai rata-rata skor 80,63%. Berdasarkan 

standar proses, RPP harus memuat komponen minimal yang sudah terpenuhi pada hasil keja siklus 

ini. Tindakan selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran di kelas yang didampingi kepala 

sekolah selaku peneliti. Secara umum pelaksanaan pembelajaran siklus ini sangat baik, guru 

merefleksi diri pelaksanaan pembelajaran sebelumnya sehingga hasil observasi menunjukkan 

peningkatan yang siqnifikan. Perbandingan hasil telaah RPP dan observasi pelaksanaan pembelajaran 

siklus  1 pertemuan 2 dan siklus 2 pertemuan 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5. Perbandingan hasil telaah RPP dan observasi pelaksanaan pembelajaran siklus  1 pertemuan 

2 dan siklus 2 pertemuan 1. 

No. Tindakan 
Rata-rata skor Rata-rata skor 

Kenaikan  
Siklus 1 Pert. 2 Siklus 2 Pert. 1 

1. Pendampingan 

menyusun RPP 

GLS 

71,46% 80,63% 9,17% 

2. Pendampingan 

pelaksanaan 

pembelajaran yang 

memuat GLS 

74,11% 81,21% 7,10% 

Sumber data : Lampiran kode 04 dan 05. 

 

Berdasar analisis pada tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa kedua tindakan tersebut 1) untuk 

penyusunan RPP yang memuat GLS mengalami kenaikan 9,17%; dan pelaksanaan pembelajaran GLS 

mengalami kenaikan 7,10%.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rencana tindakan telah 

menunjukkan perbaikan dan perubahan yang siqnifikan sehingga dapat diyakinkan pelaksanaan GLS 

dapat lebih maksimal. 

 

Siklus 2 pertemuan 2 tindakan yang dilakukan peneliti adalah observasi pelaksanaan GLS di luar 

kelas dengan melibatkan guru dan siswa dengan difasilitasi peneliti yang didahului dengan 

memberikan pengarahan ke semua siswa di kelas, membagi bahan belajar, dan membagi lembar 

laporan literasi siswa. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, masing-masing 1 hari untuk dua kelas. 

Kegiatan literasi di luar kelas tampak antusias dan semangat untuk membaca sumber bacaan yang 

dibagikan guru. Hal ini dibuktikan dengan penilaian hasil laporan literasi siswa sangat memuaskan, 

dengan rata-rata skor 88,33%. 

 

Hasil lengkap tindakan pendampingan kepala sekolah terhadap guru kelas dalam melaksanakan 

gerakan literasi sekolah siklus 1 dan 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 6. Rekapitulasi hasil pelaksanaan pendampingan GLS. 

No. Tindakan 

Rata-rata Skor 

Siklus 1 

Pert. 1 

Siklus 1 

Pert. 2 

Siklus 2 

Pert. 1 

Siklus 2 

Pert. 2 

1. Aktivitas guru selama 

sosialisasi GLS skor A+ B 
91,68% - - - 

2. Pendampingan menyusun 

RPP GLS 
- 71,46% 80,63% - 

3. Pendampingan pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat 

GLS 

- 74,11% 81,21% - 

4. Produk laporan literasi 

siswa 
- - - 88,33% 

 

Berdasar uraian dan data penelitian di atas, menyimak hasil pra siklus tentang pelaksanaan GLS yang 

masih minim, baik kesiapan perangkat guru, keterlibatan warga sekolah di dalam kelas dan luar kelas, 

setelah melakukan sejumlah upaya sistematis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pendampingan 

kepala sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang memuat gerakan literasi 

sekolah telah dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan penelitian tindakan ditentukan dengan 

kriteria sebagai berikut : 1) Aktivitas guru dalam sosialisasi mencapai skor A dan B minimal 80%; 2) 

Perangkat pembelajaran guru/RPP yang memuat GLS minimal mencapai rata-rata skor 80%; 3) hasil 

observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas mencapai rata-rata skor minimal 80%; dan 4) produk 

atau hasil kerja siswa berupa buku laporan literasi minimal mencapai rata-rata skor 75%. 

 

Hal ini dibuktikan dengan data hasil penelitian yang menunjukkan rata-rata kenaikan dari berbagai 

sumber data penelitian, mencapai indikator keberhasilan, sehingga pendampingan kepala sekolah 

terbukti mampu meningkatkan kemampuan guru kelas dalam melaksanakan gerakan literasi sekolah. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan, bahwa: 

Implementasikan gerakan literasi sekolah melalui pendampingan kepala sekolah yang efektif  di    

SDN 2 Kuripan telah berhasil menciptakan lingkungan sekolah yang literat. Pembuktian tersebut 

diperoleh dari perbandingan kegiatan literasi sekolah sekolah sebelum dan sesudah pendampingan 

kepala sekolah  yang efektif diterapkan di SDN 2 Kuripan, Meningkatkan partisipatif warga sekolah 

melaksanakan kegiatan gerakan literasi sekolah, baik kegiatan di dalam maupun di luar kelas. Data 

penelitian hasil telaah RPP dan observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas dan di luar kelas 

menunjukkan hasil, yaitu: 1) Siklus 1 pertemuan 1 aktivitas guru saat sosialisasi mencapai skor A 

87,50%, B 4,16%, C 8,32%; 2) siklus 1 pertemuan 2 telaah RPP rata-rata skor 71,46%; observasi 

pelaksanaan pembelajaran rata-rata skor 74,11%; 3) siklus 2 pertemuan 1  telaah RPP rata-rata skor 

80,63%; observasi pelaksanaan pembelajaran rata-rata skor 81,21%;. 4) siklus 2 pertemuan 2 hasil 

observasi gerakan literasi di luar kelas mencapai skor 88,33%. 

 

Saran 

Melalui tulisan ini peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut: Gerakan literasi sekolah 

hendaknya menjadi acuan bagi guru-guru untuk peningkatan mutu pembelajaran; Keterlibatan siswa, 

staf sekolah, orang tua siswa perlu lebih ditingkatkan; dan perlunya pendampingan yang lebih intens 

untuk memberikan motivasi dan fasilitasi gerakan literasi sekolah. 
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ABSTRACT 

This school action research aims to 1) describe the implementation of the school KKG at SDN 2 Surabaya; and 

2) describe the increase in the ability of grade 1-6 teachers in utilizing the environment as a learning resource 

at SDN 2 Surabaya. The school KKG activity was attended by 6 participants who were teachers of grades 1-6 

located at SDN 2 Surabaya Kec. Padangratu, 3 cycles. The research data shows that the data in cycle 1 a) the 

results of observations of teacher activities, there are 6 teachers who have scored in the "less" category; b) the 

results of the assessment of learning scenarios reached an average of 55.00% (less), and c) the results of 

observations on the implementation of learning were an average of 56.11% (less); cycle 2, namely a) the results 

of observations of teacher activities there are 5 teachers who have scored in the "enough" category, while 1 

person in the "less" category, the average score is 74.33; b) the results of the assessment of learning scenarios 

reached an average of 70.00% (enough), and c) the results of observations on the implementation of learning 

averaged 67.22% (enough); and cycle 3 a) the results of observing teacher activities there are 5 teachers who 

have scored in the "good" category and 1 teacher in the very good category, with an average score of 86.67 

(good); b) the results of the assessment of learning scenarios reached an average of 85.00% (good); and c) the 

results of observations on the implementation of learning are an average of 86.11% (good). Based on the data 

from the research, this school action research has achieved the established indicators of success. 

Key Word: KKG School; School Environment; Learning Resources 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan sekolah ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan pelaksanaan KKG Sekolah di SDN 2 

Surabaya; dan 2) mendeskripsikan peningkatan kemampuan guru kelas 1-6 dalam memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar di SDN 2 Surabaya. Kegiatan KKG sekolah diikuti oleh 6 peserta yang merupakan guru 

kelas 1-6 bertempat di SDN 2 Surabaya Kec. Padangratu, sebanyak 3 siklus. Data hasil penelitian menunjukkan 

data siklus 1 a) hasil observasi aktivitas guru ada 6 orang guru sudah mendapat skor dengan katagori “kurang”; 

b) hasil penilaian skenario pembelajaran mencapai rata-rata 55,00% (kurang), dan c) hasil observasi pelaksanaan 

pembelajaran rata-rata 56,11% (kurang); siklus 2 yaitu a) hasil observasi aktivitas guru ada 5 orang guru sudah 

mendapat skor dengan katagori “cukup”, sedangkan 1 orang dengan katagori “kurang”, skor rata-rata 74,33; b) 

hasil penilaian skenario pembelajaran mencapai rata-rata 70,00% (cukup), dan c) hasil observasi pelaksanaan 

pembelajaran rata-rata 67,22% (cukup); dan siklus 3 a) hasil observasi aktivitas guru ada 5 orang guru sudah 

mendapat skor dengan katagori “baik” dan 1 orang guru kategori baik sekali, dengan rata-rata skor 86,67 (baik); 

b) hasil penilaian skenario pembelajaran mencapai rata-rata 85,00% (baik); dan c) hasil observasi pelaksanaan 

pembelajaran rata-rata 86,11% (baik). Berdasar data hasil penelitian tersebut, maka penelitian tindakan sekolah 

ini telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Kata Kunci : KKG Sekolah; Lingkungan Sekolah; Sumber Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Untuk itu sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku sekarang  ini, 

memerlukan strategi baru terutama dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang 

sebelumnya lebih banyak didominasi oleh peran guru (teacher centered) diperbaharui dengan sistem 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). Dalam implementasi KTSP guru harus 

mampu memilih dan menerapkan model, motode atau setrategi pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi sehingga mampu mengembangkan daya nalar siswa secara optimal.Dengan 

demikian dalam pembelajaran guru tidak hanya terpaku dengan pembelajaran di dalam kelas, 

melainkan guru harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan motode yang variatif.  

 

Disamping itu sesuai dengan pendekatan PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan), 

guru harus mampu menghadapkan siswa dengan dunia nyata sesuai dengan yang dialaminya sehari-

hari. Salah satu setrategi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan Pakem yang memungkinkan 

bisa mengembangkan kreativiats, motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran adalah dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Hal ini juga sesuai dengan salah satu pilar 

dari pendekatan contekstual yaitu masyarakat belajar (learning commonity). Untuk mencapai tujuan 

tersebut, salah satu cara belajar yang disarankan dalam KTSP sebagai upaya mendekatkan aktivitas 

belajar siswa pada berbagai fakta kehidupan sehari-hari di sekitar lingkungan siswa. Memanfaatkan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar menjadi alternatif setrategi pembelajaran untuk 

memberikan kedekatan teoritis dan praktis bagi pengembangan hasil belajar siswa secara optimal. 

Ekowati (2001) mengatakan, memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar merupakan 

bentuk pembelajaran yang berfihak pada pembelajaran melalui penggalian dan penemuan 

(experiencing) serta keterkaitan (relating) antara materi pelajaran dengan konteks pengalaman 

kehidupan nyata melalui kegiatan proyek. Pada pembelajaran dengan setrategi ini guru bertindak 

sebagai pelatih metakognitif yaitu membantu pebelajar dalam menemukan materi belajar, 

mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan dalam pembuatan laporan dan dalam penampilan 

hasil dalam bentuk presentasi. 

 

Dari hasil pantauan calon peneliti selaku kepala sekolah, selama ini  para guru masih sangat jarang 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Lingkungan  sekolah  tidak  lebih  hanya  

digunakan sebagai tempat bermain-main siswa pada saat istirahat. Kalau tidak jam istirahat, guru 

lebih sering  memilih mengkarantina siswa di dalam kelas, walaupun misalnya siswa sudah merasa 

sangat jenuh berada di dalam kelas.  

 

Seperti observasi awal yang dilakukan di SDN 2 Surabaya, guru-guru di sekolah tersebut 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar hanya dua sampai tiga kali dalam satu 

semester. Guru lebih sering menyajikan pelajaran di dalam kelas walaupun materi yang disajikan 

berkaitan dengan lingkungan sekolah. Dari wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian besar guru 

mengaku enggan mengajak siswa belajar di  luar kelas, karena alasan susah mengawasi. Selain itu ada 

guru yang menyampaikan bahwa mereka tidak bisa dan tidak tahu dalam memanfaatkan lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar.  

 

Untuk mengatasi hal itu perlu adanya diskusi kelompok diantara para guru kelas dalam bentuk KKG 

sekolah untuk mendiskusikan masalah pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. 

Dalam kegiatan diskusi tersebut para guru bisa membagi pengalaman dalam pemanfaatan lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal.  Penelitian Nur Mohamad 

dalam Ekowati (2001) menunjukkan diskusi kolompok memiliki dampak yang amat positif bagi guru 

yang tingkat pengalamannya rendah maupun yang tingkat pengalamannya tinggi.  
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Bagi guru yang tingkat pengalamannya tinggi akan menjadi lebih matang dan bagi guru yang tingkat 

pengalamannya rendah akan menambah pengetahuan.  Keunggulan diskusi kelompok melalui KKG 

adalah keterlibatan guru bersifat holistic dan  konprehensip   dalam   semua   kegiatan.  Dari   segi  

lainnya  guru  dapat  menukar pendapat,   memberi saran, tanggapan dan berbagai reaksi sosial dengan 

teman seprofesi sebagai peluang bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, serta hasil pengamatan peneliti melalui supervisi, maka 

dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut: Pendekatan pembelajaran lebih banyak didominasi 

oleh peran guru, dan guru satu-satunya sumber belajar,selain buku paket. Pembelajaran yang 

dikembangkan di kelas-kelas kelihatannya  lebih ditekankan pada pemikiran reproduktif, menekankan 

pada hafalan dan mencari satu jawaban benar terhadap soal-soal yang diberikan. Dalam kegiatan  

pembelajaran guru belum mampu menerapkan model, motode atau setrategi pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik materi yang diajarkan sehingga kurang mengembangkan daya nalar siswa secara 

optimal. Pembelajaran guru sangat jarang memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, 

walaupun materi pelajaran ada kaitannya dengan lingkungan sekolah. Kegiatan Kelompok Kerja   

Guru  (KKG) sekolah belum dimanfaatkan  dan dilaksanakan secara optimal.   

      

Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian tindakan sekolah ini difokuskan pada 

penelitian masalah memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  Apakah  kemampuan guru  dalam  memanfaatkan  lingkungan  sekolah sebagai 

sumber  belajar dapat ditingkatkan melalui diskusi Kelompok Kerja Guru di SDN 2 Surabaya? 

Apakah kelemahan dan kelebihan pelaksanaan diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap 

peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber  belajar di 

SDN 2 Surabaya? 

 

Pemecahan Masalah 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, dapat ditentukan hipotesis tindakan dalam penelitian 

tindakan sekolah ini adalah : Diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG), dapat meningkatkan kemampuan 

guru dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber  belajar di SDN 2 Surabaya 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilaksanakan penelitian tindakan sekolah ini 

adalah:  Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai 

sumber belajar melalui diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG) di SDN 2 Surabaya; Membiasakan guru 

agar dapat mengelola pembelajaran yang berorientasi pada siswa yang terlibat langsung dalam 

pembelajaran. 

 

Kajian Pustaka 

Sumber belajar masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan proses pembelajaran sains, ilmu sosial 

dan yang lainnya, salah satunya melalui survei wilayah. Melalui survei wilayah siswa akan 

menemukan sumber belajar di masyarakat sehingga mampu menumbuhkan motivasi untuk 

memperkaya nilai-nilai hasil belajar guna dapat meningkatkan pemahaman dan peningkatan materi 

pelajaran. (Sarman, 2005 : 3)   
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Nilai-nilai kegunaan sumber belajar masyarakat adalah : (1) menghubungkan kurikulum dengan 

kegiatan-kegiatan masyarakat akan mengembangkan kesadaran dan kepekaan terhadap masalah 

sosial; (2) menggunakan minat-minat pribadi peserta didik akan menyebabkan belajar lebih bermakna 

baginya; (3) mempelajari kondisi-kondisi masyarakat merupakan latihan berpikir ilmiah (scientif 

methode); (4) mempelajari masyarakat akan memperkuat dan memperkaya kurikulum melalui 

pelaksanaan praktis didalam situasi sesungguhnya; (5) peserta didik memperoleh pengalaman 

langsung yang kongkrit, realistis dan verbalisme. (Douglas dan Mill dalam Rusyan 2001 : 152)    

 

Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar mengarahkan anak pada peristiwa atau 

keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang alami sehingga lebih nyata, lebih faktual dan 

kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat nyata yang dapat diperoleh dengan 

memanfaatkan lingkungan ini adalah : (1) menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari anak, (2) 

memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna (meaningful learning), (3) 

memungkinkan terjadinya proses pembentukan kepribadian anak, (4) kegiatan belajar akan lebih 

menarik bagi anak, dan (5) menumbuhkan aktivitas belajar anak (learning aktivities). (Badru Zaman, 

dkk. 2005). 

 

Menurut Hamidjoyo dalam Arsyad (2007: 4) media adalah semua bentuk perantara yang digunakan 

oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide gagasan, atau pendapat sehingga ide, gagasan 

atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Dari beberapa definisi 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya alat peraga dan media mempunyai kesamaan sebagai 

segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan peserta didik untuk belajar. 

 

Namun demikian, para ahli pendidikan membedakan antara media dan alat peraga, kedua istilah 

tersebut juga digunakan saling bergantian. Perbedaan penggunaan tersebut menurut Asnawir dan 

Basyiruddin (2002: 11-13) terletak pada fungsinya, bukan substansinya. Sumber belajar dikatakan alat 

peraga jika hanya digunakan sebagai alat bantu saja, dan dikatakan sebagai media jika sumber belajar 

merupakan bagian integral dari seluruh kegiatan belajar. Dalam penelitian ini, peneliti tidak 

membedakan antara alat peraga dan media karena alat peraga menurut peneliti merupakan media itu 

sendiri, seperti alat peraga/media yang digunakan dalam pembelajaran IPA. Berikutnya peneliti akan 

menguraikan lebih lanjut tentang jenis-jenis alat peraga yang dapat dipilih untuk digunakan 

dalam pembelajaran, kriteria pemilihan sebelum menggunakan alat peraga/media pembelajaran, 

prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat peraga pembelajaran dan fungsi serta manfaat 

penggunaan alat peraga/media pembelajaran IPA. 

 

Metodologi Penelitian 

Setting Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SDN 2 Surabaya Kecamatan Padangratu, dengan rentang waktu Juli-

September 2019, diikuti oleh 6 guru kelas SDN 2 Surabaya. Observer dalam penelitian tindakan ini 

adalah Ratiyem, S.Pd. selaku teman kepala sekolah, yang bertugas melakukan pengamatan aktivitas 

pembimbingan dengan memberikan saran-saran yang menjadi salah satu sumber data penelitian. 

 

Subjek Penelitian 

Penelitian ini diikuti oleh 6 orang guru kelas 1-6 SDN 2 Surabaya Kecamatan Padangratu  Kabupaten 

Lampung Tengah. Dalam penelitian tindakan ini, sumber data penelitian diperoleh melalui tiga 

kegiatan sebagaimana uraian yaitu: Data observasi aktivitas guru dalam mengikuti bimbingan kepala 
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sekolah; Data penilaian skenario pembelajaran yang berorientasi pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar; Data observasi pelaksanaan pembelajaran. 

 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan analisis secara kuantitatif dan dikualitatifkan kemudian 

diinterpretasikan sebagai temuan penelitian. Alat pengumpul data adalah instrumen observasi aktivitas 

guru, penilaian skenario pembelajaran, dan observasi pelaksanaan pembelajaran. 

 

Indikator Keberhasilan 

Untuk menentukan keberhasilan penelitian, maka peneliti menetapkan keberhasilan penelitian dengan 

indikator keberhasilan sebagai berikut: Rata-rata hasil observasi aktivitas guru minimal mencapai skor 

80%; Rata-rata produk skenario pembelajaran guru minimal mencapai skor 80%; dan Rata-rata hasil 

observasi pelaksanaan pembelajaran minimal mencapai skor 80%. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Ahli pendidikan membedakan antara media dan alat peraga, kedua istilah tersebut juga digunakan 

saling bergantian. Perbedaan penggunaan tersebut menurut Asnawir dan Basyiruddin (2002: 11-13) 

terletak pada fungsinya, bukan substansinya. Sumber belajar dikatakan alat peraga jika hanya 

digunakan sebagai alat bantu saja, dan dikatakan sebagai media jika sumber belajar merupakan bagian 

integral dari seluruh kegiatan belajar. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membedakan antara alat 

peraga dan media karena alat peraga menurut peneliti merupakan media itu sendiri, seperti alat 

peraga/media yang digunakan dalam pembelajaran IPA. Berikutnya peneliti akan menguraikan lebih 

lanjut tentang jenis-jenis alat peraga yang dapat dipilih untuk digunakan dalam pembelajaran, kriteria 

pemilihan sebelum menggunakan alat peraga/media pembelajaran, prinsip yang harus diperhatikan 

dalam penggunaan alat peraga pembelajaran dan fungsi serta manfaat penggunaan alat peraga/media 

pembelajaran IPA. 

 

Dilihat dari bahan dan pembuatannya, media menurutnya dapat dibagi menjadi dua yaitu media 

sederhana dan media kompleks. Media sederhana merupakan media yang bahan dasarnya mudah 

diperoleh dan harganya murah, cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Sedangkan 

media kompleks, merupakan media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal 

harganya, sulit membuatnya, dan penggunaanya memerlukan keterampilan yang memadai. Siklus 1, 

dari 6 orang guru yang terlibat pada siklus 1, a) hasil observasi aktivitas guru ada 6 orang guru sudah 

mendapat skor dengan katagori “kurang”; b) hasil penilaian skenario pembelajaran mencapai rata-rata 

55,00% (kurang), dan c) hasil observasi pelaksanaan pembelajaran rata-rata 56,11% (kurang).  

 

Berdasar data penelitian tersebut, ditambah lagi dengan hasil refleksi yang menunjukkan bahwa guru-

guru masih belum menunjukkan hasil yang menunjukkan hasil yang maksimal sesuai indikator 

keberhasilan. Beberapa guru masih belum optimal dengan program KKG sekolah dalam 

memanfaatkan sumber belajar lingkungan sekolah. Kebiasaan guru yang hanya berfokus pada media 

yang sudah dibeli sekolah menjadi kendala utama. Kemudahan menggunakan media yang sudah 

tersedia masih menjadi kebiasaan guru. Kreaktivitas guru masih terbelenggu oleh kebiasaan yang 

sudah lama sehingga memerlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan salah satunya melalui 

KKG sekolah ini. Sebagaimana pendapat Asnawir dan Basyiruddin (2002: 11-13) terletak pada 

fungsinya, bukan substansinya. Sumber belajar dikatakan alat peraga jika hanya digunakan sebagai 

alat bantu saja, dan dikatakan sebagai media jika sumber belajar merupakan bagian integral dari 

seluruh kegiatan belajar.  
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Merefleksi tindakan siklus 1 di atas, dilanjutkan dengan tindakan siklus 2 yang hasilnya secara umum 

ada peningkatan ke arah yang lebih baik yaitu a) hasil observasi aktivitas guru ada 5 orang guru sudah 

mendapat skor dengan katagori “cukup”, sedangkan 1 orang dengan katagori “kurang”, skor rata-rata 

74,33; b) hasil penilaian skenario pembelajaran mencapai rata-rata 70,00% (cukup) , dan c) hasil 

observasi pelaksanaan pembelajaran rata-rata 67,22% (cukup). Hal ini sudah sesuai dengan kriteria 

keberhasilan yang ditetapkan, walaupun belum memuaskan peneliti dan memerlukan upaya lanjutan. 

Peneliti selanjutnya tetap melakukan upaya lanjutan guna memerlukan hasil maksimal yaitu semua 

guru mampu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar agar pembelajaran lebih berkualitas 

dan bervariasi, untuk itu dilanjutkan pada siklus 3. 

 

Secara rinci hasil penelitian pada siklus 3, perolehan nilai rata-rata peningkatan kemampuan guru 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yaitu a) hasil observasi aktivitas guru ada 5 

orang guru sudah mendapat skor dengan katagori “baik” dan 1 orang guru kategori baik sekali, 

dengan rata-rata skor 86,67 (baik); b) hasil penilaian skenario pembelajaran mencapai rata-rata 

85,00% (baik); dan c) hasil observasi pelaksanaan pembelajaran rata-rata 86,11% (baik). Hasil 

penelitian untuk ketiga unsur yang diteliti tersebut menunjukkan peningkatan yang siqnifikan 

dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Upaya peneliti dengan memperbaiki pada beberapa bagian 

tindakan dan mengintensifkan pendampingan dalam forum diskusi KKG sekolah menjadi kunci 

perubahan hasil penelitian. Pada siklus ini guru-guru telah terbiasa merencanakan dan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar. Guru-guru sudah tidak terpaku lagi dengan media yang sudah ada 

di sekolah. Materi pelajaran yang dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar telah 

dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun skenario pembelajaran. 

 

Berdasarkan perkembangan hasil penelitian ketiga siklus, peneliti telah menyakini bahwa guru-guru 

telah mampu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar secara maksimal, walaupun tidak 

setiap hari, namun secara berkala setelah mengikuti KKG sekolah dengan fasilitasi peneliti. 

Perubahan ini menjadikan kualitas pembelajaran lebih meningkat sehingga dapat dinyatakan bahwa 

diskusi di forum KKG sekolah dapat meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan siklus I, siklus II, dan siklus III tersebut di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa: Ada peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar melalui pendekatan diskusi kelompok kerja guru (KKG) di SDN 2 

Surabaya; Data hasil penelitian menunjukkan data siklus 1 a) hasil observasi aktivitas guru ada 6 

orang guru sudah mendapat skor dengan katagori “kurang”; b) hasil penilaian skenario pembelajaran 

mencapai rata-rata 55,00% (kurang), dan c) hasil observasi pelaksanaan pembelajaran rata-rata 

56,11% (kurang); siklus 2 yaitu a) hasil observasi aktivitas guru ada 5 orang guru sudah mendapat 

skor dengan katagori “cukup”, sedangkan 1 orang dengan katagori “kurang”, skor rata-rata 74,33; b) 

hasil penilaian skenario pembelajaran mencapai rata-rata 70,00% (cukup), dan c) hasil observasi 

pelaksanaan pembelajaran rata-rata 67,22% (cukup); dan siklus 3 a) hasil observasi aktivitas guru ada 

5 orang guru sudah mendapat skor dengan katagori “baik” dan 1 orang guru kategori baik sekali, 

dengan rata-rata skor 86,67 (baik); b) hasil penilaian skenario pembelajaran mencapai rata-rata 

85,00% (baik); dan c) hasil observasi pelaksanaan pembelajaran rata-rata 86,11% (baik).  
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Saran 

Dari simpulan tersebut di atas, disarankan: kepada guru-guru khususnya guru di SDN 2 Surabaya,  di 

dalam menyusun skenario pembelajaran agar memanfaatkan semaksimal mungkin lingkungan sekolah 

dan lingkungan siswa yang sesuai dengan materi pembelajaran sebagai sumber belajar, dan 

mengintensifkan diskusi KKG dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 
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Afifatul Munawaroh 

 

 

ABSTRACT 

One of the main causes of the decline in the quality of learning at SMP Negeri 2 Kotagajah is the low quality of 

education, the low quality of education can be interpreted as a less effective learning process. The cause can 

come from teachers, students as well as suggestions and infrastructure. Students' interest and motivation are 

still low causing student activity in student learning to decrease due to the lack of appropriateness of the 

teacher in carrying out their duties. The results of the improvement in learning that the author has done using 

the Discovery Learning learning model, it can be concluded as follows: Through the Discovery Learning 

learning model, it can increase activity and learning outcomes of Islamic Religious Education (PAI) students of 

class IX-B SMP Negeri 2 Kotagajah The increase in student learning activities from cycle I to cycle II was 20%, 

from Cycle II to Cycle III 12.5%. Through the learning model Discovery Learning was able to improve student 

learning outcomes. The results of observations made in cycles 1, 2 and 3 there was an increase in student 

learning outcomes in cycle I, students whose scores were equal to or exceeding the KKM by 55% increased in 

the second cycle to 77.5%, increased by 22.5% and in the third cycle increased to 91, 18% increased 15% from 

cycle II. 

Key Word: Learning Outcomes, Discovery Learning 

 

ABSTRAK 

Salah satu penyebab utama menurunnya kualitas pembelajaran SMP Negeri 2 Kotagajah adalah rendahnya 

kualitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai kurang efektifnya proses 

pembelajaran. Penyebabnya dapat berasal dari guru, siswa maupun saran dan prasarana. Minat dan motivasi 

siswa yang masih rendah menyebabkan aktifitas siswa dalam pembelajaran siswa berkurang karena kurang 

sesuainya guru dalam melaksanakan tugasnya Hasil perbaikan pembelajaran yang telah penulis lakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Melalui model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam (PAI) siswa kelas IX-B SMP Negeri 2  Kotagajah Peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus I 

ke siklus II adalah  20 %, dari Siklus II ke Siklus III 12,5%. Melalui model pembelajaran Discovery Learning 

ternyata mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil observasi yang dilakukan pada siklus 1, 2 dan 3 terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa siklus I siswa yang nilainya sama atau melebihi KKM sebesar 55% meningkat 

pada siklus kedua menjadi 77,5% meningkat 22,5 % dan pada siklus III meningkat menjadi 91,18% meningkat 

15% dari siklus II. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Discovery Learning 
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Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan salah satu aspek vital yang perlu diperhatikan secara serius di samping aspek-

aspek lain yang disebutkan dalam UUD 1945, seperti: Hak Asasi Manusia, Agama, Pertahanan dan 

Keamanan Negara, serta Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Hal ini karena pendidikan 

berperan penting bagi perkembangan potensi manusia yang mengarah pada pertumbuhan, 

perkembangan, dan kemajuan suatu bangsa. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa, “Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam 

undang-undang”.  

 

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan diartikan sebagai: “Usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara”. Sementara itu, Pendidikan Nasional diartikan sebagai “Pendidikan 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman”. 

 

Syah menyatakan, “Pembangunan di bidang pendidikan merupakan Salahsatu upaya yang harus di 

lakukan untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sedangkan kualitas manusia 

yang diinginkan terkandung secara jelas dalam tujuan Pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. Terkait tujuan pendidikan nasional tersebut, Supriyadi 

menjelaskan sebagai berikut: Dalam tujuan pendidikan nasional tersebut, dimensi Imtaq merupakan 

bagian yang terpadu dari tujuan pendidikan nasional. Hal ini mengimplikasi bahwa pembinaan Imtaq 

bukan hanya tugas dari bidang kajian tertentu secara terpisah, melainkan tugas pendidikan secara 

keseluruhan sebagai suatu sistem. 

 

Berbicara tentang spiritual keagamaan, keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia, tentu sangat 

terikat dengan pendidikan agama. Dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan bahwa: Pendidikan agama 

adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan 

keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan 

agama sendiri dimaksudkan untuk membentukpeserta didikmenjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 

Penyebab kesulitan belajar yang dihadapi siswa sangatlah komplek, yang datang dari siswa sendiri 

misalkan kurangnya pengetahuan prasyarat yang dimiliki siswa, masalah sosial dan lain-lain.  Adapun 

kesulitan belajar siswa disebabkan oleh guru misalnya, guru dalam proses pembelajaran tidak 

mengikutsertakan siswa dalam pembelajaran secara aktif, siswa hanya disuruh menghafal rumus-

rumus, menerima konsep-konsep yang ada tidak melakukan sendiri. Sehingga hasilnya kurang 

bermakna dan tidak terekam dengan baik pada otak siswa. Dalam Kurikulum 2013 terdapat tiga jenis 

model pembelajaran yaitu Model Pembelajaran Berbasis Proyek ( Based Projeck Learning ), Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah ( Based Problem Learning ), dan Model Pembelajaran Berbasis 
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Penemuan ( Discovery Learning ). Model pembelajaran tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik 

sehingga tepat untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

 

Model pembelajaran yang dipilih harus disesuaikan dengan tema dan kompetensi dasar yang harus 

dimiliki peserta didik. Di samping itu juga harus memperhatikan keadaan atau kondisi peserta didik, 

bahan pelajaran, serta sumber – sumber belajar yang ada agar penggunaan model pembelajaran 

tersebut dapat diterapkan secara efektif dan dapat menunjang keberhasilan belajar peserta didik. 

 

Peneliti mengambil materi Sholat Jum’at, karena kebanyakan siswa selama peneliti menyampaikan 

materi ini banyak mengalami kesulitan, dengan hasil yang kurang membanggakan. Padahal banyak 

soal-soal yang berhubungan dengan materi telah dibahas, setelah konsep-konsep yang berhubungan 

dengan materi penulis berikan.  

 

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, perlu diupayakan suatu pembelajaran yang 

meminimalkan kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa dapat diupayakan dengan cara 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga belajarnya bermakna. Bila belajarnya 

bermakna diharapkan kesulitan belajar siswa berkurang dan pada akhirnya ada peningkatan hasil 

belajarnya. 

 

Adapun usaha yang akan dilakukan untuk mengupayakan belajar bermakna pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan model  Discovery Learning. memungkinkan Model 

pembelajaran ini menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak 

diketahui. 

 

Salah satu penyebab utama menurunnya kualitas pembelajaran SMP Negeri 2 Kota Gajah adalah 

rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai kurang 

efektifnya proses pembelajaran. Penyebabnya dapat berasal dari guru, siswa maupun saran dan 

prasarana. Minat dan motivasi siswa yang masih rendah menyebabkan aktifitas siswa dalam 

pembelajaran siswa berkurang karena kurang sesuainya guru dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Kinerja guru yang rendah serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung menyebabkan 

kurangnya efektifitas dan pembelajaran. Pada masa pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Kelas VII B SMP Negeri 2 Kota Gajah  proses pembelajaran berjalan kurang efektif.  

 

Rendahnya perolehan hasil belajar siswa PAI yang terjadi saat ini dapat dikarenakan kecenderungan 

guru menggunakan metode pembelajaran konvensional yang bersifat satu arah dimana hanya terjadi 

penuangan informasi dari guru ke siswa, cenderung monoton dan membosankan bagi siswanya. Oleh 

karena itu, maka perlu adanya penerapan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan dan 

merangsang peran aktif siwa terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam baik secara individual 

maupun kelompok.  

 

Salah satu metode tersebut yakni metode discovery learning. Mengacu pada pernyataan tersebut maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian studi literatur untuk mengidentifikasi upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa melalui metode pembelajaran discovery learning pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya metode discovery learning dapat secara 

efektif diterapkan dalam kegiatan pembelajaran PAI. Metode discovery learning ini dapat 

membangkitkan proses pembelajaran yang bernuansa hidup didalam kelas. Siswa dapat berkontribusi 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 3   │   Maret 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    84 

  

secara aktif, kritis dan analitis sehingga hasil belajar siswa dalam pembelajaaran PAI pun dapat turut 

meningkat. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, apakah Model Pembelajaran Discovery Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Kota Gajah semester genap Tahun 

Pelajaran 2020/2021 pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dengan ini penulis menemukan 

masalah-masalah sebagai berikut: apakah Model Pembelajaran Discovery Learning dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Apakah Model Pembelajaran Discovery Learning dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. Apakah Model Pembelajaran Discovery Learning dapat 

meningkatkan interaksi antar siswa dengan guru. Apakah Model Pembelajaran Discovery Learning 

dapat meningkatkan tanggungjawab siswa. Apakah Model Pembelajaran Discovery Learning dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan.   

 

Rumusan Masalah 

Argumentasi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  Apakah Model 

Pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) 

pada Siswa Kelas VII B SMP Negeri 2 Kota Gajah Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021?. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: Meningkatkan aktifitas belajar siswa. Meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Meningkatkan interaksi antar siswa dengan guru 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Meningkatkan tanggungjawab siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

Kajian Pustaka 

Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi 

bila peserta didik tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya tetapi peserta didik 

mengorganisasi sendiri pelajaran tersebut. Model pembelajaran ini menekankan pada ditemukannya 

konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Guru berperan sebagai pembimbing dengan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Bahan ajar tidak disajikan 

dalam bentuk akhir tetapi peserta didik dituntut untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari 

mengumpulkan informasi sampai dengan membuat kesimpulan dari materi yang disajikan. 

 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh seseorang setelah mengalami aktifitas 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan tersebut tergantung pada apa yang dipelajari. Hasil belajar 

sangat dibutuhkan karena sebagai petunjuk untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam 

kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan. Hasil belajar dapat diketahui  melalui evaluasi untuk 

mengukur dan menilai apakah siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajari sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

Caroll dalam Angkowo dan Kosasih (2007: 51) berpendapat bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi 

oleh 5 faktor, yakni: (1) faktor bakat belajar, (2) faktor waktu yang tersedia untuk belajar, (3) faktor 

kemampuan individu, (4) faktor kualitas pengajaran, (5) faktor lingkungan. 

 

Clark dalam Angkowo dan Kosasih (2007: 50) mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa di sekolah 

70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Berkaitan dengan 
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faktor dari dalam diri siswa, selain faktor kemampuan, ada juga faktor lain yaitu motivasi, minat, 

perhatian, sikap, kebiasan belajar, ketekunan, kondisi sosial ekonomi kondisi fisik dan psikis. 

 

Model Pembelajaran Discovery Learning 

Implementasi Kurikulum 2013 menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

menggunakan 3 (tiga) model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, 

sosial serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah: (1) model 

Pembelajaran Melalui Penyingkapan/Penemuan (Discovery/Inquiry Learning), (2) model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-based Learning/PBL), (3) model Pembelajaran Berbasis 

Proyek (Project-based Learning/PJBL). 

 

Selain 3 model yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, guru juga diperbolehkan 

untuk mengembangkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang lain, 

seperti Cooperative Learning yang mempunyai berbagai metode seperti: Jigsaw, Numbered Head 

Together (NHT), Make a Match, Think-Pair-Share (TPS), Example not Example, Picture and Picture, 

dan lainnya. 

 

Metodologi Penelitian 

Rancangan Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan selama 3 (tiga) siklus masing-masing siklus 2 

(dua) kali pertemuan, Subyek penelitian, siswa kelas VII B SMP Negeri 2  Kota Gajah Tahun 

Pelajaran 2020/2021. Kategori siswa-siswa Kelas VII B SMP Negeri 2  Kota Gajah, jumlah murid 32 

siswa yang mengikuti penelitian sebanyak 32 siswa yang kurang pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Alasan dipilihnya Kelas VII B karena kelas tersebut dapat mewakili kelas-kelas lain 

yang ada di SMP Negeri 2  Kota Gajah. 

 

Sumber Data 

Aktifitas belajar atau kegiatan proses belajar siswa yang dimaksud adalah aktifitas belajar Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  siswa Kelas VII B dalam penelitian PTK ini adalah : Kesiapan siswa belajar. 

Kemampuan memahami tugas. Interaksi antar siswa. Interaksi siswa dan guru. Kemampuan bertanya. 

Hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dilakukan adalah tes formatif setiap akhir kegiatan 

belajar sesuai dengan materi yang dibahas dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dokumen 

yang dimaksud adalah dokumen hasil kerja kelompok siswa yang laporan kegiatannya sesuai dengan 

tugas yang diberikan guru kepada kelompok dan sesuai dengan materi yang diberikan, demikian juga 

untuk mengumpulkan hasil belajar setiap pertemuan siswa secara individual yang sesuai materi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil deskripsi pelaksanaan penelitian tindakan dari observasi dan penelitian melalui 

pengamatan selama tiga siklus dan hasil refleksi selama tiga siklus diperoleh seperti pada tabel 

berikut. 

 

NO ASPEK 

SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 

P1 P2 X  P1 P2 X  P1 

 

P2 

 

X  

1 
Keaktifan 

Siswa 

29,4

1 

41,1

8 

37,2

5 

58,8

2 

70,5

9 
66,67 76,47 88,23 80,39 
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2 

Hasil Belajar 

(mencapai 

KKM) 

35,2

9 

41,1

8 

39,2

2 

52,9

4 

58,8

2 
56,86 70,59 88,23 76,47 

3 
Hasil Belajar 

Kelompok 

23,5

3 

29,4

1 

29,4

1 

27,4

5 

41,1

8 
52,82 64,71 82,35 70,59 

 

Keterangan : 

P1  = Pertemuan ke-1 

P2  = Pertemuan ke-2 

X  = Rata-rata 

 

Nampak bahwa hasil yang diperoleh dari keaktifan siswa siklus 1 pertemuan 1 sampai dengan siklus 3 

pertemuan 2 meningkat, juga hasil belajar siswa dari siklus 1 pertemuan 1 sampai siklus 3 pertemuan 

2 meningkat, demikian juga hasil kerja kelompok siswa siklus 1 pertemuan 1 sampai siklus 3 

pertemuan 2 juga meningkat. Jadi Penelitian Tindakan Kelas ini berhasil. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Dari hasil perbaikan pembelajaran yang telah penulis lakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Melalui model 

pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam (PAI) siswa kelas VII B SMP Negeri 2  Kota Gajah  Peningkatan aktivitas belajar siswa dari 

siklus I ke siklus II adalah  20 %, dari Siklus II ke Siklus III 12,5%. Melalui model pembelajaran 

Discovery Learning teryata  mampu  meningkatkan hasil belajar siswa. Dari  hasil observasi yang 

dilakukan pada siklus 1, 2 dan 3 terjadi peningkatan hasil belajar siswa siklus I siswa yang nilainya 

sama atau melebihi KKM sebesar 55% meningkat pada siklus kedua menjadi 77,5% meningkat 22,5% 

dan pada siklus III meningkat menjadi 91,18% meningkat 15% dari siklus II. 

 

Saran-Saran 

Melalui hasil tindakan pelaksanaan pembelajaran ini, maka kami menyarankan: Kepada teman-teman 

guru lain baik Peneliti dan guru pembelajaran hendaknya dapat melaksanakan proses kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning sebagai pendekatanya. 

Karena sudah terbukti menunjukkan keberhasilan. Kepada Pembina di Kecamatan memfasilitasi di 

sekolah-sekolah, kegiatan MGMP agar dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa di SMP pada umumnya. 
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LAMPUNG CENTRAL REGENCY IN APPLYING COOPERATIVE 

METHODS IN THE LEARNING PROCESS THROUGH SCHOOL KKG 

ODD SEMESTER FOR THE 2019/2020 ACADEMIC YEAR 

 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU SD BINAAN DI KECAMATAN 

GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM 

MENERAPKAN METODE  KOOPERATIF PADA PROSES 

PEMBELAJARAN MELALUI  KKG SEKOLAH PADA 

SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

*Sujarwo 

 

 

ABSTRACT 

The main problem in this study can be formulated as follows: "Can the KKG improve the ability of the target SD 

teachers in Gunung Sugih District in applying cooperative learning methods in the 2019 learning process"? 

Teaching and learning as an instructional system refers to the notion as a set of components that depend on 

each other to achieve goals. In order for this goal to be achieved, all existing components must be well 

organized so that cooperation occurs among the components. Based on the results of the research and 

discussion, it can be concluded that the implementation of KKG activities can improve the implementation of 

learning that applies cooperative learning to the SD teachers in the Gunung Sugih District. The target SD in the 

Gunung Sugih District. This is known from the data in Cycle I which shows that the percentage of teachers in 

the target SD in Gunung Sugih District with good categories in the first cycle only reached 62.03%, rose to 

75.94% in Cycle II and again increased to 85.90 % in Cycle III or has exceeded the set indicator for the success 

of the action, which is above 80.00%. 

Key Word: Cooperative Method, Teacher Ability 

 

ABSTRAK 

Masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:“Apakah dengan KKG dapat 

meningkatkan kemampuan guru SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih dalam menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif pada proses pembelajaran tahun 2019”? Belajar mengajar sebagai suatu sistem 

instruksional mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain 

untuk mencapai tujuan. Agar tujuan itu dapat tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan dengan 

baik sehingga sesama komponen itu terjadi kerjasama. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksaaan kegiatan KKG dapat meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan 

pembelajaran kooperatif guru SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih  SD binaan di Kecamatan Gunung 

Sugih. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase guru  di SD binaan di 

Kecamatan Gunung Sugih dengan kategori baik pada siklus I hanya mencapai 62,03%, naik menjadi 75,94% 

pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 85,90 % pada Siklus III atau telah melampau batas 

indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.     

Kata Kunci: Metode kooperatif, Kemampuan Guru 
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Latar Belakang Masalah 

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

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

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.  

 

Secara umum pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada teori tentang taksonomi tujuan 

pendidikan yang dalam lima dasawarsa terakhir yang secara umum sudah dikenal luas. Berdasarkan 

teori taksonomi tersebut, capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah 

kognitif, affektif dan psikomotor. Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai 

negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk 

rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

 

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara 

utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. 

Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. (Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016) 

 

Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat 

komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem belajar 

mengajar meliputi sejumlah komponen antara lain tujuan pelajaran, bahan ajar, siswa yang menerima 

pelayanan belajar, guru, metode dan pendekatan, situasi, dan evaluasi kemajuan belajar. Agar tujuan 

itu dapat tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan dengan baik sehingga sesama 

komponen itu terjadi kerjasama. 

 

Secara khusus dalam proses belajar mengajar guru berperan sebagai pengajar, pembimbing, perantara 

sekolah dengan masyarakat, administrator dan lain-lain. Oleh karena itu guru memahami dengan 

segenap aspek pribadi anak didik seperti: (1) kecerdasan dan bakat khusus, (2) prestasi sejak 

permulaan sekolah, (3) perkembangan jasmani dan kesehatan, (4) kecenderungan emosi dan 

karakternya, (5) sikap dan minat belajar, (6) cita-cita, (7) kebiasaan belajar dan bekerja, (8) hobi dan 

penggunaan waktu senggang, (9) hubungan sosial di sekolah dan di rumah, (10) latar belakang keluarga, 

(11) lingkungan tempat tinggal, dan (12) sifat-sifat khusus dan kesulitan belajar anak didik 

(Depdiknas. 2010 : 9). 

 

Tanpa kemampuan, motivasi, dan kreativitas guru akan cenderung mengajar secara tradisional, yaitu 

hanya menyampaikan materi yang ada pada buku pelajaran. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) menyatakan tujuan pendidikan nasional, ditekankan 

pada ’Perkembangan potensi peserta didik’, yang berimplikasi pada kegiatan pembelajaran di kelas 

harus dikondisikan sedemikian rupa oleh guru sebagai agen peubah mengarah pada penggunaan dan 

pemberdayaan keterampilan berpikir anak.  

 

Digulirkannya  PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional merupakan alat untuk melaksanakan 

ketentuan-ketentuan pada UUSPN No.20 Tahun 2003. Standar nasional yang dimaksud dalam PP 

tersebut meliputi delapan aspek (Bab II, Pasal 2, ayat 1) yang salah satunya adalah standar proses. 
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Salah satu masalah pokok pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) saat ini adalah masih 

rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini tampak pada hasil belajar peserta didik yang senantiasa 

masih memprihatinkan. Prestasi ini tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran  yang masih 

bersifat konvensional dan tidak menyentuh dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana 

sebenarnya belajar itu (Trianto, 2007: 1). Konsep Teacher Centered  ternyata masih sangat dominan 

dalam pembelajaran. Seharusnya guru mampu mengemas disain pembelajaran dengan konsep Student 

Centered  yang dalam implementasinya desain belajar harus membuat siswa aktif karena 

keingintahuan dari proses belajar, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memudahkan 

proses pencarian pengetahuan dari siswa.  

 

Standar proses berisi tentang bagaimana seharusnya proses pendidikan berlangsung. Standar proses 

ini diharapkan menjadi pedoman bagi para guru dalam pengelolaan pembelajaran. Standar proses ini 

merupakan standar minimal.  

 

Definisi standar proses menurut PP No. 19 tahun 2005 Bab pasal 20 sebagai berikut “Perencanaan 

proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-

kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar“ ditambah dengan penjelasan pada pasal 21 ayat 1 sebagai berikut “Pelaksanaan proses 

pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis“. Implikasi dari 

kedua pernyataan tersebut adalah pelaksanaan proses pembelajaran harus mengarahkan materi ajar, 

metode pembelajaran, sumber belajar, tumbuhnya motivasi, sarana dan prasarana yang lengkap serta 

penilaian pada upaya pembudayaan membaca dan menulis yang bermuara pada keaktifan siswa, 

sebagai subyek belajar. 

 

Pendidikan di sekolah terlalu menjejali otak anak dengan berbagai bahan ajar yang harus dihapal; 

pendidikan kita tidak diarahkan untuk membangun dan mengembangkan karakter serta potensi yang 

dimiliki; dengan kata lain, proses pendidikan kita tidak pernah diarahkan untuk membentuk manusia 

yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah hidup, serta tidak diarahkan untuk 

membentuk manusia yang kreatif dan inovatif (Sanjaya, 2007: 1). 

 

Membentuk manusia yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah hidup, serta tidak 

diarahkan untuk membentuk manusia yang kreatif dan inovatif memang merupakan tujuan belajar 

dalam tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, yang dalam hal ini juga terkandung dalam empat 

pilar pendidikan UNESCO;  pemaknaan memanusiakan manusia dalam proses pendidikan adalah agar 

siswa selalu menjadi sumber perhatian, berpartisipasi sebagai subyek dalam proses pembelajaran 

dapat dikondisikan pada penerapan metode-metode pembelajaran yang mempunyai skenario agar 

siswa tersebut menjadi aktif. Peranan guru sebagai fasilitator, salah satu sumber belajar, agen peubah 

bermuara pada kemampuan para guru dalam merancang desain pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi sepenuhnya penuangan potensi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Guru perlu 

menerapkan, melatih dan mengembangkan  berbagai macam pendekatan, strategi, metode dan teknis 

pembelajaran.  

 

Usaha untuk memahami anak didik ini bisa dilakukan melalui evaluasi, selain itu guru mempunyai 

keharusan melaporkan perkembangan hasil belajar para siswa kepada kepala sekolah, orang tua, serta 

instansi yang terkait. Untuk itu wajar kiranya dalam melaksanakan proses pembelajaran guru harus 

memahami strategi, pendekatan dan metode mengajar yang tepat.  
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Berdasarkan hasil observasi penulis pada guru SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih, guru lebih 

banyak menggunakan metode ceramah. Metode ini merupakan metode yang dianggap ampuh dalam 

proses pembelajaran. Karena pentingnya metode ini, maka biasanya guru sudah merasa mengajar 

apabila sudah melakukan ceramah, dan tidak mengajar apabila tidak melakukan ceramah.  

 

Rendahnya prestasi belajar juga ditengarai dari faktor rendahnya kemampuan guru dalam 

pembelajaran.  Berikut disampaikan gambaran rendahnya    kemampuan    guru  dalam menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif  dalam pembelajaran  berdasarkan   hasil  pengamatan    awal   pada 

guru SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih dari 19 orang guru , 14 (73,68%) menggunakan metode 

ceramah dan 5 (26,32%) sudah menggunakan metode pembelajaran kooperatif yang bervariasi.  

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurang mampunya guru  dalam memahami dan menerapkan 

metode-metode pembelajaran sehingga penulis selaku pengawas SD binaan di Kecamatan Gunung 

Sugih mengambil tindakan untuk membina dan membimbing guru   SD binaan di Kecamatan Gunung 

Sugih untuk menerapkan secara bertahap metode pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran.  

 

Identifikasi Masalah 

Memahami latar belakang pada bagian sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang 

ada diantaranya adalah:  RPP yang disusun guru belum menggunakan metode pembelajaran yang 

variatif. Guru belum menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran  dan 

memotivasi siswa belajar dalam pembelajaran. Guru belum menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan dalaam pembelajaran. Dalam pembelajaran guru 

belum menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Guru belum membimbing kelompok – 

kelompok belajar pada saat siswa mengerjakan tugas  Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dalam 

pembelajaran. Guru dalam pembelajaran masih kesulitan mencari cara-cara untuk menghargai upaya 

atau hasil belajar individu maupun kelompok Kemampuan guru  menerapkan metode pembelajaran 

kooperatif dalam proses pembelajaran masih kurang. Pengetahuan guru tentang metode-metode 

mengajar masih kurang. 

 

Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan masalah yang terkait dengan masalah pembelajaran guru SD binaan di 

Kecamatan Gunung Sugih, maka peneliti menentukan ruang lingkup pembahasan masalah dalam 

penelitian ini hanya pada : Kemampuan guru dalam memahami metode pembelajaran kooperatif. 

Kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran kooperatif  pada proses pembelajaran 

 

Perumusan Masalah 

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

pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:“Apakah dengan  KKG  dapat 

meningkatkan kemampuan guru SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih dalam menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif  pada proses pembelajaran   tahun 2019”? 

 

Tujuan  

Penelitian tindakan ini bertujuan untuk: Meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP yang 

menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Meningkatkan kemampuan guru dalam 

menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran  dan memotivasi siswa 

belajar dalam pembelajaran. Meningkatkan kemampuan guru dalam informasi kepada siswa dengan 
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jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan dalaam pembelajaran. Meningkatkan kemampuan guru 

dalam  menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Meningkatkan kemampuan guru dalam  

membimbing kelompok – kelompok belajar pada saat siswa mengerjakan tugas Meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dalam pembelajaran. Meningkatkan kemampuan 

guru dalam dalam pembelajaran masih kesulitan mencari cara-cara untuk menghargai upaya atau hasil 

belajar individu maupun kelompok. Meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif dalam proses pembelajaran masih kurang. Meningkatkan Pengetahuan guru 

tentang metode-metode mengajar masih kurang. 

 

Kajian Pustaka 

Secara umum, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh suatu profesi dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 butir 

10). Berkaitan dengan kompetensi profesi guru, Sagala mengemukakan sepuluh kompetensi dasar 

yang harus dimiliki guru, yaitu : (1) menguasai landasan-landasan pendidikan; (2) menguasai bahan 

pelajaran; (3) kemampuan mengelola program belajar mengajar; (4) kemampuan mengelola kelas; (5) 

kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar; (6) menilai hasil belajar siswa; (7) kemampuan 

mengenal dan menterjemahkan kurikulum; (8) mengenal fungsi dan program bimbingan dan 

penyuluhan; (9) memahami prinsip-prinsip dan hasil pengajaran; (10) mengenal dan 

menyelenggarakan pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif pendidikan 

(Sagala, 2006 : 210). 

 

Kemudian Adapun Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru menyebutkan bahwa ”Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari 

empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan 

profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.” (BSNP, 2007 : 8).        

 

Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberha-silan dalam mencapai tujuan. 

Dalam dunia pendidikan strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed 

to achieves a particular educational goal (J. R. David, 1976). Strategi pembelajaran dapat diartikan 

sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.  

 

Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan 

metode dan pe-manfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang di-susun 

untuk mencapai tujuan tertenu. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran.  

 

Pada mulanya istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara 

penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenang-kan suatu peperangan. Sekarang, istilah strategi 

banyak digunakan dalam ber-bagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau 

keberha-silan dalam mencapai tujuan. Misalnya seorang manajer atau pimpinan peru-sahaan yang 

menginginkan keuntungan dan kesuksesan yang besar akan me-nerapkan suatu strategi dalam 

mencapai tujuannya itu, seorang pelatih akan tim basket akan menentukan strategi yang dianggap 

tepat untuk dapat meme-nangkan suatu pertandingan. Begitu juga seorang guru yang mengharapkan 

hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan suatu strategi agar hasil belajar siswanya 

mendapat prestasi yang terbaik.  
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Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efek-tif dan efisien. Kemp (1995). Dilain pihak Dick & Carey 

(1985) menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembela-jaran 

yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa.  

 

Reigeluth, Bunderson dan Meril (1977) menyatakan strategi mengorganisasi isi pelajaran disebut 

sebagai struktural strategi, yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, 

konsep, prosedur dan prinsip yang berkaitan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk kelompok Penelitian Tindakan Sekolah, yaitu penelitian yang lazim 

dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang pada saatnya akan meningkatkan 

pencapaian kompetensi peserta didik secara maksimal. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam 

penelitian tindakan sekolah ini adalah adanya kerjasama secara kolaboratif dalam beberapa langkah 

penelitian antara lain yaitu:  Merumuskan masalah dan merencanakan tindakan (planning. 

Melaksanakan tindakan (acting) dan pengamatan (observing). Merefleksikan (reflecting) hasil 

pengamatan. Perbaikan atau perubahan perencanaan (replanning) untuk  pengembangan tingkat 

keberhasilan (Sanafiah Faisal, 2003: 44)   

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada guru SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih, yang berjumlah 19 

guru. Penelitian dilaksanakan pada Semester Ganjil Tahun pelajaran 2019/2020. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam Penelitian Tindakan ini adalah apabila terjadi kenaikan jumlah dan 

persentase guru yang mampu menerapkan pembelajaran kooperatif  dalam pembelajaran pada setiap 

siklus. Siklus dihentikan apabila secara keseluruhan persentase guru yang mampu menerapkan 

pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran mencapai lebih dari 80%.  

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif karena data yang 

dikumpulkan merupakan data  kuantitatif, berupa penyajian data melalui tabel dan meringkas data 

dalam ukuran frekuensi dan  persentase. Skor penilaian pada setiap butir komponen adalah 4=baik 

sekali, 3=baik, 2=cukup, 1=kurang, 0=tidak ada. 

 

Selanjutnya untuk  mengetahui gambaran lebih spesifik, analisis data dalam penelitian menggunakan 

perhitungan kuantitatif untuk mendapatkan persentase nilai akhir dari supervisi kegiatan pembelajaran 

yaitu sebagai berikut: 

%100x
MaksimalSkor

PerolehanSkor
AkhirNilai   

Ketercapaian: 

86 – 100% = A (Sangat Baik ) 

70 – 85% = B (Baik) 

55 – 69% = C (Cukup) 

< 55 % = D (Kurang) 

 

(Arikunto, 2002: 119) 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perencanaan tindakan dilakukan untuk mendapatkan kerangka dasar pelaksanaan pembelajaran yang 

menerapkan pembelajaran kooperatif.  Pada tahap perencanaan  ini peneliti melakukan kegiatan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: Mengadakan pertemuan dengan guru dan kepala sekolah. 

Menyiapkan Permendikbud no 21 dan 22 tahun 2016 tentang standar isi dan proses. Menyiapkan  

silabus, RPP, alat dan buku penilaian. Menyiapkan materi tentang metode kooperatif. Menyiapkan 

lembar kerja guru. Menyiapkan instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran guru. 

 

Siklus I 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus I, pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan 

pembelajaran kooperatif guru  di SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih  masih masuk ke dalam 

kategori kurang. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 19 guru, terdapat 8 (21,05%) guru yang 

pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif pembelajarannya kurang 

lengkap. Sementara itu guru yang pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran 

kooperatif pembelajarannya masuk dalam kategori baik hanya berjumlah 5 guru (26,32%), 

sedangkan yang pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif 

pembelajarannya cukup baik berjumlah 6 guru (31,58%). Pada umumnya guru masih kurang dalam 

menyajikan informasi kepada siswa, pengelompokkan siswa, memotivasi serta memfasilitasi kerja 

siswa dalam kelompok-kelompok belajar, mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran 

yang telah dilaksanakan, memberi penghargaan hasil belajar individual dan kelompok, menutup 

pelajaran  dengan membuat rangkuman hasil pembelajaran dan merefleksi pelaksanaan pembelajaran. 

Selain itu secara keseluruhan persentase guru kategori baik dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

menerapkan pembelajaran kooperatif baru mencapai 62,03%. Hal ini masih relatif jauh 

dibandingkan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus II, pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan 

pembelajaran kooperatif pembelajaran guru SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih Siklus II 

mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan Siklus I atau sudah masuk ke dalam 

kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 19 guru, terdapat 8 (42,11%) guru mampu 

melaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif dengan baik. Sementara itu 

guru yang pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif masuk dalam 

kategori kurang hanya berjumlah 3 guru (15,79%). Data lain menunjukkan 4 (21,05%) guru mampu 

melengkapi pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif pembelajaran 

dengan amat baik dan 4 (21,05%) guru mampu melengkapi pelaksanaan pembelajaran yang 

menerapkan pembelajaran kooperatif pembelajaran dengan cukup baik. Selain itu secara 

keseluruhan persentase pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif pada 

guru  SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih Siklus II telah mengalami kenaikan menjadi 75,94% 

tetapi belum memenuhi indikator keberhasilan ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Siklus III 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus III, pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan 

pembelajaran kooperatif guru SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih mengalami peningkatan 

signifikan dibandingkan dengan Siklus II atau masuk ke dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan 

dari sebanyak 19 guru, terdapat 10 (52,63%) guru mampu meelaksanaan pembelajaran yang 

menerapkan pembelajaran kooperatif dengan baik. Sementara itu guru yang pelaksanaan 

pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif masuk dalam kategori cukup hanya 
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berjumlah 1 guru (5,26%). Data lain menunjukkan 8 (42,01%) guru mampu melengkapi 

pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif pembelajaran dengan amat 

baik. Selain itu secara keseluruhan persentase  pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan 

pembelajaran kooperatif guru  SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih dengan kategori baik 

mencapai 85,90% atau melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.  

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksaaan kegiatan 

KKG dapat meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif  guru  

SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih  SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih. Hal ini diketahui 

dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase guru  di SD binaan di Kecamatan 

Gunung Sugih dengan kategori baik pada siklus I hanya mencapai 62,03%, naik menjadi 75,94% 

pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 85,90 % pada Siklus III atau telah melampau 

batas indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.     

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kegiatan KKG bagi Guru   SD binaan di 

Kecamatan Gunung Sugih pada masa-masa yang akan datang hendaknya semakin ditingkatkan sebab 

hal ini merupakan upaya yang positif dan strategis dalam meningkatkan kemampuan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif dan meningkatkan kualitas 

pelaksanaan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.  Para 

guru  SD binaan di Kecamatan Gunung Sugih disarankan untuk mengikuti berbagai kegiatan lain 

yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

yang menerapkan pembelajaran kooperatif, seperti KKG, seminar, simposium atau pendidikan dan 

pelatihan guru.  
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EFFORTS TO INCREASE THE PASSING ABILITY OF STUDENTS BY 

USING THE FRIENDS LEARNING MODEL ON BASIC 

COMPETENCIES OF VOLYBALL GAME CLASS VI SD NEGERI 1 

PEKON BALAK DISTRICT, TANGGAMUS REGENCY  

2020/2021 YEARS 

 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PASSING ATAS PESERTA 

DIDIK DENGAN MENGGUNAKAN  MODEL PEMBELAJARAN  

TEMAN SEBAYA PADA KOMPETENSI DASAR PERMAINAN BOLA 

VOLI MATA PELAJARAN PJOK KELAS VI SD NEGERI 1 PEKON 

BALAK KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 

*Ramzi 

 

ABSTRACT 

The selection of the right learning model makes it easier for students to understand the material presented by 

educators and students are actively involved in the learning atmosphere, especially in learning physical 

education, sports and health (PJOK). The process of improving learning is an effort to improve students' 

passing skills by using peer learning models on the basic competencies of volleyball games in physical 

education, sports and health subjects for class VI SD Negeri 1 Pekon Balak, Wonosobo District, Tanggamus 

Regency for the 2020/2021 academic year using research procedures two cycles, where each cycle contains 

planning, implementation, observation, and reflection. This learning improvement research lasted for 3 months, 

namely January, February, and March. The results of the improvement of the cycle in learning in the first cycle, 

the percentage of students who achieved the passing ability was 73.3%. Meanwhile, in the second cycle, the 

percentage of students who achieved the passing ability was 100%. These data indicate that there is an increase 

in students' passing skills from the first cycle to the second cycle. In this case, students are declared to have 

completed reaching the KKM. 

Key Word: Passing, Ability, Peers. Volleyball 

 

ABSTRAK 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat, membuat peserta didik akan lebih mudah untuk memahami materi 

yang disampaikan oleh pendidik dan peserta didik terlibat aktif dalam suasana pembelajaran khususnya dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK).  Proses  perbaikan pembelajaran upaya 

meningkatkan kemampuan passing atas peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran teman sebaya 

pada kompetensi dasar permainan bola voli mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas VI 

SD Negeri  1 Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2020/2021 ini 

menggunakan prosedur penelitian dua siklus, dimana setiap siklus berisi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. Penelitian perbaikan pembelajaran ini berlangsung selama 3 bulan yaitu Januari, Februari, dan 

Maret. Hasil perbaikan siklus dalam pembelajaran pada siklus pertama, persentase peserta didik yang mencapai 

ketuntasan kemampuan passing atas sebesar 73,3%. Sedangkan pada siklus kedua, persentase peserta didik yang 

mencapai ketuntasan kemampuan passing atas sebesar 100%. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan passing atas peserta didik dari siklus pertama ke siklus kedua. Dalam hal ini, peserta 

didik dinyatakan telah tuntas mencapai KKM. 

Kata Kunci :  Passing, Kemampuan, Teman Sebaya. Bola Voli  
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Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang 

dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan 

pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat memberikan 

perubahan prilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. 

 

Di sisi lain, pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya 

mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, pendidik mengajar agar peserta didik 

dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek 

kognitif), juga dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek 

psikomotor) seorang peserta didik, namun proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai 

pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya 

interaksi antara pengajar dengan peserta didik. 

 

Pembelajaran juga merupakan suatu proses yang rumit karena tidak sekedar menyerap informasi dari 

pendidik tetapi melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik. Pembelajaran dikatan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak - 

tidaknya sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam 

proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang 

besar, dan percaya diri sendiri.  

 

Kegiatan pembelajaran sebagai sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat 

komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem, 

kegiatan pembelajaran meliputi sejumlah komponen yang salah satunya adalah model pembelajaran. 

Model pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.  

 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat, membuat peserta didik akan lebih mudah untuk memahami 

materi yang disampaikan oleh pendidik dan peserta didik terlibat aktif dalam suasana pembelajaran 

khususnya dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan (PJOK). Pembelajaran yang efektif 

dan menyenangkan sesuai dengan usianya akan lebih berkesan bagi peserta didik, peserta didik akan 

merasa nyaman dan tidak ada rasa canggung dalam proses pembelajaran.  

 

Pendidik selalu menggunakan metode ceramah dari masa ke masa. Suatu model pembelajaran tidak 

terlepas dari unsur ceramahnya. Akan tetapi dalam hal ini, pendidik selalu monoton menggunakan 

ceramah tidak diselingi dengan model pembelajaran lain. Hal tersebut menyebabkan proses 

pembelajaran menjadi tidak efektif. Sehingga timbul permasalahan, seperti peserta didik menjadi 

ribut, peserta didik menjadi bingung, peserta didik menjadi pasif, peserta didik tidak merespon, 

peserta didik sering keluar masuk kelas, peserta didik asik bermain, saat olah raga peserta didik tidak 

mampu meniru gerakan yang di ajarkan, dan pada saat pengambilan nilai peserta didik tidak mampu 

mempraktikkan pembelajaran, dari 15 peserta didik ada 7 peserta didik yang belum mencapai KKM 

(kemampuan peserta didik rendah) khususnya pada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan peserta didik kelas VI SDN Pekon Balak Kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus. 

 

Rendahnya aktivitas tersebut berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan peserta didik mata 

pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang dijabarkan dalam tabel dibawah ini. 

 

 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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Tabel Kemampuan Passing Atas PJOK Peserta Didik kelas VI SD Negeri   

Pekon Balak Sebelum Tindakan 

 

No. 
Jumlah Peserta 

Didik 
Prosentase Keterangan 

1 8 53,33% Tuntas 

2 7 46,67% Belum Tuntas 

Jumlah 15 100%  

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat menjadi solusi dalam proses pembelajaran adalah model 

teman sebaya. Teman sebaya adalah suatu model pembelajaran dimana antar peserta didik saling 

mempelajari dari temannya sendiri, mereka terlibat dalam suatu interaksi edukatif, diskusi untuk 

menguasai pembelajaran, menyampaikan kepada kelompoknya, menjawab pertanyaan dari teman 

sekelompoknya. Aktivitas pembelajaran teletak pada peserta didik, peran pendidik dalam hal ini 

sekedar sebagai fasilitator / mengatur bagaimana kondisi ini dapat berlangsung. 

 

Dengan demikian, pendidik ingin mengadakan perbaikan pembelajaraan yang berhubungan dengan 

model pembelajaran dengan menggunakan model teman sebaya. Dalam hal ini, pendidik mengangkat 

judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Passing Atas Peserta Didik Dengan Menggunakan  Model 

Pembelajaran Teman Sebaya Pada Kompetensi Dasar Permainan Bola Voli Mata Pelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas VI SDN Pekon Balak Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2021”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan kemampuan passing atas peserta didik pada pembelajaran pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan kelas VI SD Negeri 1 Pekon Balak dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul 

yaitu kemampuan passing atas peserta didik rendah pada kelas VI SD Negeri 1 Pekon Balak, itu 

terlihat dari 15 peserta didik ada 7 peserta didik yang belum mencapai KKM. 

 

Analisis Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dapat dianalisis masalah  sebagai berikut: Pendidik  monoton dalam 

menyampaikan materi; Pendidik hanya menggunakan metode ceramah; Pendidik tidak menggunakan 

model pembelajaran teman sebaya. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan analisis maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Apakah dengan 

menggunakan model pembelajaran teman sebaya dapat meningkatkan kemampuan passing atas 

peserta didik pada kompetensi dasar permainan bola voli mata pelajaran PJOK kelas VI? 

 

Tujuan Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Berdasarkan rumusan masalah sebagai mana telah dikemukan diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan kemampuan passing atas peserta didik pada kompetensi dasar permainan bola 

voli mata pelajaran PJOK peserta didik kelas VI. 

 

Tinjauan Pustaka 

Belajar adalah suatu proses perubahan didalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut 

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan 
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kecakapan,pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir sebagi hasil dari 

pengalamannya dirinya dalam interaksi dengan lingkungannya. Seseorang dikatakan telah belajar 

sesuatu apabila terjadi perubahan tertentu, misalnya dari tidak dapat menghitung menjadi dapat 

menghitung. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

suatu organisma berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Kemudian belajar diartikan sebagai 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan 

individu dengan lingkungannya. 

 

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Usman bahwa dalam belajar terdapat suatu perubahan-

perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut terjadi secara sadar, bersifat kontinyu, positif dan aktif, 

bersifat tetap serta mencakup seluruh aspek tingkah laku. Dalam kaitan dengan pengertian belajar, 

beberapa ciri dari belajar sebagai berikut: Belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan pada 

diri individu yang belajar, baik aktual maupun potensial; Perubahan itu pada dasarnya berupa 

kemampuan baru, yang berlaku dalam waktu yang relatif lama; Perubahan itu terjadi karena usaha. 

 

Belajar juga memiliki tujuan yaitu dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari 

individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Melalui belajar diharapkan dapat 

terjadi perubahan (peningkatan) bukan hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek lainnya 

(Sagala Syaiful, 2009).  Sedangkan, secara umum istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran 

dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sedemikian rupa, sehingga 

tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik (Darsono, 2000). Adapun yang dimaksud 

dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan 

kata lain bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Hal ini tentu berbeda dengan proses 

belajar yang diartikan sebagai cara bagaimana para pembelajar itu memiliki dan mengakses isi 

pelajaran itu sendiri (Tilaar, 2002).  

 

Berangkat dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan 

dialogis yang sungguh-sungguh antara pendidik dan peserta didik, dimana penekanannya adalah pada 

proses pembelajaran oleh peserta didik (student of learning), dan bukan pengajaran oleh pendidik 

(teacher of teaching) (Suryosubroto, 1997). Konsep seperti ini membawa konsekuensi kepada fokus 

pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik sehingga proses yang terjadi dapat 

menjelaskan sejauh mana tujuantujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta 

didik. Keaktifan peserta didik ini tidak hanya dituntut secara fisik saja, tetapi juga dari segi kejiwaan. 

Apabila hanya fisik peserta didik saja yang aktif, tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka 

kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak tercapai. Ini sama halnya dengan peserta didik tidak 

belajar, karena peserta didik tidak merasakan perubahan di dalam dirinya. 

 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, 

sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah 

mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. 

Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar 

mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Disini pendidik berperan sebagai 

fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan 

kemampuan belajar peserta didik. 
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Menurut Sukmadinata (2008), mengemukakan bahwa belajar sesuatu bidang pelajaran, minimal 

meliputi tiga proses. Pertama, proses mendapatkan atau memperoleh informasi baru untuk melengkapi 

atau menggantikan informasi yang telah dimiliki atau menyempurnakan pengetahuan yang telah ada. 

Kedua, transformasi yaitu proses memanipulasi pengetahuan agar sesuai dengan tugas yang baru. 

Ketiga, proses evaluasi untuk mengecek apakah manipulasi sudah memadai untuk dapat menjalankan 

tugas mencapai sasaran. 

 

Berbicara tentang belajar, maka tidak lepas dari proses pembelajaran. Dalam hal ini Hamalik (1995) 

menjelaskan, Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Lebih lanjut lagi Hamalik (1995) mengemukakan sebagai berikut: Pembelajaran adalah 

upaya menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik/siswa; Pembelajaran adalah mewariskan 

kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah; Pembelajaran adalah upaya 

mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik; Pembelajaran 

adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik; Pembelajaran 

adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat perbedaan pemahaman tetang belajar dan 

pembelajaran. Belajar diartikan sebagai usaha yang dilakukan seorang individu dalam memperoleh 

perubahan perilaku, sedangkan pembelajaran adalah upaya yang dilakukan orang lain terhadap 

seorang individu dengan memberikan informasi dan pengetahuan. 

 

Dalam hal ini, pendidik tidak menjadikan suatu pembelajaran menjadi kaku. Banyak cara yang dapat 

dilakukan seorang pendidik agar suatu pembelajaran yang disampaikan dapat diterima dan memenuhi 

tujuan yang ingin dicapai. Salah satu contoh yaitu pembelajaran bermain bola voli. Bermain bola voli 

merupakan suatu permainan yang dilakukan menggunakan bola yang dimainkan dengan tangan, dan 

bola voli pun cukup berat untuk dimainkan oleh anak SD khususnya pada kelas VI. Namun, hal itu 

tidak menjadi suatu alasan atau kendala bagi pendidik untuk mengajarkan permainan bola voli. 

 

Banyak sekali jenis bola yang dapat dipergunakan untuk mengganti bola voli yang sebenarnya, salah 

satu bola tersebut ialah bola plastik. Bola plastik sangat ringan, sehingga peserta didik dapat 

memainkan permainan bola voli dengan baik. Hal tersebut karena, bola plastik tidak menyebabkan 

tangan peserta didik menjadi sakit. Sedangkan bola voli yang sebenarnya dapat menyebabkan tangan 

peserta didik menjadi sakit karena bolanya yang berat dan keras. Selain itu, tangan peserta didik pada 

kelas VI SD belum mampu untuk mempergunakan bola voli yang sebenarnya tersebut. 

 

Menurut Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno (2007), pembelajaran model teman sebaya  adalah 

model belajar yang melibatkan peserta didik  secara aktif. Jadi, disini satu peserta didik akan 

mengajari peserta didik lain yang mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Ada 

ujaran yang menyebutkan bahwa orang tua dua puluh tahun yang akan datang adalah pemuda pada 

masa kini. Pendidikan sebagai upaya terorganisasi, terencana, sistimatis, untuk mentransmisikan 

pengetahuan dalam arti luas (sikap, moral dan nilai-nilai hidup dan kehidupan, ketrampilan, dan lain-

lain) dari suatu generasi ke generasi lain, bertujuan ingin mencapai perubahan sikap dan perilaku 

tertentu. 

 

Bagi kita sebagai bangsa dalam suatu negara bangsa (nation state) yang merdeka, pendidikan kita 

niscaya dilandasi oleh pengetahuan dari mulai dilahirkan dan sudah kita sepakati dan anut bersama. 

Aktifitas apapun yang dilakukan manusia memerlukan daya nalar yang tinggi. Dan untuk menguji 
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serta mengasah daya nalar tersebut manusia harus melakukan latihan demi latihan. Sejak manusia 

berada dalam kandungan telah diberikan oleh Tuhan akal dan pikiran. Akal dan pikiran tersebut harus 

digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia terutama pendidik sebagai agen perubahan tersebut. 

 

Dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, pendidik dituntut memberikan layanan 

terbaiknya agar materi yang diajarkan dapat tersampaikan dan tersalurkan secara tuntas, dan indikator 

yang diharapkan dapat direspon positif oleh peserta didik. Model pembelajaran yang tepat akan 

menuntun peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Selain tukar pikiran, model lain yang masih 

dapat digunakan adalah peserta didik saling memberi pengetahuannya kepada sesama temannya atau 

mengajar teman sejawat (teman sebaya ). Teman sebaya  adalah pola belajar antar sesama peserta 

didik. Dalam proses ini pendidik tidak dapat dipisahkan dari proses perubahan afeksi peserta didik 

dalam belajar. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus. Yang menjadi subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah kelas VI. Peneliti 

memfokuskan penelitian tindakan kelas ini pada kelas VI yang berjumlah 15 orang yaitu 6 orang laki-

laki dan 9 orang perempuan SD Negeri 1 Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus  

pada semester genap tahun pelajaran 2021/2021.  

 

Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 

Untuk analisis kuantitatif digunakan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karateristik responden. 

Untuk analisis kulitatif digunakan kategorisasi. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kategori 

skor penguasaan  mata pelajaran pjok  adalah teknik kategorisasi Standar yaitu sebagai berikut: Untuk 

tingkat penguasaan 0 % - 34 % dikategorikan sangat rendah Untuk tingkat penguasaan 35 % - 54 % 

dikategorikan rendah. Untuk tingkat penguasaan 55 % - 64 % dikategorikan sedang. Untuk tingkat 

penguasaan 65 % - 84 % dikategorikan tinggi. Untuk tingkat penguasaan 85% - 100 % dikategorikan 

sangat tinggi. 

 

Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk persentase. Formula presentase 

ketuntasan kemampuan passing atas klasikal adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Untuk menentukan ketuntasan peserta didik dapat menggunakan rumus: 

  peserta didik yang mendapat jumlah skor berada diatas 

median maka akan mengalami ketuntasan dengan kreteria yang telah ditetapkan dan peserta didik 

yang mendapat skor berada dibawah median maka mengalali ketidak tuntasan dengan kreteria yang 

telah ditetapkan pula.  

 

Untuk mendapatkan kreteria penilaian dengan rentang yang sesuai maka menggunakan rumus: 

 

  

P = ∑  x 100% 
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  Rentang =   

 

Keterangan : 

Skor maksimal  =  jumlah aspek yang dinilai x jumlah    

    kreteria maksimal 

Skor minimal   =  jumlah aspek yang dinilai x jumlah  

    kreteria minimal 

n    =  banyaknya kreteria 

 

 

Indikator Kinerja 

Keberhasilan tindakan kelas pada peneltian ini yaitu ketuntasan kemampuan passing atas mencapai 

minimal 65 atau peserta didik yang mencapai KKM 80%. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pembahasan Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

1. Siklus 1 

Berdasarkan dari kemampuan passing  atas peserta didik pada tabel 5 dan 6 yang merujuk pada 

indikator KKM diperoleh 11 peserta didik dari 15 peserta didik yang telah mencapai KKM. 

Nilai tertinggi diperoleh 82 sedangkan nilai terendah diperoleh 42 dengan jumlah seluruh 975, 

rata-rata nilai 65,00 dengan persentase 73,3%. Akan tetapi, proses perbaikan pembelajaran akan 

dilanjutkan pada siklus 2. Hal ini didasarkan pada kemampuan passing atas peserta didik masih 

ada yang belum mencapai KKM dan nilai rata- rata peserta didik masih rendah. 

 

2. Siklus 2 

Berdasarkan dari kemampuan passing atas peserta didik pada tabel 7 dan 8 yang merujuk pada 

indikator KKM diperoleh 15 peserta didik dari 15 peserta didik telah mencapai KKM. Nilai 

tertinggi diperoleh 92 sedangkan nilai terendah diperoleh 67 dengan jumlah seluruh 1094 

persentase 100%. Data tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan passing atas 

peserta didik dari siklus pertama ke siklus kedua. Dengan demikian, proses  perbaikan 

pembelajaran tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

Simpulan dan Saran Tindak Lanjut 

Simpulan 

Penelitian ini dapat disimpulkan yaitu pada siklus 1, kemampuan passing atas peserta didik diperoleh 

persentase 73,3%. Sedangkan pada siklus 2 diperoleh  persentase 100%. Hal terebut menunjukkan 

bahwa kemampuan passing atas peserta didik mengalami peningkatan dan peserta didik yang tidak 

tuntas berkurang, sehingga tujuan pembelajaran berhasil dicapai pada perbaikan proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.  

 

Saran Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil refleksi pada tiap siklus dalam upaya meningkatkan kemampuan passing atas 

peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran  teman sebaya pada kompetensi dasar 

permainan bola voli mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kelas VI SD Neger 1 

Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2021/2021 menyatakan 

bahwa: dalam proses pembelajaran hendaknya pendidik dapat menggunakan model pembelajaran 

yang tepat sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan seperti model pembelajaran teman sebaya, 
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agar tidak terjadi kejenuhan pada peserta didik dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran 

PJOK; Pendidik seharusnya dapat memanfaatkan media pembelajaran sebagai pendukung proses 

pembelajaran seperti penggunaan bola plastik dalam permainan bola voli. 
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ABSTRACT   

This study aims to describe the implementation of academic supervision by supervisory supervisors in 

improving teacher performance at SDN 1 Kedaton Bandar Lampung. This research method is a descriptive 

research with qualitative analysis. The research subjects were the principal and teachers of SDN 1 Kedaton 

Bandar Lampung. The results of the study showed as follows: The results of the first cycle showed that the 

average value of the four dimensions, including the planning dimension, got an average score of 78.24%, the 

learning implementation dimension got an average value of 75.00%, the learning assessment dimension got an 

average score of 75.00%. the average value is 78.24%, the follow-up learning dimension has an average value 

of 78.33%. Looking at the results of the second cycle of observations showed an increase in the average score. 

Dimensions of planning from 78.24 to 89.35%, dimensions of learning implementation from 75.00% to 87.05%, 

dimensions of learning assessment from 78.24% to 89.81%, dimensions of follow-up learning from 78.33% to 

89.16%. The results of the observations show that the four dimensions (learning planning, learning 

implementation, learning assessment, follow-up learning assessment) that were observed scored "Very Good", 

so that the indicators for the success of the actions that had been previously determined had been met through 

the application of academic supervision. 

Key Word: Academic Supervision, Teacher Performance, Learning 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan supervisi akademik oleh Pengawas Pembina  dalam 

meningkatkan kinerja guru di SDN 1 kedaton Bandar Lampung. Metode penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan analisi kualitatif. Subjek penelitian adalah kepala sekolah serta guru SDN 1 Kedaton Bandar 

Lampung. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: Hasil siklus I Menunjukkan Perolehan nilai rata-rata 

dari keempat dimensi, diantaranya dimensi perencanaan mendapat nilai rata-rata yaitu 78,24%, dimensi 

pelaksanaan pembelajaran mendapat nilai rata-rata 75,00%, dimensi penilaiaan pembelajaran mendapat nilai 

rata-rata 78,24%, dimensi tindak lanjut pembelajaran mendapat nilai rata rata 78,33%. Melihat hasil observasi 

siklus II menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata. Dimensi perencanaan dari 78,24 menjadi 89,35%, 

dimensi pelaksaan pembelajaran dari 75,00% menjadi 87,05%, dimensi penilaian pembelajaran dari 78,24% 

menjadi 89,81%, dimensi tindak lanjut pembelajaran dari 78,33% menjadi 89,16%. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa keempat dimensi(perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian 

pembelajaran, tindak lanjut penilaian pembelajaran) yang diamati mendapat nilai “Amat Baik”,sehingga 

indikator keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya telah terpenuhi melalui  penerapan supervisi 

akademik 

Kata Kunci: Supervisi Akademik, Peningkatan Kinerja Guru, Pembelajaran 
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Pendahuluan  

Menurut Undang-Undang Guru pasal 1 ayat 1 (2006:3)  guru adalah pendidik profesional dengan  

tugas utama: mendidik, mengajar,  membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah telah 

menetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan. Undang-Undang tersebut memuat  dua puluh dua 

bab,  tujuh puluh tujuh pasal dan  penjelasannya. Undang-undang Sistem Pendidikan (2003:37) 

menjelaskan bahwa  setiap pembaruhan sistem pendidikan nasional untuk memperbarui visi, misi dan 

strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional  di antaranya  adalah (1) 

mengupayakan perluasan dan pemerataan  kesempatan memperoleh  pendidikan yang bermutu bagi 

seluruh rakyat Indonesia, (2)  membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 

utuh sejak usia  dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) 

meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan 

kepribadian yang bermoral, (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 

sebagai pusat  pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai 

berdasarkan standar nasional dan global, (5) Memperdayakan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi konteks Negara Kesatuan RI. 

 

Jika mencermati visi pendidikan tersebut,  semuanya mengarah pada mutu pendidikan yang akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar  peserta didik. Mutu pendidikan ternyata dipengaruhi oleh  banyak 

komponen. Menurut Syamsuddin (2005:66) ada tiga komponen utama  yang saling berkaitan dan 

memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga komponen tersebut adalah  

kurikulum, guru, dan pembelajar (siswa). Ketiga komponen itu, guru menduduki posisi sentral sebab 

peranannya sangat  menentukan. Dalam pembelajaran seorang guru harus mampu menerjemahkan  

nilai-nilai yang terdapat dalam  kurikulum secara optimal.  Walaupun sistem pembelajaran sekarang 

sudah tidak theacher center  lagi, namun seorang guru tetap memegang peranan yang penting dalam  

membimbing siswa. Bahkan berdasarkan  seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang memadai 

baik di bidang akademik maupun pedagogik. Seorang guru harus selalu meningkatkan kemampuan 

profesionalnya, pengetahuan, sikap dan keterampilannya secara terus-menerus sesuai perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk paradigma baru pendidikan. Menurut Dirjen  Pendidikan 

Dasar dan Menengah Departeman Pendidikan Nasional (2004:2)  seorang guru  harus memenuhi tiga 

standar kompetensi, di antaranya: (1) Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan 

Kependidikan, (2) Kompetensi Akademik/Vokasional sesuai materi pembelajaran, (3) Pengembangan 

Profesi. Ketiga  kompetensi tersebut bertujuan agar guru bermutu, menjadikan pembelajaran bermutu 

juga, yang akhirnya meningkatkan  mutu pendidikan Indonesia. 

 

Untuk mencapai tiga kompetensi tersebut, pengawas pembina  harus melaksanakan  pembinaan   

terhadap  guru-guru   baik   melalui  supervisi akademik. Hal itu harus dilakukan secara periodik agar 

kinerja dan wawasan guru  bertambah sebab berdasarkan diskusi yang  dilakukan guru di    SD Negeri 

1 Kedaton, rendahnya kinerja dan wawasan guru diakibatkan (1) rendahnya  kesadaran guru untuk  

belajar, (2) kurangnya kesempatan guru mengikuti pelatihan, baik secara regional maupun nasional, 

(3)  kurang  efektifnya  PKG, (4) supervisi  pendidikan yang bertujuan memperbaiki proses 

pembelajaran  cenderung menitik beratkan pada  aspek administrasi. 

 

Untuk memperbaiki kinerja dan wawasan guru dalam pembelajaran di   SD Negeri 1 kedaton, peneliti 

melaksanakan penelitian tindakan sekolah yang berkaitan dengan  permasalahan di atas.  
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Metode Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah Guru SDN 1 Kedaton Bandar Lampung yang merupakan tempat 

peneliti bertugas sebagai Pengawas Pembina. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus. Penelitian ini 

adalah  penelitian Tindakan Sekolah (PTS) atau School Action Research (SAR). PTS  merupakan 

penelitian (1)  partisipatoris  yang menekankan pada tindakan dan refleksi berdasarkan pertimbangan 

rasional dan logis untuk melakukan perbaikan terhadap suatu kondisi nyata; (2) memperdalam 

pemahaman terhadap tindakan-tindakan  yang dilakukan; dan (3) memperbaiki situasi dan kondisi 

sekolah atau pembelajaran secara praktis  (Depdiknas, 2008: 11-12). Secara singkat PTS bertujuan 

untuk mencari pemecahan permasalahan nyata yang terjadi di sekolah-sekolah, sekaligus mencari 

jawaban ilmiah bagaimana masalah-masalah tersebut bisa dipecahkan melalui tindakan perbaikan. 

 

Jika peningkatan tersebut dapat dicapai pada tahap siklus 1 dan 2, maka siklus selanjutnya tidak akan 

dilaksanakan karena tindakan sekolah yang dilakukan sudah dinilai efektif sesuai dengan harapan 

dalam manajemen berbasis sekolah ( MBS ).  

 

Tahap Persiapan   

Penelitian ini menggunakan model pembinaan melalui supervisi Akademik. Tujuan yang diharapkan 

pada pertemuan pertama dalam pembinaan pengawas  melalui supervisi Akademik ini adalah 

peningkatan Kinerja guru dalam proses belajar mengajar. yang dimulai dari perencanaan (planning), 

diteruskan dengan pelaksanaan tindakan (acting), dan diikuti dengan pengamatan sistematik terhadap 

hasil tindakan yang dilakukan (observating), dan refleksi berdasarkan hasil pengamatan (reflecting), 

untuk kemudian diulangi lagi dengan perencanaan tindakan berikutnya (replanning) dan seterusnya. 

Penelitian ini difokuskan pada pembinaan Menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai prestasi belajar siswa, melaksanakan tindak lanjut hasil penelitian prestasi 

belajar siswa.  

 

Tahap Pelaksanaan   

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian dilakukan 2 siklus yang terdiri dari empat kali pertemuan. 

Waktu yang digunakan setiap kali pertemuan adalah 2 x 40  menit. Siklus pertama dilaksanakan pada 

tanggal 14s.d 17 februari 2018 dan siklus kedua pada tanggal 19 s.d 22 Februari 2018. Penelitian 

tindakan sekolah ini dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah.  

 

Siklus  1  

Tahap Perencanaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan adalah menyiapkan (1) 

instrumen penelitian berupa lembar supervisi akademik yang diperlukan,(2)   Materi pembinaan 

tentang strategi pembelajaran dan strategi penilaian pembelajaran. Kegiatan  

 

Tahap  Kegiatan dan Pelaksanaan.  

Pelaksanaan kegiatan pembinaan  untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 17 Februari 2018 di 

SDN 1 Kedaton Bandar Lampung tahun pelajaran 2018-2019. Adapun proses pembinaan mengacu 

pada rencana pembinaan yang telah dipersiapkan.  

 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan 

observasi dilaksanakan di dalam ruang kelas selama 2 jam pelajaran untuk masing-masing guru. 

Peneliti setelah melakukan observasi kemudian merefleksikan hasilnya sebagai berikut. Hasil 

observasi menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata dibandingkan dengan hasil pada pra 

penelitian. Dimensi perencanaan pembelajaran meningkat dari 74,07% menjadi 78,24%, dimensi 

pelaksanaan pembelajaran meningkat dari 53,03% menjadi 75,00%, dan dimensi penilaian 
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pembelajaran meningkat dari 51,30% menjadi 78,24%, dan tindak lanjut penilaian pembelajaran dari 

50,83% menjadi 78,33%. 

 

Siklus  2  

Tahap Perencanaan.   

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 Februari 

2018 di SDN 1 Kedaton Bandar Lampung tahun pelajaran 2018-2019. Adapun proses pembinaaan  

mengacu pada rencana pembinaan dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalahan 

atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar berlangsung.  

 

Refleksi Melihat hasil observasi pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata 

dibandingkan dengan hasil pada siklus I. Dimensi perencanaan pembelajaran dari 78,07% menjadi 

89,35%, dimensi pelaksanaan pembelajaran dari 75,00% menjadi 87,05%, dan dimensi penilaian 

pembelajaran dari 78,24% menjadi 89,81%, dan tindak  lanjut penilaian pembelajaran 78,33% 

menjadi 89,16%. 

 

Hasil ini menunjukkan bahwa supervisi akademik yang dilaksanakan peneliti padasekolahbinaan 

dapat mengoptimalkan kinerja guru karena indikator yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu semua 

dimensi memperoleh kategori penilaian “Amat Baik”.  Hasil tersebut memutuskan bahwa peneliti 

untuk tidak melaksanakan siklus selanjutnya, dan menghentikan tindakan pada siklus II. Dengan 

berakhirnya pelaksanaan  siklus II, tidak ada yang perlu direvisi lagi karena peneliti sudah merasa 

puas dengan pelaksanaan supervisi akademik pada siklus II mencapai ketuntasan.  

 

Tahap Akhir  

Pada siklus II Pengawas Pembina  telah melaksanakan pembinaan dengan baik dan dilihat dari 

peningkatan capaian Kinerja guru, pelaksanaan pembinaan sudah berjalan dengan baik. Maka tidak 

diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah 

memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan 

pembinaan selanjutnya baik melalui supervisi Akademik maupun supervisi Akademik  dapat 

meningkatkan capaian Kinerja guru sehingga tujuan pembinaan sebagai upaya meningkatkan Kinerja 

pendidikan dapat tercapai.  

 

Hasil  Penelitan dan Pembahasan  

Perolehan   nilai siklus II mengalami peningkatan  yang  signifikan  dibanding perolehan   nilai   pada   

siklus I. Setelah dilakukan pembinaan yang  lebih terfokus tentang strategi pembelajaran dan 

penilaian pembelajaran, pencapaian keempat dimensi dalam implementasi supervise akademik 

memperoleh kategori “AmatBaik”.  Berdasarkan  cacatan    proses   pengamatan,   peneliti telah 

melaksanakan  supervisi akademik dengan  baik  sebagaimana   uraian   berikut   ini.  Pertama,proses 

pengamatan pada tahap observasi, berjalan dengan apa adanya, guru tidak merasa diawasi dan siswa 

merasa tidak terganggu. Hal ini merupakan prinsip supervisi yaitu alami. Kedua,pada tahap pra 

observasi, peneliti bersama guru berkolaborasi melaksanakan penyusunan RPP dan perangkat 

penilaian, dalam hal ini peneliti membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan 

penyusunan RPP dan perangkat penilaian. Hal ini menunjukkan prinsip kolaboratif. 

Ketiga,pembinaan lebih ditekankan pada bagaimana strategi pembelajaran dan strategi penilaian 

mampu mewujudkan seluruh kompetensi guru dalammelaksanakansupervisiakademik. Pelaksanaan 

pembelajaran yang belum mencapai kategori baik, menjadi prioritas dalam pembinaan sehingga 

mampu memperoleh nilai amatbaik. Hal ini merupakan prinsipterfokus.Keempat, peneliti dalam 
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menyampaikan materi pembinaan menggunakan berbagai peralatan TIK,  dan penyusunan materi 

dalam bentuk slide presentasi menarik untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap materi 

pembinaan.  

 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan  Kinerja guru dalam proses 

pembelajaran setelah diberi pembinaan melalui supervisi Akademik yaitu peningkatan dari 65,50% 

menjadi 83,75  %  ada kenaikan sebesar 18,25 %.  

 

Pembahasan   

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa keempat dimensi(perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, penilaian pembelajaran, tindak lanjut penilaian pembelajaran) yang diamati mendapat 

nilai “Amat Baik”,sehingga indikator keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya telah 

terpenuhi melalui  penerapan supervisi akademik. 

 

Grafik perbandingan hasil antar siklus penelitianlebih memperjelas perkembangan hasil 

penelitian dari satu siklus ke siklus lainnya. 

 

 
 

Simpulan   

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan diskusi dapat disimpulkan sebagai berikut; (1). Pembinaan 

kepala sekolah dalam upaya meningkatkan Kinerja guru dalam proses pembelajaran melalui supervisi 

Akademik menunjukan peningkatan pada tiap-tiap putaran  (Siklus). (2). Aktivitas dalam kegiatan 

pembinaan menunjukan bahwa guru  dapat meningkatkan Kinerja guru dalam proses pembelajaran, 

dengan baik dalam setiap aspek. (3). Peningkatan Kinerja guru dalam proses pembelajaran oleh kepala 

sekolah melalui supervisi Akademik  ini menunjukan peningkatan pada tiap-tiap putarannya. (4). 

Aktivitas guru menunjukan bahwa kegiatan pembinaan melalui supervisi Akademik bermanfaat dan 

dapat membantu meningkatkan  Kinerja guru dalam proses pembelajaran,  untuk lebih muda 

memahami konsep peran dan fungsi guru sehingga kinerja guru dapat meningkat, dengan demikian 

capaian Kinerja guru dapat ditingkatkan.   

 

Saran  

Hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut; (1). Penelitian perlu dilanjutkan 

dengan serangkaian penelitian yang mengembangkan alat ukur keberhasilan yang lebih reliabel agar 

dapat menggambarkan peningkatan capaian Kinerja guru dengan baik sehingga Kinerja pendidikan 

dapat ditingkatkan.  (2). Pembinaan kepala sekolah melalui supervisi.  Akademik kepala sekolah 

dalam upaya meningkatkan capaian Kinerja guru diperlukan perhatian penuh dan disiplin yang tinggi 

pada setiap langkah pembinaan,dan perencanaan yang matang misalnya dalam pengalokasian waktu  

dan pemilihan konsep yang sesuai. (3). Kepada guru diharapkan selalu mengikuti perkembangan 

jaman, terutama dengan membaca hasil karya para ahli sehingga tidak ketinggalan dengan daerah lain, 

dalam meningkatkan Kinerja pendidikan,sebagai tanggung jawab bersama memajukan pendidikan. 
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UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS VI 

MELALUI METODE DISKUSI KELOMPOK MENGGUNAKAN 

LEMBARAN KEGIATAN SISWA (LKS) PADA MATA PELAJARAN 

BAHASA INDONESIA DI SD NEGERI 03 KEMBANG TANJUNG 

LAMPUNG UTARA TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 

*Kasmi 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the effect of implementing the 2013 curriculum to increase the 

learning activities of class VI students through the group discussion method using Student Activity Sheets (LKS) 

on Indonesian subjects at SD Negeri 03 Kembang Tanjung, North Lampung. This research was conducted at SD 

Negeri 03 Kembang Tanjung Semester 1 of the 2018/2019 academic year, starting on October 15, 2018 until 

November 1, 2018. This research consisted of 3 cycles of 2 meetings each with the research subjects of class VI 

students, totaling 34 people. The results of this study showed an increase in student learning activities as seen 

from the increase in the percentage of student learning activities from cycle I, cycle II, and cycle III. This means 

that the hypothesis is accepted that the implementation of the 2013 curriculum can increase the learning 

activities of grade VI students through the group discussion method using Student Activity Sheets (LKS) on 

Indonesian subjects at SD Negeri 03 Kembang Tanjung Lampung Utara in the 2018/2019 academic year. 

Key Word: Learning Activities, Group Discussion Method 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan kurikulum 2013 untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas VI melalui metode diskusi kelompok menggunakan Lembaran Kegiatan Siswa 

(LKS) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 03 Kembang Tanjung Lampung Utara. Penelitian ini 

dilakukan di SD Negeri 03 Kembang Tanjung Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 yaitu dimulai tanggal 15 

Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018. Penelitian ini terdiri dari 3 siklus masing-masing 2 kali 

pertemuan dengan subjek penelitian siswa kelas VI yang berjumlah 34 orang. Hasil penelitian ini 

memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa yang terlihat dari peningkatan persentase aktivitas 

belajar siswa dari siklus I, siklus II, dan siklus III. Ini berarti hipotesis diterima bahwa penerapan kurikulum 

2013 dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VI melalui metode diskusi kelompok menggunakan 

Lembaran Kegiatan Siswa (LKS) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 03 Kembang Tanjung 

Lampung Utara Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Metode Diskusi Kelompok 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memungkinkan semua pihak dapat 

memperoleh informasi dengan mudah,cepat dan melimpah dari berbagai sumber dan tempat di dunia. 

Siswa membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, kreatif dan kemampuan bekerja sama 
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yang efektif untuk dapat memperoleh, memilih dan mengelola informasi untuk bertahan pada keadaan 

yang selalu berubah dan kompetitif. 

 

Apabila seseorang berminat dengan sesuatu hal, maka ia akan cenderung memberikan perhatian, rasa 

senang dan punya keingintahuan terhadap hal yang diminatinya. Jika seseorang semakin berminat 

dengan pekerjaannya, maka orang itu akan bekerja sebaik mungkin. Jadi minat dan penguasaan suatu 

pokok bahasan dalam pelajaran akan mempengaruhi prestasi belajar pada pokok bahasan berikutnya. 

 

Sardiman (2006: 94) juga mengungkapkan bahwa minat merupakan alat motivasi pokok bagi 

seseorang untuk berusaha termasuk belajar. Jadi bila seseorang siswa merasa tertantang dan memiliki 

minat yang besar untuk mempelajari pelajaran maka siswa akan terdorong agar berada pada kondisi 

yang memungkinkan dirinya untuk dapat menyalurkan minatnya dan berusaha menghilangkan atau 

mengabaikan faktor yang akan menghalanginya. 

 

Dalam Kurikulum 2013 yang dirancang untuk menyongsong model pembelajaran Abad 21, ketika di 

dalamnya akan terdapat pergeseran dari siswa diberitahu menjadi siswa  mencari tahu dari berbagai 

sumber belajar yang melampaui batas pendidik dan satuan pendidikan, peran bahasa menjadi sangat 

sentral. Kurikulum 2013 menempatkan pelajaran Bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran 

lain dan karenanya harus berada di depan semua mata pelajaran lain. Apabila peserta didik tidak 

menguasai mata pelajaran tertentu harus dipastikan bahwa yang tidak dikuasainya adalah substansi 

mata pelajaran tersebut, bukan karena kelemahan penguasaan bahasa pengantar yang dipergunakan. 

 

Sejalan dengan peran di atas, pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VI yang 

disajikan dalam buku ini disusun dengan berbasis teks, baik lisan maupun tulis wahana pengetahuan. 

Didalamnya dijelaskan berbagai cara penyajian pengetahuan dengan berbagai macam jenis teks. 

Pemahaman terhadap jenis, kaidah, dan konteks suatu teks ditekankan sehingga memudahkan peserta 

didik menangkap makna yang terkandung dalam suatu teks maupun menyajikan gagasan dalam 

bentuk teks yang sesuai sehingga memudahkan orang lain memahami gagasan yang ingin 

disampaikan. 

 

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan, kemampuan berbahasa yang dituntut tersebut dibentuk melalui 

pembelajaran berkelanjutan, dimulai dengan meningkatkan kompetensi pengetahuan tentang jenis, 

kaidah dan konteks suatu teks, dilanjutkan dengan kompetensi keterampilan menyajikan suatu teks 

tulis dan lisan baik terencana maupun spontan, dan bermuara pada pembentukan sikap kesantunan 

berbahasa dan penghargaan terhadap warisan budaya bangsa. 

 

Belajar Bahasa Indonesia juga perlu adanya banyak latihan agar siswa mendapat banyak pengalaman 

tentang berbagai bentuk soal dan pemecahannya. Dalam proses pembelajaran di sekolah, hendaknya 

siswa memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran yang diikutinya. Kurangnya minat menyebabkan 

kurangnya perhatian, partisipasi dan usaha dalam proses pembelajaran, akibat dari kurangnya minat 

belajar tentunya akan berdampak pada prestasi belajarnya juga. Sedangkan faktor dari luar diri siswa 

yang dapat mempengaruhi belajar adalah faktor metode pembelajaran. Selain siswa, unsur terpenting 

yang ada dalam kegiatan pembelajaran adalah guru. Sebagian besar siswa kurang berminat dalam 

belajar yang disebabkan guru yang masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa merasa 

bosan. Seorang guru dalam menyampaikan materi perlu memilih metode mana yang sesuai dengan 

keadaan kelas atau siswa sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan. 

Dengan variasi metode dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa (Slameto, 2003: 96). 
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Dalam rangka meningkatkan minat belajar siswa, guru perlu merancang dan mengembangkan 

pembelajaran yang memfokuskan pada interaksi siswa. Siswa perlu diberi kesempatan luas untuk 

menggali kemampuannya dalam belajar. Salah satu usaha untuk membantu guru dalam meningkatkan 

minat belajar siswa adalah dengan memberikan alternatif metode belajar, media belajar dan strategi 

belajar. Dari sekian alternatif belajar, maka di pilih dengan diskusi menggunakan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) dalam upaya peningkatan aktivitas belajar siswa. 

 

Dengan menggunakan LKS, penerimaan siswa terhadap pelajaran diharapkan akan lebih terkesan 

secara mendalam sehingga membentuk pengertian dengan baik dan mantap. Juga siswa dapat 

mengamati dan memperhatikan setiap materi yang dibahas saat pelajaran sedang berlangsung. Dengan 

menggunakan LKS menunjang interaksi belajar mengajar di kelas sehingga memberi keuntungan 

bahwa dengan menggunakan LKS minat siswa akan lebih meningkat. 

 

Oleh karena itu perlu dikembangkan metode mengajaryang melibatkan siswa untuk aktif melihat, 

mengamati, dan menganalisis. Salah satu metode yang cocok untuk mengembangkan kemampuan 

tersebut adalah diskusi menggunakan media pembelajaran LKS (Lembar Kerja Siswa). 

 

Hasil dari analisis data tersebut penulis tuangkan dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Kelas VI Melalui Metode Diskusi 

Kelompok Menggunakan Lembaran Kegiatan Siswa (LKS) Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di 

SD Negeri 03 Kembang Tanjung Lampung Utara Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah 

penerapan metode diskusi kelompok menggunakan Lembaran Kegiatan Siswa (LKS) pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VI di SD Negeri 03 

Kembang Tanjung? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia melalui metode diskusi kelompok menggunakan Lembaran Kegiatan 

Siswa (LKS) di SD Negeri 03 Kembang Tanjung. 

 

Aktivitas adalah segala sesuatu yang dikerjakan siswa, sehingga siswa itu lebih aktif dalam belajar 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran aktif adalah suatu metode pengelolaan sistem 

pembelajaran melalui cara-cara belajar yang menuntut keterlibatan siswa secara aktif sehingga 

tercipta belajar mandiri. Diperkirakan model pembelajaran aktif dapat membantu siswa untuk 

bersemangat, gesit dan menyenangkan serta penuh gairah sehingga siswa merasa leluasa dalam 

berfikir dan beraktivitas. Aktivitas belajar ini dilaksanakan pada setiap pertemuan.  

 

Diskusi kelompok adalah cara individu mengadakan relasi dan bekerjasama dengan individu lain 

untuk mencapai tujuan bersama. Relasi artinya setiap individu berpartisipasi secara aktif dan turut 

bekerjasama memperoleh aktivitas belajar yang lebih baik. Melalui diskusi kelompok siswa akan 

berfikir bersama, berdiskusi bersama, melakukan penyelidikan bersama, dan berbuat ke arah tujuan 

bersama dengan kata lain metode diskusi kelompok memberikan kesempatan kepada setiap siswa 

untuk melaksanakan prinsip kerjasama secara demokratis. 
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Kajian Pustaka 

Dalam pandangan Kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran adalah suatu proses pendidikan yang 

memberikan kesempatan bagi siswa agar dapat mengembangkan segala potensi yang mereka miliki 

menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dilihat dari aspek sikap (afektif), 

pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor). Kemampuan ini akan diperlukan oleh siswa 

tersebut untuk kehidupannya dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada 

kesejahteraan kehidupan umat manusia. Karena itu suatu kegiatan pembelajaran seharusnya 

mempunyai arah yang menuju pemberdayaan semua potensi siswa agar dapat menjadi kompetensi 

yang diharapkan.  

 

Menurut Majid (2006 : 176) Lembaran Kegiatan Siswa (Student Work Sheet) adalah lembaran-

lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembaran kegiatan biasanya berupa 

petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas, suatu tugas yang diperintahkan dalam 

lembaran kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapai. 

 

Lembaran kegiatan dapat digunakan untuk mata pelajaran apa saja. Tugas-tugas sebuah lembaran 

kegiatan tidak akan dapat dikerjakan oleh peserta didik secara baik apabila tidak dilengkapi dengan 

buku lain atau referensi lain yang terkait dengan materi tugasnya. Tugas-tugas yang diberikan kepada 

peserta didik dapat berupa teoritis misalnya tugas membaca sebuah materi tertentu, dalam 

menyiapkannya guru harus cermat dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, 

karena sebuah lembar kerja harus memenuhi paling tidak kriteria yang berkaitan dengan tercapai atau 

tidaknya sebuah kompetensi dasar dikuasai oleh peserta didik. 

 

LKS dapat menunjukkan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), karena pelaksanaannya memenuhi azas-

azas CBSA, misalnya azas belajar sambil bekerja, menemukan sendiri dari informasi materi pelajaran. 

Selanjutnya pengisian LKS dalam kegiatan cara belajar siswa aktif memperoleh kesimpulan bahwa 

melibatkan mental siswa dan meningkatkan kadar keaktifan dalam kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

 

Menurut Lufri (2006 : 133) mengatakan kreatifitas melahirkan aktivitas atau kreatifitas ditunjukkan 

oleh adanya aktivitas. Orang yang mempunyai kreatifitas tinggi biasanya menghasilkan berbagai 

aktivitas. Pembelajaran berbasis aktivitas (active learning) akan menuntut kreatifitas berfikir lebih 

banyak dari pembelajaran biasa. 

 

Kerangka Berfikir 

Aktivitas belajar siswa sangat mempengaruhi kualitas hasil belajar yang dilakukan. Oleh karena itu 

guru harus berupaya menciptakan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan 

melatih siswa belajar memahami secara mandiri maupun berkelompok serta mampu menyelesaikan 

tugas-tugas. Salah satunya adalah dengan menggunakan Lembaran Kegiatan Siswa (LKS) melalui 

strategi diskusi kelompok. LKS merupakan salah satu sarana belajar siswa berupa lembaran yang 

berisi perintah dan uraian tugas secara terstruktur yang harus dibaca, dipahami, dan dikerjakan oleh 

siswa. LKS akan lebih efektif dan bermakna jika dikerjakan melalui diskusi kelompok. Diskusi 

kelompok adalah metode belajar yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat 

mengerjakan tugas atau perintah secara bersama-sama sehingga akan tumbuh sikap kritis, toleran, dan 

kemampuan bekerjasama secara efektif serta dapat menumbuhkan sikap patuh terhadap aturan atau 

tata tertib yang telah disepakati. 
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Dengan menggunakan lembaran kegiatan siswa (LKS) melalui metode diskusi kelompok, berdasarkan 

kajian teori dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa dapat meningkat, dengan meningkatnya aktivitas 

siswa maka kualitas hasil belajar siswa juga meningkat.  

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah penerapan metode diskusi kelompok 

menggunakan Lembaran Kegiatan Siswa (LKS) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VI 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 03 Kembang Tanjung Lampung Utara. 

 

Metodologi Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada kelas VI di SD Negeri 03 Kembang Tanjung Kabupaten 

Lampung Utara Tahun Pelajaran 2018/2019. Dipilihnya sekolah ini sebagai tempat penelitian 

disebabkan penulis menjadi salah seorang pendidik di sekolah ini, sehingga telah mengetahui 

permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini dilakukan sebagai 

upaya penulis meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia dan meningkatkan aktivitas 

belajar siswa melalui metode diskusi kelompok menggunakan Lembaran Kegiatan Siswa (LKS). 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu pada semester ganjil tahun 2018. Dalam 

kegiatan ini peneliti mempunyai rekan selaku observer yang bertugas mengamati kegiatan siswa yang 

akan diamati dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Hal ini memudahkan peneliti untuk penilaian 

selanjutnya, apakah ada perubahan dalam penilaian siklus I, siklus II dan siklus III. Adapun subjek 

penelitian adalah siswa kelas VI SD Negeri 03 Kembang Tanjung yang mempunyai akademik 

bervariasi berjumlah 34 siswa. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dilihat perkembangan aktivitas belajar siswa yang diamati selama pertemuan 1 dengan berpedoman 

pada rata-rata aktivitas belajar siswa dapat diuraikan yaitu aktivitas siswa yang bercanda sebesar 

26,5% dengan kriteria buruk, aktivitas siswa yang mengganggu teman sebesar 23,5% dengan kriteria 

cukup, aktivitas siswa yang bertanya pada guru sebesar 17,6% dengan kriteria sangat rendah, aktivitas 

siswa yang menjawab pertanyaan teman sebesar 41,2% dengan kriteria cukup, aktivitas siswa yang 

menanggapi jawaban teman sebesar 32,3% dengan kriteria rendah, dan aktivitas siswa yang 

mengerjakan LKS sebesar 100% dengan kriteria sangat baik. 

 

Data hasil observasi menunjukkan bahwa selama pelaksanaan penelitian pada siklus I diperoleh data 

rata-rata untuk aktivitas siswa yang bertanya kepada guru dan aktivitas siswa yang menanggapi 

jawaban temandengan kriteria rendah persentasenya, hal ini dikarenakan siswa belum berani untuk 

bertanya dan mengemukakan pendapatnya dalam kegiatan pembelajaran berlangsung.Banyak siswa 

bercanda dan mengganggu teman saat berdiskusi dan tidak bekerjasama antar anggota kelompoknya 

masing-masing.Untuk aktivitas siswa yang menjawab pertanyaan teman dengan kriteria cukup dan 

aktivitas siswa mengerjakan LKS dengan kriteria sangat baik. 

 

Pada siklus II aktivitas belajar siswa meningkat, data rata-rata untuk aktivitas siswa yangmenjawab 

pertanyaan teman dan aktivitas siswa yang menanggapi jawaban temandengan kriteriabaik 

persentasenya, hal ini dikarenakan siswa berani mengemukaan pendapatnya dalam kegiatan 

pembelajaran berlangsung.Siswa yang bercanda dan mengganggu teman saat berdiskusi sudah agak 

berkurang dan mulai bekerjasama antar anggota kelompoknya masing-masing.Untuk aktivitas siswa 

yang bertanya pada guru dengan kriteria cukup dikarenakan murid masih ragu-ragu dalam 

menyampaikan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti, dan aktivitas siswa mengerjakan 

LKS dengan kriteria sangat baik. Dan pada siklus III aktivitas belajar siswa semakin meningkat, data 
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rata-rata untuk aktivitas siswa yang bertanya pada guru,menjawab pertanyaan teman, dan menanggapi 

jawaban temandengan kriteria sangatbaik persentasenya, hal ini dikarenakan siswa berani 

mengemukaan pendapatnya dan aktif dalam kegiatan pembelajaran berlangsung serta berani bertanya 

apabila belum paham tentang materi yang telah dibahas.Siswa yang bercanda dan mengganggu teman 

saat berdiskusi sudah agak berkurang dan mulai bekerjasama antar anggota kelompoknya masing-

masing, dan aktivitas siswa mengerjakan LKS dengan kriteria sangat baik. Hasil rekapitulasi 

perbandingan aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No Aktivitas Siswa Siklus I 

(%) 

Siklus II 

(%) 

Siklus III 

(%) 

1. Bercanda 26,5 10,3 2,9 

2. Mengganggu teman 23,5 7,35 2,9 

3. Bertanya pada guru 22,05 55,9 85,25 

4. Menjawab pertanyaan teman 42,65 67,65 88,25 

5. Menanggapi jawaban teman 32,3 61,75 83,8 

6. Mengerjakan LKS 100 100 100 

 

Aktivitas belajar siswa selama siklus I, siklus II, dan siklus III juga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswadari setiap siklusnya semakin meningkat dan hasil tersebut sangat 

memuaskan. Hasil rekapitulasi perbandingan dari nilai ulangan harian siswa pada tabel berikut ini :  

 

Tabel . Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa  Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No Nama Siswa 
Nilai 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. A. Furqon Nesal 60 70 80 

2. Achmad Yudha Pratama 65 75 85 

3. Amarulloh Darwin 40 65 75 

4. Andesta Ramadhani 50 70 85 

5. Andika Tri Ramadhani 45 55 65 

6. Anjani Rida Rahmadi 75 80 95 

7. Annisya Aryani 80 90 100 

8. Asri Nur Fajarini 65 70 95 

9. Daffa Ulhaq 85 90 100 

10. Diajeng Sekaratu Galuh Aska 65 75 85 

11. Faradila Azzahra Suri 75 80 95 

12. Fauzan Yusal Ahmad 40 60 80 

13. Firdha Andayani Ahra 65 70 90 

14. Habib Khulq Halaby 60 70 75 

15. Juviter Siburian 45 65 75 

16. Lailatul Munawaroh 80 90 100 

17. M. Junisco Karsada 50 65 75 

18. M. Ridho Bagus Arifyansyah 75 80 90 

19. M. Zaki Fadhil 40 60 70 

20. Muthia Ravieda 55 65 75 

21. Nira Astana Khosika 65 75 85 
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22. Nisa Asvadia 65 70 90 

23. Nur Rahma Triyani 40 60 80 

24. Olivia Putri Taryssa 75 80 95 

25. Raeyhan Hartamu 40 60 80 

26. Reza Erprimana 55 65 80 

27. Rida Seranita Al Rasyid 80 90 100 

28. Riska Afrianti 55 70 85 

29. Syasa Rahma Juwita 40 55 70 

30. Tiara Puspita Praja 85 90 100 

31. Tirta Kusuma Jaya 45 60 75 

32. Wulan Octari 45 55 70 

33. Yoan Dwiki Ardian 90 100 100 

34. Yusuf Mardhani 55 60 75 

Nilai terendah 40 55 65 

Nilai tertinggi 90 100 100 

Nilai rata-rata 60,3 71,6 84,6 

Banyak siswa yang tuntas 10 13 30 

% Ketuntasan siswa 29,4 38,2 88,2 

 

Hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan metode diskusi 

kelompok menggunakan Lembaran Kegiatan Siswa (LKS) untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa 

kelas VI pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 03 Kembang Tanjung Lampung Utara 

Tahun 2018/2019 telah berhasil. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan 

metode diskusi kelompok menggunakan Lembaran Kegiatan Siswa (LKS) untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas VI pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 03zzz Kembang 

Tanjung Lampung Utara Tahun 2018/2019 telah berhasil. Bukti-bukti yang menunjukkan peningkatan 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode diskusi 

kelompok menggunakan Lembaran Kegiatan Siswa (LKS) yaitu perolehan nilai rata-rata aktivitas 

belajar siswa mengalami peningkatan diantaranya Aktivitas siswa yang bercanda pada siklus I 

(26,5%), siklus II (10,3%), dan siklus III (2,9%). Aktivitas siswa yang mengganggu teman pada siklus 

I (23,5%), siklus II (7,35%), dan siklus III (2,9%). Aktivitas siswa yang bertanya pada guru pada 

siklus I (22,05%), siklus II (55,9%), dan siklus III (85,25%). Aktivitas siswa yang menjawab 

pertanyaan teman pada siklus I (42,65%), siklus II (67,65%), dan siklus III (88,25). Aktivitas siswa 

yang menanggapi jawaban teman pada siklus I (32,3%), siklus II (61,75%), dan siklus III (83,8%). 

Aktivitas siswa yang mengerjakan LKS pada siklus I, siklus II, dan siklus III (100%). 

 

Saran 

Dari seluruh bahasan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yangkiranya menjadi penting 

dikemukakan, di antaranya yaitu : Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui metode diskusi kelompok 

menggunakan Lembaran Kegiatan Siswa (LKS) dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Untuk penelitian-penelitian berikutnya, 

bentuk, isi, dan tampilan LKS dapat dikembangkan kembali agar lebih menarik, dengan tetap 

memperhatikan kriteria-kriteria penyusunan LKS. Sehingga siswa lebih berminat dalam mengikuti 

proses pembelajaran, dan pada akhirnya hasil belajar siswa dapat diperoleh lebih optimal. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the increase in student learning activities through scientific learning 

using the drill method in Social Sciences (IPS) subjects at SD Negeri 1 Kalibalangan. The results of this study 

showed an increase in student learning activities as seen from the increase in the percentage of student learning 

activities from cycle I, cycle II, and cycle III. The observed student learning activities were the activities of 

students chatting in the first cycle (26.5%), second cycle (10.3%), and third cycle (2.9%). The activities of 

students playing games in the first cycle (23.5%), second cycle (7.35%), and third cycle (2.9%). The activities of 

students who presented the results of the discussion well in cycle I (22.05%), cycle II (55.9%), and cycle III 

(85.25%). Activities of students who answered a friend's question in the first cycle (42.65%), second cycle 

(67.65%), and third cycle (88.25). Student activities that conclude the results of the discussion in cycle I 

(32.3%), cycle II (61.75%), and cycle III (83.8%). Based on the results of the study, it can be concluded that the 

implementation of scientific learning using the drill method can increase the learning activities of class VI 

students in Social Sciences (IPS) subjects at SD Negeri 1 Kalibalangan, North Lampung. 

Key Word: Scientific, Drill, Learning Activities 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa melalui pembelajaran 

saintifik dengan menggunakan metode drill pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD Negeri 1 

Kalibalangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa yang terlihat dari 

peningkatan persentase aktivitas belajar siswa dari siklus I, siklus II, dan siklus III. Aktivitas belajar siswa yang 

diamati yaitu Aktivitas siswa yang mengobrol pada siklus I (26,5%), siklus II (10,3%), dan siklus III (2,9%). 

Aktivitas siswa yang bermain-main pada siklus I (23,5%), siklus II (7,35%), dan siklus III (2,9%). Aktivitas 

siswa yang mempresentasikan hasil diskusi dengan baik pada siklus I (22,05%), siklus II (55,9%), dan siklus III 

(85,25%). Aktivitas siswa yang menjawab pertanyaan teman pada siklus I (42,65%), siklus II (67,65%), dan 

siklus III (88,25). Aktivitas siswa yang menyimpulkan hasil diskusi pada siklus I (32,3%), siklus II (61,75%), 

dan siklus III (83,8%). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran 

saintifik dengan menggunakan metode drill dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VI pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD Negeri 1 Kalibalangan Lampung Utara. 

Kata Kunci: Saintifik, Drill, Aktivitas Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu negara pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup bangsa dan negara karena pendidikan merupakan sarana yang paling penting 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Mulyasa (2002:15) 

mengatakan bahwa “Masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya masih menghadapi masalah 

pendidikan yang berat terutama dengan kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan”. Pendidikan 

merupakan suatu kegiatan mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan, dan karakteristik 

pribadi peserta didik. Kegiatan pendidikan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang 

disebut tujuan pendidikan. Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan 

Nasional dalam Oemar Hamalik (2001: 82) mengemukakan bahwa “pendidikan nasional bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia 

yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 

serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

 

Sudjana (2004:15) mengatakan bahwa”kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan kegiatan utama 

dalam proses pendidikan pada umumnya yang bertujuan membawa anak didik atau siswa menuju 

pada keadaan yang lebih baik”. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dari ketercapaian siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, keberhasilan yang dimaksud dapat diamati dari dua sisi yaitu 

dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan oleh guru. Dalam pendidikan formal, 

belajar menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat 

keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut tercermin dalam 

prestasi belajarnya. Namun dalam upaya meraih prestasi belajar yang memuaskan dibutuhkan proses 

belajar. Proses belajar yang terjadi pada individu memang merupakan sesuatu yang penting, karena 

melalui belajar individu mengenal lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

disekitarnya. Menurut Irwanto (1997 :105), bahwa belajar merupakan proses perubahan dari belum 

mampu menjadi mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dengan belajar, siswa dapat 

mewujudkan cita-cita yang diharapkan. 

 

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. Untuk mengetahui sampai 

seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya penilaian. Begitu juga dengan yang terjadi pada 

seorang siswa yang mengikuti suatu pendidikan selalu diadakan penilaian dari hasil 

belajarnya.Penilaian terhadap hasil belajar seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana telah 

mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. 

 

Rendahnya prestasi belajar yang dicapai siswa salah satu faktor penyebabnya adalah metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru selama ini belum mampu meningkatkan motivasi belajar para 

siswa. Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi jitu agar siswa bekerja secara 

efektif dan efisien, tepat pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk dapat memiliki 

strategi itu adalah harus menguasai cara penyajian materi atau biasa disebut metode pembelajaran. 

Sebenarnya banyak metodepembelajaran yang dapat diterapkan dalam setiap materi, sehingga 

pemilihan metode pembelajaran sangatlah penting guna mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Metode Drill adalah suatu cara mengajar dimana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar 

siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Dalam 

penerapannya harus memperhatikan:  Usahakan agar latihan tersebut jangan sampai membosankan 

anak didik,karena waktu yang di pergunakan cukup singkat. Latihan betul-betul diatur sedemikian 

rupa sehingga betul-betul menarik perhatian anak didik,dalam hal ini guru harus berusaha 
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menumbuhkan motif untuk berpikir. Agar anak didik tidak ragu maka anak didik terlebih dahulu 

diberikan pengertian dasar tentang materi yang akan diberikan.  

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tuangkan dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

judul “Implementasi Pembelajaran Saintifik dengan Menggunakan Metode Drill Untuk Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Siswa Kelas VI Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD Negeri 1 

Kalibalangan Lampung Utara Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah 

implementasi pembelajaran saintifik dengan menggunakan metode drill dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa di kelas VI SD Negeri 1 Kalibalangan? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa melalui 

pembelajaran saintifik dengan menggunakan metode drill di SD Negeri 1 Kalibalangan. 

 

Kajian Pustaka 

Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diusung oleh Kurikulum 2013. 

Langkah-langkah pada pendekatan saintifik merupakan bentuk adaptasi dari langkah-langkah ilmiah 

pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karenanya Kurikulum 

2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini 

sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta 

didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan lebih 

mengedepankan penalaran induktif (inductive reasoning) dibandingkan dengan penalaran deduktif 

(deductiv reasoning). 

 

Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. 

Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik 

simpulan secara keseluruhan. Sejatinya, penalaran induktif menempatkan bukti-bukti spesifik 

kedalam relasi ide yang lebih luas. Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik dengan 

kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan simpulan umum. Metode ilmiah merujuk pada 

teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan 

baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. 

 

Kurikulum 2013 mengembangkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan peserta 

didik. (Permendikbud Nomor 54/2013) Bagaimana Kurikulum 2013 memfasilitasi peserta didik 

memperoleh nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. 

 

Menurut Roestiyah N.K dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar (2008:125) mengemukakan bahwa 

metode latihan atau drill adalah suatu cara mengajar dimana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan 

latihan, agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah 

dipelajari. Latihan yang praktis, mudah dilakukan, serta teratur melaksanakannya membina anak 

dalam meningkatkan penguasaan keterampilan itu, bahkan mungkin siswa dapat memiliki 

ketangkasan itu dengan sempurna. 

 

Metode pengajaran yang selama ini masih sering digunakan oleh guru pada siswa kelas VI di SD 

Negeri 1 Kalibalangan masih bersifat satu arah (teachercentered), yaitu guru hanya menyampaikan 
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pesan atau informasi materi pelajaran dan siswa sebagai penerimanya yang pasif. Kecenderungan 

pembelajaran demikian, mengakibatkan masih belum maksimal dalam melibatkan siswa pada 

pembelajaran sehingga sulit memahami materi terutama untuk materi yang bersifat teoritis sekaligus 

aplikatif, siswa juga tidak memiliki gairah belajar pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar 

merupakan kompetensi yang mencakup materi teoritis dan aplikatif yang menuntut kecepatan 

keterampilan dan ketangkasan belajar siswa sehingga dalam mempelajarinya perlu melibatkan siswa 

secara maksimal supaya materi lebih dikuasai. Keterampilan dibutuhkan dalam hal berlatih untuk 

mengasah kemampuan siswa. Dengan belajar dan berlatih dengan teratur siswa akan terbiasa dengan 

kata-kata dan teknik-teknik. Kompetensi dasar ini juga membutuhkan pengawasan guru dalam 

memberikan perhatian dan bantuan pada murid-murid yang membutuhkan, membutuhkan banyak 

latihan dan stimulus agar siswa dapat menguasai kompetensi ini.  

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaransaintifik dengan metode 

drill dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VI pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) di SD Negeri 1 Kalibalangan Lampung Utara. 

 

Metodologi Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas VI di SD Negeri 1 Kalibalangan Kabupaten Lampung 

Utara Tahun Pelajaran 2019/2020. Dipilihnya sekolah ini sebagai tempat penelitian disebabkan 

penulis menjadi salah seorang pendidik di sekolah ini, sehingga telah mengetahui permasalahan yang 

dihadapi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Penelitian ini dilakukan sebagai upaya 

penulis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan meningkatkan 

aktivitas belajar siswa melalui pembelajaran saintifik dengan menggunakan metode drill. Waktu 

penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) minggu pada semester ganjil tahun 2019. Dalam kegiatan 

ini peneliti mempunyai rekan selaku observer yang bertugas mengamati kegiatan siswa yang akan 

diamati dalam Kegiatan Belajar Mengajar.  

 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VI SD Negeri 1 Kalibalangan yang mempunyai akademik 

bervariasi berjumlah 29 siswa. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran saintifik dengan menggunakan 

metode drill. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa. 

 

Data hasil observasi menunjukkan bahwa selama pelaksanaan penelitian pada siklus II meningkat, 

data rata-rata untuk aktivitas siswa yang menjawab pertanyaan teman dan aktivitas siswa yang 

menyimpulkan hasil diskusi dengan kriteria baik persentasenya, hal ini dikarenakan siswa berani 

mempresentasikan hasil diskusi dan mengemukaan pendapatnya di depan kelas dalam kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Siswa yang mengobrol dan bermain-main saat berdiskusi sudah agak 

berkurang dan mulai bekerjasama antar anggota kelompoknya masing-masing. Untuk aktivitas siswa 

yang mempresentasikan hasil diskusi dengan baik dengan kriteria cukup dikarenakan murid masih 

ragu-ragu dalam menyampaikan materi di depan kelas.  

 

Data menunjukkan hasil yaitu terlihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II 

meningkat dibandingkan pada siklus I yaitu 84,3 dengan persentase tingkat ketuntasan siswa sebesar 

82,3% yang sebelumnya pada nilai rata-rata siklus I yaitu 71,6 dengan persentase tingkat ketuntasan 

siswa sebesar 38,2%. 
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Dari hasil analisis data yang diperoleh selama siklus II terlihat aktivitasbelajar siswa meningkat 

meskipunbelum optimal dalam proses pembelajaran danperlu mendapat perhatiandari guru sehingga 

perlu ditingkatkan lagi pada pertemuan berikutnya. Demikian juga dengan peningkatan hasil belajar 

yang belum optimal, oleh sebab itu peneliti dan observer merasa perlu untuk melanjutkan tindakan 

pada siklus III. 

 

Pembahasan 

Data hasil observasi menunjukkan bahwa selama pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dan observer pada siklus I diperoleh data rata-rata untuk aktivitas siswa yang mempresentasikan hasil 

diskusi dengan baik dan aktivitas Siswa yang menyimpulkan hasil diskusidengan kriteria rendah 

persentasenya, hal ini dikarenakan siswa belum berani untuk mengemukakan presentasinya di depan 

kelas dalam kegiatan pembelajaran berlangsung.Banyak siswa mengobrol dan bermain-main antar 

anggota kelompoknya masing-masing. Untuk aktivitas siswa yang menjawab pertanyaan teman 

dengan kriteria cukup. 

 

Pada siklus II aktivitas belajar siswa meningkat, data rata-rata untuk aktivitas siswa yang menjawab 

pertanyaan teman dan aktivitas siswa yang menyimpulkan hasil diskusi dengan kriteriabaik 

persentasenya, hal ini dikarenakan siswa berani mempresentasikan hasil diskusi dan mengemukaan 

pendapatnya di depan kelas dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa yang mengobrol dan 

bermain-main saat berdiskusi sudah agak berkurang dan mulai bekerjasama antar anggota 

kelompoknya masing-masing. Untuk aktivitas siswa yang mempresentasikan hasil diskusi dengan 

baik dengan kriteria cukup dikarenakan murid masih ragu-ragu dalam menyampaikan materi di depan 

kelas. Pada siklus III aktivitas belajar siswa semakin meningkat, data rata-rata untuk aktivitas siswa 

yang mempresentasikan hasil diskusi dengan baik,menjawab pertanyaan teman, dan menyimpulkan 

hasil diskusi dengan kriteria sangat baik persentasenya, hal ini dikarenakan siswa berani tampil untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dan mengemukaan pendapatnya di depan kelas dalam kegiatan 

pembelajaran berlangsung serta berani menjawab apabila ada salah satu kelompok lain bertanya 

tentang materi yang telah dibahas.Siswa yang mengobrol dan bermain-main saat berdiskusi sudah 

agak berkurang dan mulai bekerjasama antar anggota kelompoknya masing-masing. Hasil rekapitulasi 

perbandingan aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 
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Keterangan : 

A : Siswa yang mengobrol 

B : Siswa yang bermain-main 

C : Siswa yang mempresentasikan hasil diskusi dengan baik 

D : Siswa yang menjawab pertanyaan teman 

E : Siswa yang menyimpulkan hasil diskusi 

 

Aktivitas siswa yang ditinjau saat pembelajaran di kelas yaitu siswa yang mempresentasikan hasil 

diskusi dengan baik, siswa yang menjawab pertanyaan teman, dan siswa yang menyimpulkan hasil 

diskusi. Grafik menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas siswasecara keseluruhan disaat 

pembelajaran berlangsung pada setiap siklusnya, untuk aktivitas siswa yang mempresentasikan hasil 

diskusi dengan baik, siswa yang menjawab pertanyaan teman, dan siswa yang menyimpulkan hasil 

diskusi, rata-rata sudah sangat baik menurut Suharsini Arikuntoro (1989:54) karena persentase yang 

diperoleh lebih dari 80%. 

 

Aktivitas siswa yang mengobrol dan bermain-main pada siklus I, siklus II dan siklus III secara 

keseluruhan mengalami penurunan bahkan ada yang dapat ditekan sampai 2,9%. Untuk aktivitas ini 

menurut Slameto (2001:116) sudah tergolong sangat baik karena mencapai 2,9%. Secara keseluruhan 

grafik diatas menunjukkan penurunan aktivitas negatif siswa dalam pembelajaran. 

 

Aktivitas belajar siswa selama siklus I, siklus II, dan siklus III juga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswadari setiap siklusnya semakin meningkat dan hasil tersebut sangat 

memuaskan. Hasil rekapitulasi perbandingan dari nilai ulangan harian siswa dapat dilihat pada 

gambar berikut ini : 

Gambar. Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa 

Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran 

saintifik dengan menggunakan metode drill dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VI pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD Negeri 1 Kalibalangan Lampung Utara. 
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Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Implementasi 

pembelajaran saintifik dengan menggunakan metode drill dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

kelas VI pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD Negeri 1 Kalibalangan Lampung 

Utara. Bukti-bukti yang menunjukkan peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) dengan menggunakan metode drill yaitu perolehan nilai rata-rata aktivitas 

belajar siswa mengalami peningkatan diantaranya Aktivitas siswa yang mengobrol pada siklus I 

(26,5%), siklus II (10,3%), dan siklus III (2,9%). Aktivitas siswa yang bermain-main pada siklus I 

(23,5%), siklus II (7,35%), dan siklus III (2,9%). Aktivitas siswa yang mempresentasikan hasil diskusi 

dengan baik pada siklus I (22,05%), siklus II (55,9%), dan siklus III (85,25%). Aktivitas siswa yang 

menjawab pertanyaan teman pada siklus I (42,65%), siklus II (67,65%), dan siklus III (88,25). Dan 

aktivitas siswa yang menyimpulkan hasil diskusi pada siklus I (32,3%), siklus II (61,75%), dan siklus 

III (83,8%). Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I (71,6) dengan persentase tingkat 

ketuntasan siswa sebesar (38,2%). Nilai rata-rata pada siklus II meningkat menjadi (84,3) dengan 

persentase tingkat ketuntasan siswa sebesar (82,3%). Nilai rata-rata pada siklus III semakin meningkat 

menjadi (88,2) dengan persentase tingkat ketuntasan siswa sebesar (94,1%). 

 

Saran 

Dari seluruh bahasan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yangkiranya menjadi penting 

dikemukakan, diantaranya yaitu: Guru dimohon untuk menggunakan metode pembelajaran Drill 

karena dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga perlu dilakukan oleh guru sebagai variasi 

metode pembelajaran yang dapat menigkatkan aktivitas belajar siswa pada sekolah yang memiliki 

masalah relatif sama; Diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan berbahasa Indonesia 

agar tidak terjadi kekeliruan dalam menggunakan kebahasan; Agar metode pembelajaran Drill dapat 

diterapkan dalam mata pelajaran lain sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rinderiyana@yahoo.co.id atau 

rinderiyana@gmail.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama penulis, 

lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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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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Norton, Priscilla dan Apargue, Debra. 2001. Technology for Teaching. Boston, 

  USA: Allyn and Bacon. 

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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