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ABSTRACT 

This classroom action research is set in SMA Negeri 1 Kota Gajah, Central Lampung Regency, class X IPS-2, 

with a total of 30 students, using Eclectic Counseling with Attending behavior in overcoming student learning 

problems. The implementation of activities is carried out through three cycles. The technique of collecting data 

is by conducting interviews, observations and document analysis, after which it is formulated in planning, 

implementing evaluation and reflection. The results of the research in cycles I, II, III showed that the Eclectic 

Technique and Attending behavior were declared effective if they showed an average of more than 60% of 

students' problems could be overcome, students were enthusiastic, actively participated and worked together. 

This can be seen from the development of teacher activities in Counseling guidance on Eclectic techniques and 

Attending Behavior for students of class X IPS-2 Semester I Cycle I 40.00. The second cycle was 50.00, and the 

third cycle was 88.33 with an average of 59.44. Likewise, with the positive response of student participation 

from interviews, there was also an increase in student personality development, namely Cycle I 30.83, Cycle II 

41.66 and Cycle III 61.66, which means that the use of the Eclectic Approach to Attending is successful and 

becomes one of the effective steps in dealing with student problems. 

Key Word: Eclectic Counseling Model, Attending Behavior, Learning Problems. 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini mengambil setting di SMA Negeri 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah 

kelas X IPS-2, dengan jumlah 30 siswa, menggunakan Konseling Ekletik dengan prilaku Attending dalam 

mengatasi permasalahan belajar siswa. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui tiga siklus. Teknik 

pengumpulan data dengan melakukan wawancara, pengamatan/observasi dan analisis dokumen, setelah itu 

dirumuskan dalam perencanaan, implementasi evaluasi dan refleksi. Hasil penelitian pada siklus I, II, III 

menunjukan bahwa Teknik Ekletik dan prilaku Attending dinyatakan efektif bila menunjukkan rata-rata lebih 

dari 60 % permasalahan siswa dapat diatasi, siswa bersemangat, berpartisipasi aktif  dan bekerja sama.hal ini 

dapat dilihat dari perkembangan kegiatan Guru dalam bimbingan Konseling teknik Ekletik dan Prilaku 

Attending pada siswa kelas X IPS-2 Semester Genap Siklus I 40,00. Siklus II 50,00,  dan siklus III 88,33 dengan 

rata-rata 59,44. Demikian juga dengan respon positif partisipasi siswa dari wawancara juga ada kenaikan 

perkembangan kepribadian siswa yaitu Siklus I 30,83, siklus II 41,66 dan Siklus III 61,66, yang berarti dalam 

penggunaan Pendekatan Eklektik Attending berhasil dan menjadi salah satu langkah efektif dalam menangani 

permasalahan siswa. 

Kata Kunci : Model Konseling Eklektik, Prilaku Attending, Permasalahan Belajar.  
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah  segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 

sepanjang hidup, yang sehari-hari mampu memberikan pengaruh, perubahan dan pertumbuhan bagi 

kehidupan kita, sehingga kita dapat memfungsikan dan mengembangkan kemampuan serta 

membentuk watak  serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka pencerdasakan kehidupan 

bangsa  yang menjadikan manusia  yang bertanggung jawab.  

 

Setiap orang sepakat bahwa pendidikan adalah investasi hidup yang paling berharga. Melalui 

pendidikanlah upaya mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan berkemampuan tinggi akan dapat dicapai. Jika di 

tingkat persekolahan proses pendidikan dan pembelajaran berlangsung dalam waktu terbatas, yaitu 

masa anak-anak dan remaja baru terasa pentingnya pendidikan setelah kita terjun di masyarakat  

sehingga menjadikan pendidikan itu sepanjang hayat. 

 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan 

bagi peranannya di masa yang akan datang. Menciptakan dan mewujudkan proses pendidikan  agar 

kita dapat mengembangkan diri  untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadianm kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan 

negara. 

 

Salah satu yang tersurat secara implisit dalam penyelenggaraan pendidikan menurut -Undang No. 20 

Tahun 2016  yaitu melalui kegiatan bimbingan yang lazim dikenal dengan istilah Bimbingan dan 

konseling. Keberadaan Bimbingan dan Konseling di sekolah memberikan dampak positif yang amat 

besar terhadap perkembangan pendidikan dan pribadi siswa, hal ini mengingat banyaknya 

permasalahan belajar yang dialami siswa.  (Ahmadi, Abu & Supriono, Widodo. 2004 : 16) 

mengemukakan permasalahan belajar yang dihadapi siswa antara lain: Siswa mngalami kesulitan 

dalam mempersiapkan kondisi fisik dan psikisnya. Siswa tidak dapat mempersiapkan bahan dan 

peralatan sekolahnya. Sarana dan prasarana di perpustakaan kurang menunjang. Pralatan di 

laboratorium kurang lengkap, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

pelajaran. Siswa tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan pertanyaan atau pernyataan 

dalam proses pembelajaran. Siswa sering melanggar kedisiplinan kehadiran di sekolah, misalnya 

sering datang terlambat, sering tidak masuk sekolah, berbicara kotor, over acting ketika belajar. Malas 

mencatat mata pelajaran. Tidak menindak lanjuti proses belajar mengajar. Tidak bergairah atau 

termotivasi dalam belajar. Siswa tidak melaksanakan belajar, dan diskusi kelompok. Tidak bergairah 

melaksanakan tugas atau latihan mata pelajaran. Siswa malas berkonsultasi dengan guru. 

 

Dalam praktiknya penanganan masalah-masalah siswa di atas dalam kerangka bimbingan dan 

konseling diselesaikan melalui konseling individu maupun konseling kelompok. Berbagai teori 

dikemukakan oleh para ahli mengenai pendekatan atau teknik yang digunakan oleh konselor ketika 

proses konseling berlangsung. Pada dasarnya pendekatan/teknik konseling itu dibagi tiga (Moh. Surya 

: 1988). yaitu :  teknik konseling direktif, non-direktif dan Eklektif. Teknik  Konseling 

Eklektif  merupakan penggabungan dua teknik Konseling Direktif dan Non Direktif Peneliti 

memadukan kebaikan dua teknik konseling tersebut, mengembangkan dan menerapkan dalam praktek 

sesuai dengan permasalahan belajar siswa dengan berorientasi pada teknik hubungan antara konselor 

dengan klien yaitu Teknik Eklektif dengan Perilaku Attending, yang dikemas dalam sebuah judul 

penelitian tindakan kelas (PTK) : Upaya Mengatasi Permasalahan Belajar Dengan Menggunakan 
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Model Konseling Eklektik Dengan Prilaku Attending (Mendatangi Klien) Pada Siswa Kelas X IPS-2 

Semester Genap SMA Negeri 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: Prestasi belajar rendah, karena siswa enggan untuk bertanya, belajar dan mengerjakan tugas 

sekolah dengan baik. Kurang minat belajar, karena terbawa dengan masanya yang selalu bermain dan 

berupaya mencari jati diri. Pelanggaran tata tertib, yang sering dilakukan siswa, dengan membolos, 

pakaian tidak rapi, dan datang kesekolah terlambat. Membolos, sering terlambat, bertengkar, sulit 

beradaptasi, pemalu, penakut, penyendiri, berbicara kotor, dan berperilaku kasar. 

 

Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas maka Permasalahan yang timbul  dalam 

Penelitian Tindakan Kelas  ini  adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengaruh penggunaan teknik 

Konseling Eklektik dengan Perilaku Attending dalam mengatasi permasalahan siswa? Bagaimanakah 

pengaruh penggunaan teknik Konseling Eklektik dengan Perilaku Attending guru selaku konselor 

dalam peningkatan prestasi siswa. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru sebagai Konselor dan 

peneliti dalam mencari  rumusan pemecahan masalah  di penelitian ini adalah : Langkah-langkah 

konseling dengan Perilaku Attending. Pengentasan permasalahan siswa. Peningkatan hasil prestasi 

siswa Mengamati pengaruh konseling Eklektik dengan Perilaku Attending terhadap gairah belajar 

siswa dan prestasi belajar siswa. 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan teoritik penelitia tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknik konseling 

Eklektik dengan penbdekatan attending dalam peningkatan semangat belajar, tanggung jawab siswa 

sebagai pelajar, mengentaskan permasalahan belajar siswa, serta meningkatkan kemampuan guru 

untuk membimbing siswa. Adapun tujuan praktis yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini, 

sebagaimana tugas utama dari seorang konselor adalah: Membangkitkan semangat siswa untuk 

belajar. Mengatasi permasalahan siswa. Meningkatkan partisifasi siswa dalam pembelajaran. 

Meningkatkan prestasi belajar siswa. Meningkatkan kemampuan guru dalam membimbing siswa. 

 

Kajian Pustaka 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya) 

atau hasil yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati karena keuletan kerja 

(KUBBI : 1991 hal 787) Untuk memahami apa yang dimaksud dengan prestasi belajar, tentu mudah 

memberikan jawaban dengan begitu saja, mengingat bayak komponen dan faktor yang ikut melatar 

belakanginya. Ada faktor yang berasal dari luar diri siswa, dan ada pula yang berasal dari dalam diri 

siswa itu sendiri yaitu faktor psikologis dan pisiologi.Meskipun demikan tidak mengurangi makna 

ungkapan diatas, dan untuk lebih memudahkan dalam memehami pengertian prestasi belajar, berbagai 

faktor yang terlibat dalam proses belajar dan akhirnya mengemukakan tentang prestasi belajar 

tersebut. 

     

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

dari pengalaman atau latihan, seseorang bisa dikatakan belajar apabila telah menunjukkan perubahan 

perilakunya. Skinner mengartikan belajar sebagai suatu proses adaptasi perilaku secara progresif. 

(Nana S, dan M. Surya, 1975 : 59). Atau juga segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh Individu 

sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelumnya. Sedangkan Prandsen  (2007 : 43) memberikan 

batasan belajar sebagai berikut : …….. a change in experience or behavior resulting from purposeful 
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observation, over activity, or thingking, and accompairid by motivational-emosional reactions, which 

results in more adequate satisfaction of the motivating conditions. Yang berarti Belajar adalah suatu 

perubahan tingkah laku atau pengalaman sebagai akibat dari perhatian terhadap tujuan atas 

kegiatannya, atau hasil berpikir dan disertai dengan dorongan dan reaksi emosi, sebagai akibat dari 

kepuasan yang memadai dari kondosi dorongannya. Abin Syamsudin (2003 : 134) merangkumkan 

pengertian belajar dari beberapa ahli dalam satu pernyataan yakni suatu proses perubahan perilaku 

atau pribadi seseorang. 

 

Pengertian belajar dapat disimpulkan: a) Belajar adalah memperoleh perubahan tingkah laku, b) hasil 

belajar ditandai dengan perubahan seluruh aspek tingkah laku, c) belajar merupakan suatu proses, d) 

proses belajar terjadi karena adanya dorongan dan tujuan yang akan dicapai, e) belajar merupakan 

suatu bentuk pengalaman. 

 

Pada dasarnya kehidupan sekolah tidak ubahnya dengan kehidupan sosial yang sangat luas. Sekolah 

merupakan miniatur kehidupan sosial. Para siswa yang belajar berusaha mempersiapkan diri untuk 

memasuki kehidupan sosial secara matang. Interaksi antara sejumlah individu dalam lingkungan 

sekolah, juga terlibatnya lingkungan sekitar, sehingga mewujudkan kondisi yang amat kompleks 

dalam proses belajar mengajar di sekolah. Faktor-faktor dalam diri murid (intern) dan faktor yang 

datang dari luar (extern) secara bersama-sama turut mempengaruhi kegiatan belajar murid yang 

hasilnya tercermin dalam perubahan pola-pola perilaku mereka. Abi Syamsudin (2003 : 143) 

mengemukakan sebuah bagan yang melukiskan betapa kompleknya kemungkinan interaksi antar 

berbagai aktor atau komponen yang mempengaruhi belajar mengajar  (PBM) di sekolah. 

 

Teknik Konseling Eklektik merupakan penggabungan dua pendekatan Direktif dan Non-Direktif. 

Konseling Eklektik yang mengambil berbagai kebaikan dari dua kebaikan dari dua pendekatan atau 

dari berbagai teori konseling, mengembangkan dan menerapkan dalam praktek sesuai dengan 

permasalahan klien. Konseling Eklektif lebih tepat dan sesuai dengan filsafat tujuan bimbingan dan 

konseling dari pada sikap yang hanya mengandalkan satu pendekatan  satu pendekatan atau satu dua 

teori tertentu saja (Moh. Surya : 1988). 

 

Kajian Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas mempergunakan Konseling Eklektik dengan Perilaku Attending dalam 

mengatasi permasalahan siswa kelas X yang rata-rata berusia 15-17 tahun dengan berasumsi dasar 

bahwa siswa/klien kurang mampu mengatasi sendiri terhadap masalah yang dihadapi, karena itu klien 

membutuhkan bantuan dari orang lain, yaitu guru selaku konselor. Guru sebagai konselor harus 

memiliki khasanah teori dan teknik konseling yang justru jauh lebih kaya dari pada mereka yang 

bertjuan di lingkungan sekolah yang lebih tinggi (HM. Arifin 2003 : 22). Teori dan teknik-teknik 

konseling peorangan yang dipakai untuk anak-anak SMA kelas X dan XI perlu banyak perhatian, dan 

konselor bertanggung jawab penuh melindungi kerahasiaan mereka, mendorong anak agar mampu 

datang untuk memperoleh layanan bimbingan Selanjutnya guru, Kepala Sekolah, dan orang tua 

hendaknya saling bekerjasama. Guru paling dekat bergaul, memperhatikan segenap tingkah laku 

anak-anak sehari-hari di sekolah, sikap-sikap kebiasaan belajar, hubungan sosial mereka, tingkah laku 

yang menyimpang dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan anak-anak yang dapat diketahui 

secara langsung oleh guru, lalu guru dapat memberi bantuan dan dapat pula mengalih tangankan 

kepada konselor / Kepala Sekolah yang masih cukup memiliki pemahaman tentang siswanya sebagai 

konselor yang aktif, banyak perhatian, sering menciptakan suasana, melakukan kegiatan yang 

menyenangkan, menguntungkan anak, akan dirasakan denkat dan banyak dikunjungi anak. Maka 
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fungsi konselor dengan segala peran yang dapat diberikan kepada mereka, akan banyak menentukan 

frekuensi dan intensitas pemanfaatan jasa konseling anak. 

 

Melalui konseling Eklektif dengan Perilaku Attending yang berorientasi kepada pengubahan tigkah 

laku secara langsung, akan memberikan sumbangan kepada keberhasilan siswa di sekolah maupun di 

luar sekolah. Dari rujukan di atas cukup alasan perlunya anak SMA memperoleh bimbingan konseling 

menggunakan konseling Eklektik dengan Perilaku Attending secara terprogram. Selanjutnya peneliti 

menyakini akan membawa perubahan  yang sangat berarti bagi siswa. 

 

Metodologi Penelitian  

Objek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas X IPS-2 SMA Negeri 1 Kota Gajah Kabupaten 

Lampung Tengah, yang  berjumlah 30 siswa dengan rincian 10 laki-laki dan 20 perempuan. Subjek 

penelitian tindakan kelas ini meliputi : data-data hasil wawancara terhadap responden, sumber data 

peristiwa : hasil observasi, hasil analisis dokumen, artifak yang berasal dari siswa/klien maupun dari 

guru/konselor dan peneliti. Subjek penelitian yang berasal dari siswa berupa hasil pengamatan tentang 

: Partisipasi dalam belajar, bekerja sama, berani bertanya. Tidak berbicara kotor, tidak bertengkar. 

Berani berpendapat, membuka diri, berterus terang. Cerita, gembira, menerima nasihat, merencanakan 

Tindakan. Guru/konselor dalam kegiatan bimbingan konseling berupa : Mengamati, mencatat, 

mengumpulkan data tentang sejauh manakah pengaruh bimbingan konseling menggunakan teknik 

attending Eklektik terhadap gairah belajar siswa dan prestasi belajar siswa.  

 

Tercapainya tujuan pokok bimbingan konseling, Guru selaku konselor dalam attending selalu 

berupaya: untuk berpenampilan baik, seperti: kepala mengangguk jika setuju dan melakukan kontak 

pandang dengan siswa/klien. Ekspresi wajah guru/konselor tenang, ceria, tersenyum, Posisi tubuh 

konselor agak condong kearah klien, jarak dekat, duduk akan berhadapan atau berdampingan. Tangan 

konselor bervariasi melakukan gerakan tangan/lengan spontans berubah arah sebagai syarat 

menekankan ucapan. Kesabaran mendengarkan, aktif penuh perhatian, menunggu ucapan klien hingga 

selesai. Empati ikut merasakan apa yang dirasakan klien. Merefleksi/pematulan kembali perasaan, 

pikiran pengalaman klien. Directing/mengarahkan klien. Paraphasing/dapat menangkap pesan utama 

klien. Interprestasi/berupaya megulas pemikiran, perasaan, perilaku yang merujuk pada teori. 

Bertanya membuka percakapan dan menyampaikan pertanyaan tertutup terhadap klien. Minimal 

Encouragment atau memberikan dorongan langsung terhadap apa yang dikatakan klien. Bertindak 

sebagai leading/memimpin arah pembicaraan. Penyimpulan sementara/Summariing. Memberi 

kesempatan kepada klien untuk feed back/mengambil kilah baik dari hal-hal yang telah dibicarakan. 

Penyimpulan hasil secara bertahap guna meningkatkan kualitas diskusi. Pemberian nasehat, informasi 

dan merencanakan tindakan selanjutnya. Setting Lokasi Penelitian tindakan kelas ini ruang kelas X  

IPS-2 dan ruang guru BP/BK SMA Negeri 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui, yaitu : wawancara untuk sumber data responden, observasi 

untuk sumber data perietiwa dan analisis dokumen untuk sumber data dokumen. Informasi tersebut 

digali dari empat sumber yaitu : peristiwa/kegiatan, pelaku peristiwa, tempat, dokumen/artifak 

(Sutopo, 1996 : 49-51). Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap guru (selaku konselor) dan 

siswa. Tujuannya adalah ntuk memperoleh data informasi untuk pemahaman, penerapan dan 

pentingnya bimbingan kelompok dan pendekatan konseling Eklektik guna mengatasi permasalahan 

belajar. Pengamatan akan dilakukan terhadap konselor dan siswa untuk memantau proses dan danpak 

penanganan masalah belajar melalui pendekatan Eklektik Attending dalam penggunaan permasalah 
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belajar siswa teknik pengamatan yang akan digunakan. Kemudian hasil pengamatan akan 

dipergunakan guna menata langkah-langkah perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

Analisa Dokumen 

Analisa dokumen akan dilakukan terhadap dokumen-dokumen : data hasil pengamatan, data hasil 

wawancara serta yang digali dari empat sumber yaitu : peristiwa / kegiatan, pelaku peristiwa, tempat, 

dokumen atau artifak terhadap guru dan siswa, juga dari catatan lapangan pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas dalam upaya penanganan permasalahan belajar siswa. Tujuannya adalah untuk 

melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui pengamatan dan wawancara. 

 

Indikator kinerja  keberhasil penelitian tindakan kelas bimbingan konseling berupa : Permasalahan 

siswa dapat teratasi, Bangkitnya semangat siswa untuk belajar. Partisipasi siswa dalam pembelajaran 

meningkat. Peningkatan prestasi belajar siswa. Peningkatan kemampuan guru membimbing siswa. 

Peneliti melakukan persiapan awal mulai hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 meliputi kegiatan: 

mengadakan kontak awal dan kesepakatan dengan reponden, guna membangun mempertahankan 

kepercayaan, serta memilih informasi (Sugiharto, 2005 : 43). 

 

Kemudian langkah-langkah prosedur kerja yang dipergunakan menggunakan tahapan-tahapan 

penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan, 

yaitu : perencanaan, implementasi, observasi, evaluasi dan refleksi. 

 

Mendiagnosis permasalahan belajar siswa, penyebabnya dan dirumuskan implementasi 

penanganannya termasuk dalam perencanaan langkah-langkah bimbingan konseling menggunakan 

Konseling Eklektik dengan Perilaku Attending : analisa data tentang klien, diagnosis masalah 

prognosis atau prediksi tentang perkembangan masalah selanjutnya, pemecahan masalah, dan tindak 

lanjut dan peninjauan hasil konseling bimbingan individual terhadap tiga orang siswa berdasarkan 

permasalahan yang sama (kebiasaan buruk dalam belajar, berbicara kotor, dan bertengkar) serta 

merencanakan instrumen pengamatan dan wawancara. 

 

Pada implementasi guru menyusun pelaksanaan bimbingan konseling menggunakan Konseling 

Eklektif dengan Perilaku Attending, guru mengamati penanganan permasalahan belajar siswa yang 

terdiri dari tahapan: Peneliti dan rekan guru berkolaborasi untuk melakukan pengamatan, jalannya 

bimbingan kelompok melalui Teknik Eklektif, Perilaku Attending, respon siswa, hasil pengamatan 

dan wawancara. Mendiskusikan hasil pengamatan dan wawancara untuk perbaikan pada pelaksanaan 

siklus II; demikian pula hasil pelaksanaan pengamatan dan wawancara siklus II untuk perbaikan pada 

siklus III. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas dalam pelaksanaan analisis 

data  tidak silakukan secara linier berurutan setelah semua data yang terkumpul, melainkan akan 

dilakukan secara stimulat pada saat dan setelah data terkumpul. Dengan demikian terjadi interaksi 

antara proses pengumpulan data dan analisis data serta elemen-elemen lain seperti pencatatan data, 

penulisan laporan sementara, dan mengajukan pertanyaan penelitian. Interaksi berbagai elemen 

tersebut membentuk pola siklikal. Selanjutnya data-data yang didapat pada siklus I, II, dan III 

dibandingkan kemudian diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Penjelasan perbandingan sebagai 

fenomena yang dapat digunakan untuk membandingkan, tolak ukur dan merefleksi peneliti dan guru 

selaku konselor atas kelmahan yang terekam. Selanjutnya data yang disajikan, berupa tabel yang 

memuat secara nominal dan dapat ditentukan %-nya kemudian didiskripsikan kearah kecenderungan 
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tindakan guru selaku konselor dan sekasinya dalam bentuk partisipasi siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar menunjukan semangat, berpartisifasi aktif, bekerja sama, berani bertanya, tidak berbicara 

kotor, tidak bertengkar, berani berpendapat, membuka diri, berterus terang, ceria, gembira, menerima 

naehat, dan merencanakan tindakan. Selanjutnya dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan 

strategi untuk meningkatkan validasi, yaitu: Pengumpulan data relatif cukup lama guna 

memungkinkan analisa dan melengkapi data secara berangsur-angsur agar memungkinkan ada 

kesesuaian antara taman dan kenyataan. Penerapan multi metode guna memungkinkan paduan 

beberapa teknik pengumpulan data seperti :  Wawancara, Observasi, Studi documenter. Sumber 

(Kepala Sekolah, guru/konselor, siswa / klien) hanya dalam pengumpulan dan analisis data 

(triangulasi). Pencatatan secara lengkap dan detail baik sumber situasi. Bahasa partisipan kata demi 

kata mendapat rumusan dan kutipan yang rinci. Penggunaan catatan-catatan dari partisipan berbentuk 

catatan anekdot untuk melengkapi data oleh semua anggota selama pengumpulan dan analisis data 

 

Data deskriftif yang dikumpulkan peneliti dan guru merupakan hasil kolaborasi tim Review oleh 

partisipan : bertanya kepada partisipan untuk mereview data, melakukan sintesis semua hasil 

wawancara dan observasi, mencari, mencatat, menganalisis melapor data dan kasus-kasus negatif atau 

yang berbeda dengan pola yang ada.  Bahkan untuk meningkatkan refleksitas dalam pengumpulan 

data, peneliti menggabungkan beberapa cara; 1) Memilih teman yang dapat membantu mempermudah 

analisis dan interprestasi data, 2) membuat catatan harian yang memuat tanggal, jam, tempat, orang 

dan kegiatan, perubahan-perubahan dan perkiraan validitas data, 4) catatan tentang pertentangan etika, 

keputusan dan tindakan dalam jurnal lapangan, 5) teknik pengelolaan pencatatan, pengkodean data, 

pengelompokan, 6) Melakukan kegiatan kompirmasi formal seperti, kelompok utama, wawancara, 7) 

melakukan kritik dari dengan mengajukan pertanyaan tentang peranan dan kegiatan dalam seluruh 

proses penelitian tindakan kelas tersebut. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil wawancara menunjukkan respon yang positif, serta hasil observasi Kepribadian Klien pada 

siklus I, II, dan III diperolehkan hasil 30,83 predikat kurang baik sekali, siklus II = 41,66 predikat 

kurang dan pada siklus III = 61,66 predikat sedang/cukup baik. Bimbingan konseling terhadap tiga 

siswa X, Y dan Z yang bermasalah tidak berhenti pada siklus III, tetapi masih berkelanjutan melalui 

upaya attending konselor selaku guru kelas, juga peneliti sekaligus sebagai kepala sekolah memantau 

terus perkembangan perubahan tingkah laku klien agar klien lebih mantap untuk bertindak positif.  

 

Berdasarkan tindakan pada siklus I; belum memberikan hasil yang berarti karena guru selaku konselor 

pada aspek attending dan pada spek Eklektik masih berekspresi kaku, muram dan marah karena 

konselor sering mengalihkan pandangan, terutama saat klien berbicara. Maka data pada score 

penilaian pada siklus I adalah 40,00 predikat nilai kurang baik dalam konselor menangani 

permasalahan belajar siswa. 

 

Attending siklus II, ekspresi wajah konselor agak tenang, dan ceria, konselor sudah melakukan kontak 

pandang terhadap klien, melakukan anggikan kepala tanda setuju, menggeleng sebagai tanda setuju 

tetapi masih kaku, karena posisi kepala konselor tegak juga kecondongan tubuh konselor belum 

bermakna sesuai kebutuhan (konselor dapat mengusap kepala klien sebagai tanda kasih sayang penuh 

perhatian) kesabaran mendengarkan perlu dipertahankan, dan meningginya suara konselor agar 

dihindari apabila klien diam/klien memberikan respon terhadap pertanyaan guru/konselor hasil score 

penilaian pada siklus II = 50,00 
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Kemudian hasil pada siklus III melalui pengoptimalan penghampiran klien secara tenag, ramah, sabar, 

ceria, akrab, penuh perhatian, dan kasih sayang; membuat klien merasa nyaman, aman, tenang, 

tersentuh dan dekat;sehingga pada siklus III hasil pengamatan menunjukan perkembangan; yaitu 

88,33 predikat amat baik. 

 

Berdasarkan Data Hasil Observasi perkembangan Kepribadian Siswa pada Siklus I, II, dan III 

menunjukan perkembangan hasil yang meningkat pada siklus berikutnya yaitu : 30,80 ; 41,66 

kemudian pada siklus III meningkat lagi menjadi 61,66 srta rata-rata kepribadian siswa adalah 44,72; 

hal ini berarti penanganan-penanganan bimbingan konseling dengan menggunakan Pendekatan 

Eklektik Attending menunjukan keberhasilan penelitian tindakan kelas. 

 

Berdasarkn data-data yang di dapat pada siklus I, II, dan III setelah dibandingkan, diungkapkan dalam 

bentuk kata-kata. Penjelasan perbandingan sebagai fenomena yang dapat dipergunakan untuk 

membandingkan tolak ukur dan merefleksikan peneliti dan guru selaku konselor atas kelemahan yang 

terekam, data yang disajikan, berupa tabel yang memuat secara nominal dan setelah ditentukannya 

diskripsi kearah kecenderungan tindakan guru selaku konselor dan reaksinya dalam bentuk partisifasi 

aktif, bekerja sama, berani bertanya, tidak berbicara kotor, tidak bertengkar, berani berpendapat, 

membuka diri, berterus terang, ceria, gembira, menerima nasehat, dan merencanakan tindakan. 

 

Hasil pengumpulan data, analisis data, pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh peneliti dan guru 

selaku konselor melalui ketekunan pengamanan, perpanjangan keikutsertaan peneliti, triangulasi, dan 

reviem informan sebagai kunci (Moelong, 1995) dalam penelitian tindakan kelas siklus I, II, dan III 

yang dipergunakan peneliti dan guru untuk mengambil keputusan. Maka dari hasil analisis data; Hasil 

Observasi Kegiatan Guru dan Data Hasil Observasi Kepribadian Klien pada situs I, II, dan III 

diperoleh hasil 30,83 presikat kurang sekali, siklus II = 41,66 predikat kurang dan pada siklus III = 

61,66 predikat sedang/cukup baik. Bimbingan Konseling terhadap tiga siswa X, Y, dan Z yang 

bermasalah tidak berhenti pada siklus III, tetapi masih berkelanjutan melalui upaya attending konselor 

selaku guru, juga peneliti sekaligus sebagai kepala sekolah memantau terus perkembangan tingkah 

laku klien agar klien lebih mantap untuk bertindak positif. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Setelah Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pendekatan 

Eklektik Attending merupakan langkah efektif untuk mengatasi permasalahan siswa. Pendekatan 

Eklektik Attending memberi kemudahan perubahan sikap pada siswa yang bermasalah karena 

permasalahan belajar dapat diatasi melalui komunikasi dengan bahasa anak sendiri Teknik Eklektik 

dan Perilaku Attending layak dipergunakan dan dikembangkan oleh guru, serta perlu diadakan 

penelitian kelanjutan 

 

Saran 

Peneliti mengajak rekan-rekan guru selaku pembimbing siswa : Pendekatan Eklektik Attending dapat 

digunakan untuk mengatasi permasalahan siswa. Dorongan guru untuk  partisifasi siswa dalam Proses 

Belajar Mengajar  melalui proses motivasi guru kepada siswa secara selektif terus perlu 

dikembangkan. Perlu pengembangan dan tindak lanjut penelitian tindakan kelas agar permasalahan 

siswa dapat diatasi karena adanya kerja sama yang baik dan saling pengertian antara guru BK dan 

guru pada umumnya. 
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MATA PELAJARAN FISIKA PADA MATERI POKOK HUKUM 

NEWTON TENTANG GERAK DENGAN MENERAPKAN MODEL 

PROBLEM BASED INSTRUCTION PADA SISWA KELAS  X IPA-1 

SEMESTER GANJIL SMA NEGERI 1 METRO  

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 

Endang Setyawati 

 

ABSTRACT 

This study aims to improve student learning outcomes in Class X IPA-1 Odd Semester at SMA Negeri 1 Metro 

for the 2018/2019 academic year. In physics subjects the subject matter of Newton's laws of motion is through 

the application of the Problem Based Instruction learning model. From the results of the study, students' 

cognitive learning outcomes before the action were still below the average, namely 55.75 with a completeness 

percentage of 33.33%. In the first cycle, the average test score was 64.11 with a completeness percentage of 

52.77%. In the second cycle, the average test score was 72.56 with a completeness percentage of 75%. In the 

third cycle, the average test score was 75.94 with a completeness percentage of 88.88%. Affective learning 

outcomes in the first cycle, it is known that the percentage value of completeness is 53.75%. In cycle II, the 

percentage value of completeness is 64.44%. In cycle III, the percentage value of completeness is 75.50%. 

Psychomotor learning outcomes in the first cycle, it is known that the percentage value of completeness is 

52.22%. In the second cycle, the percentage value of completeness was 58.89%. In cycle III, the percentage 

value of completeness is 70.14%, so it can be concluded that the application of Problem Based Instruction on 

the subject matter of Newton's Law of motion can improve student learning outcomes in Class X IPA-1 Odd 

Semester SMA Negeri 1 Metro Year, 2018/2019 Lesson . 

Key Word: Problem Based Instruction, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas X IPA-1 Semester Ganjil SMA Negeri 1 

Metro Tahun Pelajaran 2018/2019. Pada mata pelajaran fisika materi pokok hukum Newton tentang gerak 

melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Instruction. Hasil penelitian, hasil belajar kognitif siswa 

sebelum tindakan masih dibawah rata-rata yaitu 55,75 dengan presentase ketuntasan 33,33%. Pada siklus I, nilai 

tes rerata 64,11 dengan presentase ketuntasan 52,77%. Pada siklus II, nilai tes rerata 72,56 dengan presentase 

ketuntasan 75%. Pada siklus III, nilai tes rerata 75,94 dengan presentase ketuntasan 88,88%. Hasil belajar 

afektif pada siklus I, diketahui nilai presentase ketuntasannya 53,75%. Pada siklus II, nilai presentase 

ketuntasannya 64,44%. Pada siklus III, nilai presentase ketuntasannya 75,50%. Hasil belajar psikomotorik pada 

siklus I, diketahui nilai presentase ketuntasannya 52,22%. Pada siklus II, nilai presentase ketuntasannya 58,89%. 

Pada siklus III, nilai presentase ketuntasannya 70,14%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 

Problem Based Instruction pada materi pokok Hukum Newton tentang gerak dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa Kelas X IPA-1 Semester Ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun, Pelajaran 2018/2019.  

Kata Kunci: Problem Based Instruction, Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Dimanapun kita di dunia segi kebahasaan menjadikan pergaulan menjadi menarik dan menjadikan 

kita bisa untuk berkomunikasi verbal dengan orang lain. Sesuai dengan komunikasi verbal tersebut, 

pendidikan bahasa Inggris Tingkat SMA, dimana siswa yang lulus ditargetkan untuk memiliki tingkat 

literasi atau kewicaraan informational.  

 

Siswa kelas XI dituntut untuk dapat menjelaskan berbagai fenomena alam dan sosial yang terjadi di 

sekitar mereka. Oleh karena itu salah satu tujuan dari pembelajaran di masa pandemi covid-19, bahasa 

Inggris di kelas XI adalah memahami dan mengungkapkan makna  dalam teks tulis monolog yang 

berbentuk narrative, explanation dan discussion  secara akurat, lancar dan berterima dalam konteks 

kehidupan sehari-hari. Jika siswa mampu memahami teks explanation baik struktur teks, ciri 

kebahasaan, maupun tujuan penulisan teks dengan benar maka mereka akan mampu menjelaskan 

berbagai fenomena alam dan sosial yang terjadi di sekitar mereka secara baik dan sistematis. 

 

Siswa kelas XI IPA-4 SMA Negeri 1 Metro memiliki kompetensi bahasa Inggris yang cukup baik. 

Hal ini terlihat dari rata-rata kondisi awal siswa kelas XI IPA-4 mencapai 73 dan telah mencapai 

tingkat ketuntasan 57%. Pencapaian tersebut sudah cukup baik namun kurang maksimal sebab KKM 

yang dipersyaratkan adalah 75. Data tersebut menggambarkan  bahwa masih banyak siswa yang 

mendapatkan nilai sekitar KKM saja dan hanya sedikit yang jauh melampaui KKM. Penulis meyakini 

bahwa prestasi belajar di masa pandemi covid-19 siswa masih dapat dipacu dan ditingkatkan lebih 

tinggi lagi dengan teknik pengelolaan penilaian yang menantang mereka untuk lebih termotivasi 

meningkatkan prestasinya yang tidak hanya sekedar tuntas KKM.  

 

Dalam proses pembelajaran di masa pandemi covid-19, penulis merasakan bahwa anak-anak yang 

mempunyai motivasi belajar di masa pandemi covid-19 yang tinggi sering merasa kurang puas dengan 

hanya mencapai KKM yang telah ditetapkan di kelas. Mereka ingin jauh melampauinya dengan 

menunjukkan prestasi dengan menguasai kompetensi yang diajarkan setinggi-tingginya. Mereka harus 

diberikan tawaran untuk mencapai target KKM secara individu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Maka guru juga harus mempunyai kriteria penilaian yang sistematis untuk mewadahi anak-anak 

dengan motivasi belajar di masa pandemi covid-19 yang tinggi tersebut dengan tidak segan-segan 

memberikan penghargaan yang tinggi terhadap prestasi mereka untuk membimbing mereka 

mewujudkan target nilai yang hendak mereka raih di akhir pembelajaran di masa pandemi covid-19. 

 

Sebaliknya untuk siswa yang kurang termotivasi, guru harus mampu membangkitkan motivasi mereka 

untuk meraih prestasi yang lebih tinggi tidak hanya sekedar tuntas KKM. Mereka harus dibangkitkan 

semangatnya agar lebih termotivasi untuk menetapkan target prestasi/hasil belajar di masa pandemi 

covid-19. Penulis berasumsi bahwa dengan meminta siswa untuk menyatakan target nilai yang hendak 

mereka raih di akhir pembelajaran di masa pandemi covid-19, akan mampu membangkitkan motivasi 

belajar dan meningkatkan hasil belajar di masa pandemi covid-19 pada penguasaan teks explanation. 

Oleh karena itu penulis akan menerapkan Down Payment Scoring (DPS) yaitu sebuah teknik 

pengelolaan penilaian dengan cara meminta siswa untuk menetapkan sendiri target nilai yang akan 

mereka raih di akhir pembelajaran di masa pandemi covid-19, dengan cara yang benar, bermartabat 

dan bertanggung jawab. Nilai tersebut akan menjadi KKM individu sehingga masing-masing siswa 

akan memiliki tingkat KKM yang bervariasi. 

 

Identifikasi Masalah 

Ada beberapa masalah yang perlu dipecahkan dalam pembelajaran di masa pandemi covid-19, teks 

explanation.  Mengapa motivasi siswa dalam mempelajari teks explanation masih rendah? Mengapa 
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hasil belajar di masa pandemi covid-19 siswa dalam memahami teks explanation masih rendah? 

Bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa dalam memahami teks explanation? Bagaimana cara 

meningkatkan hasil belajar di masa pandemi covid-19 siswa dalam memahami teks explanation? 

Apakah teks explanation itu? Bagaimanakah struktur teks explanation itu? Bagaimana cara 

memahami teks explanation? Apakah Down Payment Scoring (DPS) sebagai model pengelolaan 

penilaian dapat meningkatkan motivasi siswa dalam memahami teks explanation? Apakah Down 

Payment Scoring (DPS) sebagai model pengelolaan penilaian dapat meningkatkan hasil belajar di 

masa pandemi covid-19 siswa dalam memahami teks explanation? 

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas  dan agar penulis lebih terfokus 

pada pembahasan yang berhubungan dengan penerapan Down Payment Scoring (DPS) untuk 

meningkatkan motivasi dan prestasi/hasil belajar di masa pandemi covid-19 teks explanation, maka 

perlu dilakukan pembatasan menjadi dua masalah. Apakah penerapan Down Payment Scoring (DPS) 

dapat meningkatkan motivasi belajar di masa pandemi covid-19 teks explanation siswa kelas  XI  

IPA-4 SMA Negeri 1 Metro semester genap tahun pelajaran 2020/2021. Apakah penerapan Down 

Payment Scoring (DPS) dapat meningkatkan prestasi/hasil belajar di masa pandemi covid-19 teks 

explanation siswa kelas XI IPA-4 SMA Negeri 1 Metro semester genap tahun pelajaran 2020/2021. 

 

Rumusan Masalah 

Sesuai dengan paparan di atas, karya tulis ini akan membahas Down Payment Scoring (DPS) untuk 

meningkatkan motivasi dan prestasi/hasil belajar di masa pandemi covid-19  siswa dalam memahami 

teks explanation: Apakah penerapan Down Payment Scoring (DPS) dapat meningkatkan motivasi 

belajar di masa pandemi covid-19 teks explanation siswa kelas XI IPA-4 SMA Negeri 1 Metro 

semester genap tahun pelajaran 2020/2021? Apakah penerapan Down Payment Scoring (DPS) dapat 

meningkatkan prestasi/hasil belajar di masa pandemi covid-19 teks explanation siswa kelas XI IPA-4 

SMA Negeri 1 Metro semester genap Tahun Pelajaran  2020/2021? 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah penerapan Down Payment Scoring (DPS) dapat meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar di masa pandemi covid-19 teks explanation siswa kelas XI IPA-4 SMA Negeri 1 

Metro tahun pelajaran 2020/2021. Untuk mengetahui bagaimana Down Payment Scoring (DPS) dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar di masa pandemi covid-19 teks explanation siswa kelas XI 

IPA-4 SMA Negeri 1 Metro tahun pelajaran 2020/2021. 

 

Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan 

Proses pembelajaran di masa pandemi covid-19, menjadi tanggungjawab guru dalam mengembangkan 

segala potensi yang ada pada siswa. Tujuan pokok proses pembelajaran  adalah untuk mengubah 

tingkah laku siswa berdasarkan tujuan yang telah direncanakan dan disusun oleh guru sebelum proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Perubahan tingkah laku itu mencakup aspek intelektual, 

emosional, dan fisik (Gronlund & Linn, 1990:8). Ketika proses pembelajaran dipandang sebagai 

proses perubahan tingkah laku siswa maka guru harus mengadakan penilaian atau scoring untuk 

mengetahui tingkat perkembangan siswanya. Selanjutnya scoring akan disebutkan dengan penilaian. 

Penilaian dalam proses pembelajaran merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisis 

dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran (Gronlund 

dan Linn, 1990). 
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Dengan melakukan penilaian ketika melaksanakan proses pembelajaran di masa pandemi covid-19an, 

guru akan dapat mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran dan akan memperoleh bahan 

masukan untuk menentukan langkah selanjutnya. Dengan demikian,  keefektifan suatu proses 

pembelajaran banyak ditentukan oleh peran penilaian dalam proses pembelajaran.  

 

Kompetensi Dasar pada kegiatan pembelajaran di masa pandemi covid-19, dapat dicapai dilengkapi 

dengan penilaian yang disebut penilaian dalam proses. Angelo (1991) menamakan penilaian dalam 

proses pembelajaran di masa pandemi covid-19, dengan istilah classroom assessment. Jenis penilaian 

ini merupakan penilaian secara kontinyu yang digunakan untuk memonitor kemajuan belajar di masa 

pandemi covid-19. Tujuan penilaian dalam proses pembelajar di masa pandemi covid-19an adalah 

untuk memperoleh balikan secara terus-menerus baik untuk guru sebagai balikan dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran maupun untuk siswa sebagai balikan berkenaan dengan keberhasilan 

maupun kegagalan proses belajar di masa pandemi covid-19. 

 

Berbagai teknik penilaian dapat diterapkan dalam melakukan penilaian saat  berlangsungnya proses 

pembelajaran. Aktivitas yang diciptakan guru tidak hanya aktivitas belajar di masa pandemi covid-19, 

tetapi juga aktivitas untuk kepentingan penilaian setiap kegiatan proses pembelajaran di masa 

pandemi covid-19 yang sedang berlangsung. 

 

Pengertian dasar penilaian dalam proses pembelajaran mencakup serangkaian kegiatan yang 

dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang perilaku belajar di masa pandemi covid-19 

siswa, tentang proses pembelajaran di masa pandemi covid-19, dan tentang suasana kelas. Angelo 

(1991) mendefinisikan penilaian dalam proses pembelajar di masa pandemi covid-19an: “Classroom 

assessment consist of small-scale assessment conducted continuously in college classrooms by 

dicipline-based teachers to determine what students are learning in that class”. Penilaian dalam 

proses pembelajaran di masa pandemi covid-19, juga mencakup serangkaian metode yang dilakukan 

oleh guru untuk mendapatkan informasi yang kemudian diinterpretasi untuk memahami siswa, 

merencanakan dan memonitor proses pembelajaran di masa pandemi covid-19, dan untuk 

menciptakan suasana kelas yang bergairah. 

 

Pengertian ini membawa implikasi bahwa penilaian proses memfokuskan pada upaya untuk 

mengetahui proses perkembangan siswa dalam belajar di masa pandemi covid-19. Karena itu guru 

sebagai organisator pembelajaran, selalu sibuk dengan tindakan pengambilan keputusan berkaitan 

dengan tingkah laku belajar di masa pandemi covid-19 siswa, keberhasilan proses pembelajaran. 

 

Down Payment dikenal penggunaannya dalam kehidupan sehari hari dengan singkatan “DP” yang 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “premi”. Istilah premi banyak digunakan 

dalam istilah bisnis, perbankan dan asuransi.  

 

Setiap perbuatan siswa selalu didasari oleh sebuah dorongan dari dalam atau motivasi tertentu. 

Motivasi merupakan salah satu aspek psikis yang memiliki pengaruh terhadap tindakan dan tujuan 

belajar di masa pandemi covid-19 siswa. Guru sangat perlu membangun dan mengarahkan motivasi 

belajar di masa pandemi covid-19 siswa agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dan maksimal 

dalam prestasinya.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan dimulai pada bulan Januari sampai dengan Maret 

2021 karena kompetensi dasar yang diukur disampaikan selama waktu tersebut. Pada bulan Januari 
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penulis memulai dengan penyusunan persiapan penulisan penelitian yang akan mengangkat judul 

penelitian tindakan kelas (PTK). Hal ini dilakukan karena selama bulan Januari Pertengan ada minggu 

ke-1 penulis menggunakannya untuk mengumpulkan data siklus I. Dan data siklus I ini akan dianalisis 

pada minggu ke-2. Selanjutnya pada minggu terakhir bulan September, penulis mengumpulkan data 

dengan melakukan tindakan siklus II. Kemudian pada minggu ke-1 bulan Maret, penulis melakukan 

analisis data siklus II.  

 

Penelitian akan dilaksanakan di Kelas XI IPA-4 SMA Negeri 1 Metro. Kelas tersebut dipilih karena 

pada tahun pelajaran 2020/2021 merupakan kelas yang penulis ampu. Dari pengalaman penulis siswa 

yang mempunyai minat terhadap Bahasa Inggris. Oleh sebab itu, penulis berharap penelitian ini dapat 

dilaksanakan dengan mudah dan dapat mencapai tujuan. Mengingat penelitian tindakan kelas tidak 

mengenal populasi dan sampel, penelitian ini menunjuk seluruh siswa kelas XI IPA-4 SMA Negeri 1 

Metro,  yang berjumlah 36 orang sebagai subjek penelitian. Sedangkan objek penelitian ini adalah 

motivasi dan hasil belajar di masa pandemi covid-19 teks explanation  siswa kelas XI IPA-4 SMA 

Negeri 1 Metro. 

 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari subjek penelitian. Sumber data ini berupa hasil 

pengamatan peneliti tentang motivasi dan prestasi belajar di masa pandemi covid-19 siswa dalam 

mempelajari teks explanation. Sesuai dengan sumber data di atas, penelitian ini menggunakan bentuk 

data berupa dokumentasi catatan personal siswa, dokumentasi aktivitas guru, dan daftar nilai teks 

explanation. Dengan demilian, bentuk data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif.  

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tes dan nontes. Teknik tes dilaksanakan 

dengan menggunakan soal yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Teknik nontes dilakukan 

dengan observasi. Teknik pengumpulan data pada kondisi awal diperoleh dari dokumentasi 

pengamatan motivasi siswa dan aktivitas guru serta tes tertulis untuk mengetahui hasil belajar di masa 

pandemi covid-19 siswa. Pada siklus I,  data diperoleh dari hasil observasi tentang motivasi siswa dan 

aktivitas guru sedangkan data hasil belajar siswa diperoleh dari  hasil tes secara tertulis. Jika hasil 

motivasi dan hasil belajar di masa pandemi covid-19 siswa pada siklus I  masih rendah maka perlu  

ditindaklanjuti dengan pemberian tindakan untuk perbaikan pada siklus II. Data siklus II diperoleh 

dari hasil observasi tentang motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Data-data yang diperoleh 

tersebut dicatat dalam dokumen penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar siswa. 

 

Indikator Kinerja 

Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila pembelajaran dengan DPS sebagai teknik pengelolaan nilai 

dapat meningkatkan motivasi siswa dan hasil belajar di masa pandemi covid-19 teks explanation . 

Peningkatan tersebut diindikasikan  seperti berikut ini. Persentase rata-rata seluruh aspek pengamatan 

motivasi siswa adalah 75%  atau berkriteria mendekati tinggi. Sekurang-kurangnya nilai hasil belajar 

di masa pandemi covid-19 kompetensi teks Explanation  80 %  siswa mendapat nilai  ≥ 75  (KKM 

Bahasa Inggris kelas XI SMA Negeri  Metro adalah 75 ) dan 50 % siswa memenuhi target nilainya. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Materi pembelajar di masa pandemi covid-19an teks Explanation merupakan bahan pembelajaran di 

masa pandemi covid-19, yang dikembangkan dari Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian di 

kelas XI. Dan Kompetensi Dasar yang dimaksud adalah memahami makna teks fungsional pendek 

dan esei sederhana berbentuk  narrative,  explanation, dan discussion  dalam konteks kehidupan 

sehari-hari dan untuk mengakses ilmu pengetahuan. 
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Kelas XI IPA-4 adalah memiliki 36 siswa terdiri atas 22 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. 

SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2020/2021. Kondisi awal yang dijumpai di kelas ini 

berdasarkan pengeamatan penulis adalah motivasi belajar di masa pandemi covid-19 dalam 

mempelajari teks explanation yang sedang. Sebagian siswa masih menunjukkan sikap kurang 

semangat, hanya sekedar melaksanakan aktivitas membaca saja. Sebagian lagi menunjukkan sikap 

terbebani dan merasa sulit. Bahkan ada siswa yang tidak bisa memahami teks explanation. Hanya 

sebagian kecil lagi menunjukkan kesungguhan dengan berusaha memahami teks. 

 

Hal tersebut di atas dapat dilihat dari lembar observasi motivasi dimana sebagian besar berkriteria 

sedang sejumlah 36 siswa atau 80 %. Sedang 2 siswa berkriteria rendah sejumlah 6,7 % dan 4 siswa 

berkriteria tinggi sejumlah 13,3 %. Perbedaan motivasi tersebut mempengaruhi hasil belajar di masa 

pandemi covid-19 teks explanation yang juga bervariasi.  

 

Hasil penelitian tindakan kelas pada  materi memahami teks explanation yang dilakukan penulis 

melalui tindakan pada Siklus I dan tindakan pada Siklus II, baik berupa hasil pengamatan dan 

penilaian, telah penulis analisis dan paparkan. Selanjutnya, perlu pembahasan sebagai berikut ini. 

Pelaksanaan tindakan proses pembelajar di masa pandemi covid-19an  materi memahami teks 

explanation pada kompetensi dasar merespon makna teks explanation berdasarkan yang dilaksanakan 

pada Siklus I  dan mengungkapkan monolog teks explanation pada Siklus II  dengan menggunakan 

DPS untuk mengelola nilai siswa telah dilaksanakan dengan baik. Hasil pengamatan mengenai 

motivasi siswa pada tahap prasiklus, Siklus I dan Siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel.  Rekapitulasi Motivasi Memahami Teks Explanation Prasiklus, Siklus I, dan  Siklus II 

Jumlah Siswa Kondisi 
Refleksi Kondisi  Awal Ke 

Kondisi Akhir Prasiklus Siklus I Siklus II 

36 13,33 % 56,67 % 76, 67% Terjadi Peningkatan 

 

Berdasarkan tabel di atas, motivasi siswa dalam belajar di masa pandemi covid-19 merespon teks 

explanation mengalami peningkatan dari tahap Prasiklus 13,33 % menjadi 56,67% pada Siklus I dan 

meningkat lagi menjadi 76,67 % pada Siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajar di masa 

pandemi covid-19an ini telah melampaui target indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu 75 %. 

 

Hasil Belajar di masa pandemi covid-19  Merespon teks explanation 

Hasil belajar di masa pandemi covid-19 memahami teks explanation pada tahap Prasiklus, Siklus I, 

dan Siklus IIdapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel.  Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar  Memahami Teks Explanation  Nilai Prasiklus, Siklus I, 

dan Siklus II 

Aspek Nilai Prasiklus Siklus I Siklus II Refleksi Kondisi  Awal Ke 

Kondisi Akhir 

Nilai Tertinggi 85 95 90 

Terjadi Peningkatan 
Nilai Terendah 20 50 70 

Nilai Rata-rata 72 79 85 

Nilai ≥ 75 17 24 29 
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57% 80% 97% 

Nilai < 75 
13 6 1 

43% 20% 3% 

Jumlah siswa 36 36 36 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan dari Prasiklus 72 

menjadi 79 pada Siklus I dan meningkat menjadi 85 pada Siklus II. Untuk jumlah siswa yang telah 

tuntas juga mengalami peningkatan dari 57 % pada tahap Prasiklus menjadi 80 % pada Siklus I dan 

meningkat menjadi 97 % pada Siklus II. Hal ini berarti sudah melampaui indikator kinerja yang telah 

ditetapkan yaitu 80%.  

 

Selanjutnya pencapaian target nilai masing-masing siswa tersaji dalam tabel berikut. 

 

Tabel.  Rekapitulasi Pencapaian Target Nilai Hasil Belajar Memahami    Teks Explanation 

pada Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

Target Nilai Prasiklus Siklus I  Siklus II Refleksi Kondisi  Awal Ke 

Kondisi Akhir 

Tercapai - 11 18 

Terjadi peningkatan Tidak Tercapai - 24 15 

Jumlah siswa - 36 36 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian pada pembelajar di masa pandemi covid-19an Siklus I dan Siklus II 

dengan menggunakan  Down Payment Scoring (DPS) untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

di masa pandemi covid-19 teks explanation menunjukkan peningkatan  motivasi belajar di masa 

pandemi covid-19 siswa siswa. Pada Siklus II persentase motivasi  siswa 76,67 % telah mencapai 

indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu rata-rata minimum 75% atau dengan mendekati kriteria 

tinggi. Hasil belajar di masa pandemi covid-19 teks explanation berupa nilai hasil belajar di masa 

pandemi covid-19 merespon makna teks explanation (membaca) pada Siklus I juga telah mencapai 

indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya nilai 80 %  siswa telah  mendapat 

nilai  ≥ 75 namun hanya 20 % siswa mampu  mewujudkan  target nilai. Sedangkan hasil belajar di 

masa pandemi covid-19 teks explanation  mengungkapkan monolog pada Siklus II siswa yang 

mendapatkan nilai   ≥ 75 mencapai 97 % dan 52 % siswa mampu  meraih target nilai yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini dapat dipetik dua simpulan.  Down Payment scoring 

(DPS) dapat meningkatkan motivasi belajar di masa pandemi covid-19, teks explanation di kelas XI 

IPA-4  semester genap SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2020/2021. Down Payment Scoring 

(DPS) dapat meningkatkan hasil belajar di masa pandemi covid-19 teks explanation siswa kelas XI 

IPA-4  semester genap SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2020/2021. Down Payment Scoring 

(DPS) dapat meningkatkan prestasi belajar di masa pandemi covid-19 teks explanation siswa kelas XI 

IPA-4  semester genap SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2020/2021. 
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Saran 

Guru hendaknya mampu menciptakan pengelolaan sesuai dengan karakteristik materi pembelajar di 

masa pandemi covid-19an dan karakteristik siswa dengan memilih teknik penilaian yang tepat. Down 

Payment Scoring (DPS) untuk peningkatan motivasi dan hasil belajar di masa pandemi covid-19, 

bahasa Inggris kompetensi memahami teks explanation, perlu diterapkan pada kompetensi dasar yang 

berbeda di tempat dan pada waktu yang berbeda agar efektivitas penggunaan teknik ini lebih teruji.  
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APPLICATION OF MAKE A MATCH LEARNING METHODS TO 

IMPROVE LEARNING RESULTS IN PROCESSING ASPECT IN 

CLASS VIII IN SMP NEGERI 1 LIRUNG 

 

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN MAKE A MATCH UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PRAKARYA ASPEK 

PENGOLAHAN DI KELAS VIII DI SMP NEGERI 1  LIRUNG 

 

Elfin Veronika Gumansalangi 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to: Apply the make a match learning method to the processing aspects of handcrafted learning 

in class VIII students at SMP Negeri 1 Lirung. Improving student learning outcomes after using the make a 

match learning method in the processing aspect of handcrafted learning in class VIII students at SMP Negeri 1 

Lirung. The results of research and discussion can be concluded that the achievement of student learning 

outcomes in the subject make a match. Thus the proposed action hypothesis can be accepted. In cycle I, the 

achievement of student learning outcomes was not effective, students did not understand the method used so that 

student learning outcomes were less than optimal. In cycle II, it is explained again about the learning steps with 

the make a match method and in this cycle students already understand and are accustomed to using the 

learning method used. In cycle II, the application of the make a match learning method can be said to be 

effective in improving student learning outcomes. The application of the make a match learning method is 

proven to improve the learning outcomes of the processing aspects of the craft so that this method can be 

applied to other subjects. 

Key Word: Make a Match Learning, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: Menerapkan metode pembelajaran make a match pada pembelajaran prakarya 

aspek pengolahan pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Lirung. Meningkatkan hasil belajar siswa setelah 

menggunakan metode pembelajaran make a match pada pembelajaran prakarya aspek pengolahan pada siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Lirung. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pencapaian hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran make a match. Dengan demikian hipotesis tindakan yang dikemukakan dapat 

diterima. Pada siklus I pencapaian hasil belajar siswa belum efektif, siswa belum paham dengan metode yang 

digunakan sehingga hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal. Pada siklus II dijelaskan kembali tentang 

langkah- langkah pembelajaran dengan metode make a match dan pada siklus ini siswa sudah memahami dan 

terbiasa menggunakan metode pembelajaran yang digunakan. Pada siklus II ini penerapan metode pembelajaran 

make a match dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penerapan metode pembelajaran 

make a match terbukti dapat meningkatkan hasil belajar prakarya aspek pengolahan sehingga metode ini dapat 

diterapkan untuk mata pelajaran lainnya. 

Kata Kunci: Pembelajaran Make a Match, Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pedidikan juga merupakan upaya penting dalam rangka pengembangan potensi diri dalam upaya 

penguasaan ilmu pengetahuan. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat 

dilaksanakan dengan cara mengoptimalkan proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu 

proses belajar mengajar dengan segala interaksi yang ada didalamnya. Ciri pembelajaran yang baik 
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dan berhasil salah satunya dapat dilihat dari kegiatan belajar mengajar. Makin tinggi kegiatan belajar 

mengajar siswa, semakin tinggi peluang berhasilnya pengajaran (Nana Sudjana, 2010:72).  

 

Pendidikan merupakan proses belajar yang berlangsung terus menerus seumur hidup dan dilaksanakan 

secara sengaja dan terencana untuk mendidik manusia secara aktif untuk menumbuh kembangkan 

potensi-potensi, baik jasmani maupun rohani, agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam 

masyarakat dan kebudayaan. Sumber daya manusia yang unggul akan mengantarkan sebuah bangsa 

menjadi bangsa yang maju dan kompetitif di tengah arus globalisasi. 

 

Keberhasilan dalam pendidikan akan terwujud apabila terdapat proses pembelajaran yang efektif. 

Pembelajaran yang efektif dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan diri siswa meliputi kemampuan, minat, motivasi, 

dan keaktifan belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa, antara lain: model 

pembelajaran, media pembelajaran, sarana, dan kelas (Ngalim Purwanto, 2014: 107). 

 

Sebagian besar guru dalam kegiatan pembelajarannya masih menggunakan metode pembelajaran 

ceramah atau memberikan informasi saja. Pembelajaran ceramah yang mengedepankan interaksi satu 

arah dimana guru memiliki peranan utama dalam kegiatan pembelajaran di kelas dapat menyebabkan 

siswa kurang terlibat pada saat proses pembelajaran berlangsung, cara berfikir siswa menjadi pasif 

sehingga materi yang disampaikan tidak bisa dipahami oleh siswa secara menyeluruh, menjadikan 

suasana pembelajaran yang membosankan dan akibatnya keaktifan siswa pada saat pembelajaran 

masih belum maksimal. Akibat dari kurang tepat dari pemilihan model pembelajaran secara langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian belajar siswa, sehingga pembelajaran 

dengan metode ceramah belum mampu mencapai tujuan pendidikan yang maksimal. 

 

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai guru yang mengampu mata pelajaran prakarya di SMP N 1 

Lirung memang masih jarang guru yang mencoba mengajar menggunakan model-model pembelajaran 

yang lain dikarenakan keterbatasan guru terhadap informasi model-model pembelajaran serta dalam 

penerapannya kegiatan pembelajaran di kelas. Sehingga adanya penelitian tindakan kelas di SMP 

Negeri 1 Lirung ini sangat  diharapkan  

 

Pada saat guru memberikan pertanyaan secara lisan tidak semua siswa mampu menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru, banyak siswa yang hanya diam, guru harus menunjuk siswa untuk mau 

menjawab pertanyaan dan tidak semua siswa yang ditunjuk dapat menjawab pertanyaan dengan benar. 

Selain itu, dilihat dari nilai ulangan harian siswa, masih banyak yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah. Batas nilai KKM yang ditetapkan di SMP 

Negeri 1 Lirung adalah 71. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru akan 

berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa di dalam kelas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model 

pembelajaran yang dapat merangsang keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga 

siswa akan berperan aktif dan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 

Mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan dengan banyak pendekatan pembelajaran. Salah satu 

cara yang dilakukan guru untuk meningkatkan hasil belajar yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif. Salah satu tipe metode pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan 

adalah dengan metode Make A Match. Metode Make A Match merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menggunakan media kartu permainan. Guru menyiapkan kartu berupa 

pertanyaan dan jawaban untuk kemudian masing-masing siswa menerima satu kartu. Siswa yang 

menerima kartu pertanyaan berusaha mencari pasangan kartu jawaban dan sebaliknya siswa yang 
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menerima kartu jawaban berusaha mencari kartu pasangan pertanyaan. Melalui model pembelajaran 

ini siswa dapat melakukan pembelajaran aktif sekaligus melakukan permainan kartu, sehingga dapat 

meningkatkan kemauan siswa untuk belajar. 

 

Metode make a match ini merupakan pembelajaran yang dapat digunakan untuk memberikan 

pemahaman kepada siswa bahwa proses pembelajaran tidak selalu berpusat pada guru serta dapat 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan siswa dalam menguasai 

materi tersebut. Oleh karena itu diharapkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran prakarya pada 

kelas VIII SMP Negeri 1 Lirung meningkat, karena berdasarkan observasi suasana pembelajaran kelas 

8 masih pasif dan mengakibatkan hasil belajar rendah. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: Model pembelajaran 

yang digunakan guru di SMP N 1 Lirung pada saat mengajar kurang menarik, masih menggunakan 

metode ceramah dan hanya berpusat pada guru. Partisipasi siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran masih kurang, siswa banyak berbicara sendiri dengan teman semeja, tidak mau bertanya 

di saat guru memberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami dan antusias 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran prakarya masih 

banyak yang belum mencapai standar KKM, yaitu masih banyaknya siswa yang belum mencapai nilai 

≥ 71 yakni 13% atau 17 siswa dari 32 siswa yang belum memenuhi standar KKM. Belum pernah 

diterapkan metode pembelajaran Make A Match pada mata pelajaran prakarya dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar. 

 

Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada Penerapan Metode Pembelajaran Make A Match Pada Mata Pelajaran 

Prakarya Aspek Pengolahan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Siswa Kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Lirung. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana 

penerapan metode pembelajaran Make A Match pada pembelajaran prakarya aspek pengolahan siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Lirung? Apakah metode pembelajaran Make A Match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII pada pembelajaran prakarya aspek pengolahan di SMP 

Negeri 1 Lirung? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

Menerapkan metode pembelajaran Make A Match pada pembelajaran prakarya aspek pengolahan 

pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Lirung. Meningkatkan hasil belajar siswa setelah 

menggunakan metode pembelajaran Make A Match pada pembelajaran prakarya aspek pengolahan 

pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Lirung. 

 

Kajian Teori 

Menurut Rusman (2012: 93) pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, 

materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru 

dalam memilih dan menentukan media, metode, strategi, dan pendekatan apa yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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Menurut UU No 20 Tahun 2003 (Rusman, 2012: 93) pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Sedangkan menurut 

pendapat Warsita (Rusman, 2012: 93) pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik 

belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Pembelajaran merupakan proses yang 

disengaja yang menyebabkan peserta didik atau siswa belajar pada suatu lingkungan siswa untuk 

melakukan kegiatan pada situasi tertentu (Marsudi 2016,:17). 

 

Menurut Nana Sudjana (2011: 16), tujuan belajar merupakan komponen utama yang lebih dahulu 

dirumuskan guru dalam proses belajar mengajar. Tujuan pembelajaran merupakan sejumlah hasil 

belajar yang ditunjukkan peserta didik telah melakykan proses belajar, yang meliputi pengetahuan, 

ketrampilan. Dan perubahan sikap/10pribadi peserta didik. Sedangkan menurut Oemar Hamalik 

(2011: 28) dari pengertian belajar maka jelas tujuan belajar itu prinsipnya sama, yaitu perubahan 

tingkahlaku, hanya berbeda cara atau usaha pencapaiannya. Penyampaian dapat menggunakan 

strategi-strategi belajar yang sesuai dengan tujuan tersebut. 

 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah peserta didik menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar menunjukkan pada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar 

itu merupakan indikator adanya dan derajat perubahan tingkah laku siswa. Hasil belajar digunakan 

oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat 

tercapai apabila peserta didik sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku 

yang lebih baik lagi. 

 

Menurut Oemar Hamalik (2011: 30) hasil belajar seseorang ditunjukkan dengan perubahan tingkah 

laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil 

yang dicapai oleh siswa setelah mengalami proses belajar mengajar ditandai dengan adanya 

perubahan kepandaian, kecakapan, dan tingkah laku pada diri siswa itu sendiri. 

 

Menurut Agus Suprijono (2012: 14) menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah konsep 

yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin 

oleh guru atau diarahkan oleh guru. Istilah kooperatif dalam hal ini bermakna lebih luas yatu 

menggambarkan keseluruhan proses sosial dalam belajar dan mencakup pula pengertian kolaboratif. 

Menurut Shaw dalam Agus Suprijono (2012: 17) dalam pembelajaran kooperatif, kelompok bukanlah 

semata-mata sekumpulan orang.  

 

Make a match merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menggunakan media kartu 

permainan. Guru menyiapkan kartu berupa pertanyaan dan jawaban untuk kemudian masing-masing 

siswa menerima satu kartu. Siswa yang menerima kartu pertanyaan berusaha mencari pasangan kartu 

jawaban dan sebaliknya siswa yang menerima kartu jawaban berusaha mencari kartu pasangan 

pertanyaan. Melalui model pembelajaran ini siswa dapat melakukan pembelajaran aktif sekaligus 

melakukan permainan karu, sehingga dapat meningkatkan kemauan siswa untuk belajar. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe make a match merupakan model pembelajaran dengan cara 

mencari pasangan. Ngalimun (2014: 176) mengutarakan kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran 

make a match sebagai berikut, guru mempersiapkan kartu yang berisi pertanyaan dan kartu yang 

berisi jawaban dari pertanyaan tersebut setiap siswa mencari kartu jawaban yang cocok dengan kartu 

pertanyaan, siswa yang benar mendapatkan nilai, kartu dikumpulkan lagi dan dikocok, untuk babak 
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berikutnya pembelajarn seperti babak pertama, langkah terakhir guru bersama siswa melakukan 

kesimpulan, evaluasi, dan refleksi. 

 

Metodologi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah dimana terdapat program studi yang digunakan untuk memperoleh masalah 

dari penelitian. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Lirung yang beralamat di Kecamatan Lirung 

Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara 

 

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan selama penelitian berlangsung. Penelitian ini akan 

dilaksanakan pada bulan Maret- Mei 2016. Waktu disesuaikan dengan jadwal pelajaran mata 

pelajaran Prakarya Aspek Pengolahan dan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak sekolah SMP 

Negeri 1 Lirung. 

 

Subjek penelitian adalah pihak yang terlibat penuh serta cukup lama dan intensif menyatu dalam 

proses pelaksanaan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII D SMP Negeri 1 

Lirung yang berjumlah 32 siswa pada tahun ajaran 2015/2016. Berdasarkan dari hasil observasi 

antusias belajar masih rendah, siswa sering berbicara sendiri dengan teman semeja, saat diberi 

kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan guru banyak siswa yang hanya diam dan saat 

ulangan harian nilai siswa masih rendah sehingga hasil belajar siswa rendah. 

 

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran make a match untuk 

meningkatkanhasil belajar siswa pada mata pelajaran prakarya aspek pengolahan siswa kelas VIII D 

di SMP Negeri 1 Lirung. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Prosedur tindakan kelas ini dilakukan di SMP Negeri 1 Lirung. Adapun prosedur penelitian yang akan 

dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang sesuai dengan penelitian tindakan kelas. Prosedur 

penelitian tersebut meliputi: 

 

Persiapan awal yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian tindakan yaitu melakukan observasi 

dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan pada bulan Januari 2018. Berdasarkan pengamatan, guru mata pelajaran masih 

menggunakan cara mengajar yang hanya berpusat pada guru mata pelajaran sehingga siswa kurang 

terlibat dan pasif. Selama kegiatan observasi, peneliti mengamati keaktifan siswa dan hasil belajar 

siswa khususnya siswa kelas VIII pada mata pelajaran prakarya, berdasarkan pengamatan masih 

banyak siswa yang kurang aktif saat kegiatan belajar mengajar berlangsung dan hasil belajar siswa 

juga masih rendah. 

 

Peneliti mengadakan wawancara dan diskusi dengan guru mata pelajaran prakarya untuk menanyakan 

hambatan-hambatan pada saat proses belajar mengajar, mengetahui sejauh mana pencapaian 

kompetensi prakarya dan untuk menyepakati bahwa tindakan akan diberikan pada salah satu kelas 

yang belum mencapai nilai KKM lebih dari 71% dari jumlah siswa, dan dari hasil diskusi disepakati 

bahwa penelitian tindakan kelas akan dilakukan pada kelas VIII D. 

 

Adapun hasil observasi yaitu: hasil belajar siswa kelas VIII D masih rendah dan sebagian siswa belum 

mencapai KKM. Siswa kelas VIII D kurang aktif, dimana saat proses belajar mengajar siswa 

diberikan kesempatan untuk bertanya hanya diam dan ketika guru memberi pertanyaan siswa, guru 

harus menunjuk siswa untuk mau menjawab. Metode yang digunakan dalam pembelajaran prakarya 
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cenderung membosankan untuk siswa, dimana masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa 

mudah jenuh, tidak dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan hasil belajar menjadi rendah. Model 

pembelajaran yang digunakan di SMP belum pernah menggunakan metode make a match. 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran prakarya aspek pengolahan dengan menerapkan model pembelajaran make a 

match.Karena selama pembelajaran di kelas guru belum menggunakan model pembelajaran langsung 

yang bisa mengaktifkan peserta didk, dan sebagian besar siswa belum tuntas atau belum mencapai 

KKM yatu ≤ 71 pada pembelajaran prakarya. Hasil belajar siswa sebagian besar belum tuntas 

sehingga pembelajaran belum efektif. Disarankan untuk mencoba menggunakan model pembelajaran 

make a match, untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran prakarya aspek 

pengolahan kelas VIII D di SMP Negeri 1 Lirung. Guru memberikan respon yang baik dan sepakat 

dengan rencana penerapan metode pembelajaran make a match untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran prakarya aspek pengolahan. 

 

Tahap pelaksanaan tindakan merupakan penerapan rancangan tindakan yang telah disusun berupa 

desain pembelajaran pada materi pengolahan setengah jadi bahan serealia dan umbi dengan metode 

pembelajaran make a match untuk meningkatkan hasil belajar siswa. adapun hal-hal yang akan 

diuraikan meliputi deskripsi tiap siklus dari hasil penelitian. 

 

Berdasarkan kesepakatan dengan guru, penelitian akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

pembelajaran prakarya dengan kompetensi dasar 3.4 yakni pengolahan bahan pangan setengah jadi 

dari bahan seralia dan umbi menjadi makanan. Adapun jadwal penelitian sesuai dengan jadwal 

pembelajaran prakarya adalah sebagai berikut: 

Tabel Jadwal Pembelajaran Prakarya Kelas VIII 

Hari dan tanggal Pertemuan siklus ke Waktu 

Senin, 30 April 2018 Siklus I 11.21 – 13.11 

Senin, 7 Mei 2018 Siklus II 11.21– 13.11 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan tahap-tahap penelitian tindakan kelas yang telah dirumuskan. 

Adapun tahapan tersebut terdiri dari perencanaan, tindakan dan pengamatan, dan refleksi. Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus pada siswa kelas VIII D di SMP N 1 Lirung sebagai 

subjek penelitian. Tindakan dalam penelitian ini berupa penerapan metode pembelajaran make a 

match untuk meningkatkan hasil belajar siswa sebagaimana disusun pada tahap perencanaan. 

 

Berdasarkan perumusan masalah dan langkah penelitian maka data yang diperoleh dalam penelitian 

ini beerupa hasil belajar siswa pada pembelajaran prakarya aspek pengolahan siswa kelas VIII D di 

SMP Negeri 1 Lirung. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian 

yang ebrupa lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dan tes pencapaian hasil belajar siswa. 

 

Kegiatan sebelum tindakan (pra siklus) dilaksanakan melalui observasi kelas dan wawancara dengan 

guru mata pelajaran prakarya, dalam pokok bahasan materi pengolahan setengah jadi serealia dan 

umbi dengan menerapkan metode Make A Match, pra siklus digunakan untuk mengukur peningkatan 

hasil belajar pada siklus selanjutnya. 

 

Dalam penelitian ini dilakukan diskusi perihal proses pembelajaran prakarya yang terjadi dan 

pencapaian hasil belajar kelas VIII D di SMP Negeri 1 Lirung. Berdasarkan wawancara dengan guru 
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dan diskusi yang dilakukan menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa masih sangat beragam. Ada 

siswa yang mampu meraih nilai tinggi dan ada juga siswa yang nilainya rendah. 

 

Hasil observasi tersebut didapat informasi tentang kondisi di kelas pada saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Guru mengajar di kelas mengggunakan metode ceramah dan kurangnya bahan 

ajar/materi pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran berlangsung. Hal ini menimbulkan 

banyak siswa yang kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru sehingga hasil belajar 

siswa rendah dan berpengaruh terhadap pencapaian kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran prakarya aspek pengolahan dari 32 siswa yang mengikuti 

pembelajaran prakarya menggunakan metode ceramah yang digunakan oleh guru menunjukkan 

bahwa siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal dengan kategori tuntas sebanyak 40% dan 

siswa yang mencapai kategori belum tuntas adalah 60%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran prakarya aspek pengolahan belum meningkat karena belum mencapai 

minimal 71% siswa mendapat nilai di atas KKM yaitu ≥71. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembelajaran di atas perlu 

diadakan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Pada proses pembelajaran 

dapat dilihat guru belum menggunakan metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran sehingga 

beberapa siswa yang mengobrol dengan teman sebangkunya pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Proses pembelajaran belum terlaksana dengan optimal. Secara umum hal ini berdampak 

pada pencapaian hasil belajar siswa itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan yang ada 

diterapkannya metode pembelajaran make a match yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan proses 

belajar siswa dan siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

 

Penerapan Metode Pembelajaran Make A Match pada Mata Pelajaran Prakarya Aspek Pengolahan 

Kelas VIII D di SMP Negeri 1 Lirung. Pada bagian ini dikemukakan hasil penelitian yang telah 

dilakukan melalui pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Tahap pelaksanaan merupakan penerapan 

rancangan tindakan yang telah di susun berupa pembelajaran dengan metode pembelajaran make a 

match. Data yang disajikan merupakan hasil pengamatan meliputi kegiatan pembelajaran selama 

tindakan dilakukan.  

 

Perencanaan pembelajaran dibuat berdasarkan hasil diskusi dengan guru mata pelajaran prakarya. 

Diawali dengan konsultasi dengan guru mata pelajaran prakarya mengenai kegiatan yang akan 

dilakukan pada siklus I dimana akan diterapkan metode make a match pada saat kegiatan belajar 

mengajar. Perencanaan yang dilakukan sebelum penelitian siklus I adalah sebagai berikut: Menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan metode make a match. RPP disusun 

sebagai acuan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Siklus I diselesaikan satu kali tatap muka. 

Menyiapkan instrumen tes berupa pilihan ganda dengan jumlah 20 butir soal dan lembar observasi 

untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran. Menyiapkan kamera untuk mendokumentasikan 

kegiatan penelitian. Peneliti memberi pengarahan kepada teman sejawat (observe) dalam mengamati 

kegiatan proses belajar mengajar dengan menerapkan metode pembelajaran make a match sesuai 

instrumen yang telah dibuat. Observe dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari jurusan PTBB FT 

UNY. Guru bersama peneliti melakukan diskusi mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan. Guru terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan peneliti mengenai 

peraturan yang akan digunakan dalam model pembelajaran metode make a match. 
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Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan perencanaan penelitian yang sudah direncanakan 

sebelumnya. Pelaksanaan siklus I dilaksanakan pada hari senin, 30 April 2016. Guru melaksanakan 

pembelajaran berdasarkan skenario yang telah disusun oleh peneliti. Guru melakukan proses 

pembelajaran dengan bantuan media handout, dan soal evaluasi yang telah disiapkan oleh peneliti 

sebelumnya.  

 

Penerapan metode pembelajaran make a match pada mata pelajaran prakarya aspek pengolahan 

sebagai tindakan dalam penelitian ini dilakuakan mulai siklus I sampai siklus II. Adapun pelaksanaan 

metode pembelajaran m ake a match pada materi pengolahan setengah jadi serealia, kacang-kacangan 

dan umbi menjadi makanan adalah sebagai berikut: Pada siklus I sebagian siswa belum siap untuk 

mengikuti pelajaran, siswa masih ada yang makan dan minum di dalam kelas dan mengobrol dengan 

teman sebangku. Sehingga pada siklus II dilakukan perbaikan pada jam masuk setelah istirahat untuk 

mengikuti mata pelajaan prakarya aspek pengolahan. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada tahap 

pendahuluan siklus II terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Kegiatan pendahuluan pada siklus I dan siklus II sudah berjalan dengan baik dan lancar setelah 

dilakukan perbaikan. Semua siswa dapat mengikuti kegiatan pendahuluan dengan metode 

pembelajaran make a match dengan baik. 

 

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini mulai diterapakan metode pembelajaran make a match. Pada 

siklus I masih ada beberapa siswa yang masih kurang jelas dan masih bingung dengan cara 

pembelajaran make a match dengan permaianan kartu. Beberapa siswa masih sibuk mengobrol 

dengan teman sebangku diluar mata pelajaran prakarya aspek pengolahan. Bahkan ada siswa yang 

sibuk dengan tugas dari mata pelajaran sebelumnya. Selain siswa belum mau maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya dan harus guru harus menunjuk siswa untuk mau maju 

mempresentasikan ke depan kelas. Dan siswa lain kurang memperhatikan presentasi yang sedang 

dilakukan oleh teman mereka sehingga saat diberi pertanyaan mereka tidak bisa menjawab. Respon 

siswa masih kurang, hanya beberapa siswa saja yang mau bertanya dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

 

Pada siklus II dilakukan perbaikan dimana siswa harus lebih diperhatikan dan diberikan motivasi 

kepada siswa agar pembelajaran lebih maksimal. Dengan cara guru memberikan reward berupa 

makanan atau pensil, reward ini akan diberikan kepada siswa apabila siswa dapat menjawab 

pertanyaan dari guru dan diberikan kepada siswa yang pertama dapat menemukan pasangan dalam 

permainan kartu. 

 

Diberikan juga pada siswa dengan perolehan nilai tertinggi sehingga siswa akan lebih aktif dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pada siklus II setelah guru lebih memotivasi dan memberikan 

reward proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih 

maksimal dan keadaan kelas menjadi lebih kondusif. Siswa sudah mau bertanya tentang materi yang 

telah dipelajarai dan dalam kegiatan presentasi siswa lebih aktif. 

 

Tahapan penutup yaitu tahapan menutup pembelajaran. Pada siklus I dan siklus II pada tahap ini 

sudah berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Berdasarkan data yang diperoleh, penerapan metode 

pembelajaran make a match pada siklus I dan siklus II sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan 

dan tahapannya. Pada siklus I keterlaksanaan pembelajaran prakarya aspek pengolahan dengan 

metode pembelajaran make a match belum maksimal, masih ada beberapa langkah pembelajaran yang 

belum berjalan dengan baik. Melalui metode pembelajaran make a match siswa diberi kesempatan 

maksimal untuk menunjukan kemampuan yang dimiliki. Adanya interaksi antara guru dengan siswa 
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dan siswa dengan siswa cukup berdampak positif dalam kegiatan pembelajaran. Hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran prakarya aspek pengolahan ditunjukkan dari pencapaian ketuntasan hasil belajar 

siswa berdasarkan KKM yang ditentukan yaitu ≥71 yang dicapai minimal 71% siswa. 

 

Berdasarkan uraian hasil, maka peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran prakarya aspek 

pengolahan melalui penerapan metode pembelajaran make a match menunjukkan hasil yang 

signifikan dari siklus I ke siklus II, adanya peningkatan hasil belajar siswa disetiap siklus yang 

dilakukan merupakan indikasi keberhasilan tindakan yaitu penerapan metode pembelajaran make a 

match untuk meningkatkan hasil belajar prakarya aspek pengolahan pada siswa kelas VIII D di SMP 

Negeri 1 Lirung. 

 

Hasil belajar pada mata pelajaran prakarya aspek pengolahan ditunjukkan dari ketuntasan belajar 

peserta didik berdasrkan KKM yang telah ditentukan yaitu ≥71. Peningakatan hasil belajar siswa 

terlihat dari pra siklus yaitu 17 siswa atau 13% tidak tuntas dan 11 siswa atau 47% yang tuntas, 

setelah diterapkan metode pembelajaran make a match hasil belajar siswa meningkat, yaitu 23 siswa 

atau 72% tuntas dan 9 siswa atau 28% belum tuntas. Masih adanya siswa yang belum tuntas pada 

siklus I dikarenakan belum terbiasa dengan pembelajaran langsung yang diterapkan dan belum 

terbiasa dengan metode pembalajaran make a match yang menuntuk siswa untuk lebih aktif. Maka 

disini dilakukan diskusi dengan guru untuk memperbaiki kekurangan yang ada agar siswa yang belum 

tuntas bisa tuntas dengan cara memperbaiki refleksi siklus I, memberikan waktu istirahat dalam 

pergantian pelajaran, memperbaiki rencana pembelajaran, memberikan motivasi agar siswa lebih aktif 

dan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran dan akan diterapkan pada siklus II. 

 

Berdasarkan hasil belajar siswa, siklus II meningkat menjadi 100% yaitu 32 siswa sudah tuntas, 

semua siswa sudah mencapai nilai KKM. Pada siklus II ini sudah memenuhi keberhasilan yang 

diterapkan. Hal ini dikarenakan perbaikan pada kekurangan pada suklus I dan penelitian diakhiri 

karena sudah mencapai keberhasilan yang diterapakan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran make a match. Dengan demikian hipoteisi tindakan yang dikemukakan 

dapat diterima. Hasil tersebut secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: Penerapan metode 

pembelajaran make a match pada mata pelajaran prakarya aspek pengolahan di SMP Negeri 1 Lirung 

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sintak melalui penelitian tindakan kelas model Kemmis dan 

Taggart. Langkah- langkah penelitian tindakan kelas meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

observasi, serta refleksi. Dalam penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, hal ini dikarenakan pada 

siklus I pencapaian hasil belajar siswa belum efektif, siswa belum paham dengan metode yang 

digunakan sehingga hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal. Pada siklus II dijelaskan kembali 

tentang langkah- langkah pembelajaran dengan metode make a match dan pada siklus ini siswa sudah 

memahami dan terbiasa menggunakan metode pembelajaran yang digunakan. Pada siklus II ini 

penerapan metode pembelajaran make a match dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Metode Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

prakarya aspek pengolahan. Pada pra siklus sebelum tindakan kelas diketahui 17 siswa atau 13% 

belum tuntas dan 11 siswa atau 47% tuntas. Setelah dilakukan tindakan siklus I menggunakan metode 

pembelajaran Make A Match ketuntasan siswa meningkat yaitu pada siklus I 23 siswa atau 72% telah 

tuntas dan 9 siswa atau 28% belum tuntas. Peningkatan pada siklus II yaitu 32 orang siswa telah 

tuntas KKM dan peningkatan skor mean dari pra siklus 72,34 menjadi 77,81 pada siklus I dan pada 

siklus II menjadi 87,8. 
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Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka hasil penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran 

make a match terbukti dapat meningkatkan hasil belajar prakarya aspek pengolahan sehingga metode 

ini dapat diterapkan untuk mata pelajaran lainnya. 

 

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut: Guru disarankan 

untuk menerapkan metode Make A Match dalam proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran 

teori. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat metode Make A Match membuat siswa lebih aktif dan 

bertaggung jawab selama proses pembelajaran yang akhirnya akan berpengaruh pada hasil belajar. 

Selama proses pembelajaran dengan metode Make A Match suasana belajar yang nyaman dan tidak 

tegang mampu mengoptimalkan belajar siswa, untuk pembelajaran selanjutnya guru sebaiknya 

mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga keaktifan dan hasil belajar siswa dapat 

lebih optimal. 
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BELAJAR MATEMATIKA DI KELAS III  

SD INPRES TANDENGAN 
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ABSTRACT 

The objectives of this classroom action research are as follows: to find out how learning using the inquiry 

method can improve student achievement in mathematics lessons To find out how to improve students' 

understanding of mathematics learning material using the inquiry method To find out how student activities in 

learning mathematics using the method inquiry. The research location at SD Inpres Tandengan, the object of 

research was the third grade students conducted in the first semester of the 2016/2017 academic year, from 

September to October 2016. The results of the study can be concluded as follows: learning mathematics using 

the method of discovery (inquiry) can improve abilities. / student achievement, student understanding of 

mathematics subject matter with the discovery method has increased. Student activities in learning mathematics 

with a cooperative learning model can emerge and develop Using the discovery method can train and 

encourage students to find unknown facts or relationships. 

Key Word: Inquiry Methods, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:  untuk mengetahui bagaimana pembelajaran dengan 

menggunakan metode inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika Untuk 

mengetahui bagaimana meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode inkuiri Untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan menggunakan metode inkuiri. Lokasi penelitian di SD Inpres Tandengan, objek penelitian adalah siswa 

kelas III yang dilakukan pada semester I Tahun pelajaran 2016/2017, pada bulan September sampai Oktober 

2016. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode penemuan (inkuiri) dapat meningkatkan kemampuan/prestasi siswa, pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran matematika dengan metode penemuan mengalami peningkatan. Aktifitas siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif dapat muncul dan berkembang Menggunakan 

metode penemuan dapat melatih dan mendorong siswa dalam menemukan suatu fakta atau relasi yang belum 

diketahui 

Kata Kunci: Metode Inkuiri, Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Memasuki abad ke-21 ini dunia pendidikan menghapi tantangan yang tidak ringan, terutama di bidang 

IPTEK yang sangat pesat. Perubahan masyarakat dunia maupun masyarakat kita sendiri dibidang 

sosial budaya dan berkembangnya isu bahwa kualitas pendidikan rendah. Oleh karena itu untuk 

menghadapi tantangan tersebut pendidkan dan pembelajara perlu adanya perubahan baik kuantitas 

maupun kualitasnya. Berbagai upaya telah dilakukan di bidang pendidikan. Misalnya dkeluarkan UU 

SISDIKNAS  no 2 tahun 1985 dan program pendidikan 9 tahun serta diberlakukannya kurikulum- 

kurikulum baru seperti kurikulum 2004, KBK, KTSP. 
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Namun satu hal yang penting yaitu guru sebagai pelaksana langsung pencapaian tujuan pembelajaran 

perlu meningkatkan kualitas proses pembelajaran yaitu dengan memperhatikan bagaimana cara 

menyampaikan pengetahuan yang dimiliki itu kepada peserta didiknya. Maka dari itu peneliti 

mencoba untuk melakukan penelitian tindakan kelas dalam mengatasi masalah tersebut.  

 

Di SD Inpres Tandengan Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa ditentukan ketuntasan minimal untuk 

pelajaran Matematika adalah 60 keatas. Sedangkan siswa dikatakan belum berhasil apabila mendapat 

nilai kurang dari 60.  

 

Metode penemuan pada pembelajaran matematika dimaksudkan untuk mendorong siswa dalam 

memahami sesuatu yang bersifat fakta atau relasi matematika yang masih baru bagi siswa, misalnya 

pola, sifat-sifat atau rumus tertentu. Setelah menemukan fakta/relasi siswa diminta untuk menarik 

suatu generasi dari apa yang mereka temukan sendiri. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasar uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pembelajaran 

dengan menggunakan metode  penemuan/inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III 

SD Inpres Tandengan pada pelajaran matematika?  

 

Tujuan Penelitian 

Berdasar permasalahan di atas maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:  

untuk mengetahui bagaimana pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran matematika dengan menggunakan metode inkuiri 

Untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

metode inkuiri 

  

Kajian Pustaka 

Proses belajar mengajar merupakan proses interaksi antara siswa dengan guru dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran. Menurut Hudojo (2002:92) belajar merupakan proses aktiv dalam memperoleh 

pengalaman atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. Menurut Bell 

Gredler dalam Winata putra (2007:5) belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan aneka ragam kemampuan, ketrampilan dan sikap. Selanjutnya menurut Yuli Kurnia 

(2005:8) belajar didefinisikan sebagai perubahan dalam pengetahuan  atau prilaku yang dihasilkan 

oleh pengalaman, perubahan tidak terjadi semata-mata terjadi melalui maturasi atau kondisi-kondisi 

bersifat sementara. 

 

Dari beberapa pengertian di atas, belajar pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun 

jenisnya, oleh karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan 

perubahan dalam arti belajar. Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam arti belajar adalah 

perubahan terjadi secara sadar, bersfat kontinyu dan fungsional, positif dan aktif bukan bersifat 

sementara, perubahn tersebut bertujuan dan terarah serta mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

 

Mengajar merupakan proses aktif guru untuk membimbing siswa dalam mempelajari dan memahami 

konsep-konsep yang dikembangkan dalam proses belajar mengajar (Ariifin;2003:8). Karena kegiatan 

belajar merupakan hal yang wajib dikerjakan oleh individu, maka guru hendaknya memberikan 
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bimbingan dan dorongan kepada siswa agar timbul motivasi pada diri siswa sebagai motivasi 

ekstrinsik. Selanjutnya mengajar menurut Usman dan L. Setiawan (1993:4) adalah usaha untuk 

mengkoordinasikan lingkungannya dengan siswa dan bahan pangajaran sehingga menimbulkan proses 

belajar pada siswa. Dari pendapat tersebut mengajar merupakan suatu kegiatan atau proses yang 

menyediakan kondisi yang merangsang kegiatan belajar siswa untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap nilai-nilai tertentu. 

  

Pembelajaran menggunakan metode inkuri/penemuan merupakan suatu model pengajaran, mendorong 

siswa untuk memahami fakta/relasi matematika yang masih baru bagi siswa. Misalnya pola-pola atau 

rumus tertentu.  Fakta atau relasi sebenarnya sudah ada atau datemukan sebelumnya namun belum 

pernah digunakan secara langsung oleh guru. Kegiatan dalam metode ini menggunakan konsep 

maupun ketrampilan matematika dalam kaitan dengan pemecahan masalah. Menurut Muhsetyo 

(2007:35) metode penemuan (inkuiri) dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

 

Lokasi penelitian di SD Inpres Tandengan, objek penelitian adalah siswa kelas III yang dilakukan 

pada semester I Tahun pelajaran 2016/2017, pada bulan September sampai Oktober 2016.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian diperlukan data. Data tersebut adalah sejumlah 

fakta yang digunakan sebagai sumber atau masukan untuk menentukan kesimpulan atau keputusan 

yang diambil. Yang menjadi topik pengamatan adalah kegiatan siswa, kegiatan guru dan hasil 

pembelajaran siswa pada mata pelajaran matematika tentang simetri lipat bagun datar. 

Setelah diadakan penelitian pada siklus I masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan bahwa 

kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran yaitu dalam mengidentifikasi simetri lipat 

bangun datar dengan metode penemuan, Prestasi belajar siswa dan aktifitas siswa serta pemahaman 

terhadap materi pembelajaran masih kurang maksimal.  

 

Perilaku dan sikap siswa 

Pemberian tindakan dengan pertanyaan terstruktur dalam penyajian materi matematika pada siswa 

kelas III SD Inpres  Tandengan ternyata cukup efektif mengubah perilaku dan sikap siswa.Data hasil 

penelitian menunjukan terjadi peningkatan antara siklus I dan Siklus II 

 

Diagram Perbandingan 

 

                    
 

Diagram di atas menunjukan dengan jelas bahwa terjadi konsistensi peningkatan positif perilaku dan 

sikap siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan konsep pertanyaan terstruktur. 

SIKLUS II 

SIKLUS II 
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Pada pertemuan pertama terjadi peningkatan yang cukup besar dari 51% dengan kategori tidak baik 

(D) menjadi 76% dengan kategori baik (B). Pada pertemuan kedua terjadi peningkatan yang cukup 

besar juga dari 61.2% dengan kategori cukup baik (C) menjadi 81% dengan kategori baik (B). Pada 

pertemuan ketiga terjadi juga peningkatan dari 70.3% dengan kategori  baik (B) menjadi 86% dengan 

kategori sangat baik (A) 

 

Hasil Belajar Siswa 

Sejalan dengan peningkatan positif perilaku dan sikap siswa dalam menerima tindakan pembelajaran 

dari guru maka terjadi pula peningkatan hasil belajar siswa. 

a. Daya serap siswa 

 Diagram perbandingan antara siklus I dan siklus II 

 
KET: 

SIKLUS I: 70% ;  SIKLUS II:85.2% 

 

Diagram di atas jelas menunjukan terjadi peningkatan siklus I menuju siklus II 70% menjadi 85.2% 

b. Ketuntasan Belajar Siswa 

Jika daya serap mengkaji dan mengukur secara umum rata rata nilai yang dipreoleh seluruh siswa 

maka ketuntasan belajar adalah mengkaji persentasi siswa yang mencapai nilai minimal KKM. Seperti 

halnya daya serap hasil belajar ,tingkat ketuntasan belajar siswa pun turut meningkat dari siklus 

pertama ke siklus kedua. 

 

Pada siklus I ketuntasan belajar siswa mencapai 42% dan siswa yang belum tuntas mencapai 58% 

sehingga perlu dilanjutkan pada siklus II sehingga ketika dilanjutkan didapat kenaikan yang 

memuaskan dan didapat 90% yang tuntas dan tinggal 10% siswa yang belum tuntas.Bahkan pada 

pertemuan ketiga di siklus II total siswa yang tuntas adalah 14 orang dengan presentasi 100%. 

Sehingga atas dasar ketuntasan belajar 75% dan pada siklus II telah mencapai 90% maka tidak perlu 

lagi dilanjutkan pada siklus III  

 

Diagram perbandingan ketuntasan belajar siswa siklus I dan siklus II 

 
 

SIKLUS I 

42% 

SIKLUS II 

90% 
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Penutup 

Kesimpulan 

Dari Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode penemuan (inkuiri) dapat meningkatkan 

kemampuan/prestasi siswa, pemahaman siswa terhadap materi pelajaran matematika dengan metode 

penemuan mengalami peningkatan. Aktifitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran kooperatif dapat muncul dan berkembang Menggunakan metode penemuan dapat 

melatih dan mendorong siswa dalam menemukan suatu fakta atau relasi yang belum diketahui. 

 

Saran 

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: Kegiatan pembelajaran matematika 

yang selama ini menggunakan metode kurang meningkatkan prestasi belajar siswa, keaktifan siswa 

dan pemahaman terhadap materi sebaiknya menggunakan pembelajaran yang aktif, efektif, 

menyenangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Melihat prestasi belajar siswa melalui 

metode penemuan yang mengalami peningkatan, tentunya bisa dikembangkan dengan metode 

pembelajaran yang lain yang dianggap lebih efektif. Adanya perbaikan pembelajaran diharapkan 

dapat meningkatkan profesional guru dalam mengemban amanat sebagai guru yang profesional. 
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APPLICATION OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) 

LEARNING MODEL TO IMPROVE MATHEMATICS LEARNING 

OUTCOMES IN CLASS IV SD NEGERI 3 MOMALIA 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN REALISTIC MATHEMATICS 

EDUCATION (RME) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA DI KELAS IV SD NEGERI 3 MOMALIA 
 

Sulastri Husin Tangahu 

 

 

ABSTRACT 

This research was carried out with the aim of improving mathematics learning outcomes, precisely on the 

material "using fractions in problem solving" through the Realistic Mathematics Education (RME) learning 

model in grade IV SD Negeri 3 Momalia. This study uses a classroom action research design (CAR) using a 

spiral model with reference to the theory of Kemmis and Mc. Taggart, which consists of planning, 

implementation, observation, and reflection techniques, and is implemented in two learning cycles. The research 

subjects were students of class IV SD Negeri 3 Momalia, totaling 30 people. The results of Classroom Action 

Research (CAR) by calculating the percentage of student learning outcomes completeness, obtained different 

results where in the first cycle student learning outcomes only reached 60.66%, and in the second cycle it 

reached 90.66%. So that from student achievement using the Realistic Mathematics Education (RME) learning 

model, it is very suitable to be taught to fourth grade students at SD Negeri 3 Momalia in Mathematics. The 

conclusion of the two cycles carried out in the study using the Realistic Mathematics Education (RME) learning 

model in mathematics lessons for fourth grade students of SD Negeri 3 Momalia, it turns out that student 

learning outcomes show an increase. 

Key Word: Realistic Mathematics Education (RME) learning model, Learning Outcomes, and Mathematics. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksankaan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika tepatnya pada materi 

“menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah” melalui model pembelajaran Realistic Mathematics 

Education (RME) di kelas IV SD Negeri 3 Momalia. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan 

kelas (PTK) dengan menggunakan model spiral dengan mengacu pada teori Kemmis dan Mc. Taggart, yang 

terdiri atas teknik perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, dan dilaksanakan dalam dua siklus 

pembelajaran. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 3 Momalia yang berjumlah 30 orang. Hasil 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan perhitungan persentase ketuntasan hasil belajar siswa, diperoleh hasil 

yang berbeda dimana pada siklus I hasil belajar siswa hanya mencapai 60,66%, dan pada siklus II mencapai 

90,66%. Sehingga dari pencapaian siswa dengan menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics 

Education (RME) sangat cocok untuk diajarkan pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Momalia pada mata pelajaran 

Matematika. Kesimpulan dari dua siklus yang dilaksanakan dalam penelitian dengan menggunakan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dalam pelajaran matematika pada siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Momalia, ternyata hasil belajar siswa menunjukkan adanya peningkatan.   

Kata Kunci: Model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME), Hasil Belajar, dan Matematika. 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika sering kali didapatkan bahwa siswa masih sukar menerima dan mempelajari 

matematika bahkan banyak yang mengeluh bahwa pelajaran matematika membosankan, tidak 

menarik dan susah untuk dipahami. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang dialkukan oleh 
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Djaali dalam Surdika (1998:2) yang menyimpulkan bahwa prestasi belajar matematika di sekolah 

dasar relative rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. 

 

Berbicara masalah rendahnya prestasi belajar siswa, khususnya prestasi belajar matematika dapat 

disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari luar diri siswa 

(Usman, 1993:10). Dalam proses belajar mengajar di sekolah, model pembelajaran yang digunakan 

guru merupakan salah satu faktor dari luar diri siswa yang dapat menpengaruhi prestasi belajar siswa. 

 

Penggunaan model pembelajaran yang cenderung membuat siswa pasif dalam proses belajar 

mengajar, dapat membuat siswa merasa bosan sehingga tidak tertarik lagi untuk mengikuti pelajaran 

tersebut, terlebih lagi pelajaran matematika yang menuurut Hudoyo (1988:3) berkaitan dengan 

konsep-konsep abstrak, sehingga pemahamannya membutuhkan daya nalar yang tinggi. Oleh karena 

itu, dibutuhkan ketekunan, keuletan, perhatian, dan motivasi yang tinggi untuk memahami materi 

pelajaran matematika. 

 

Permasalahan dalam proses belajar mengajar juga terjadi di SD Negeri 3 Momalia sebagaimana hasil 

observasi penelitian dalam proses pembelajaran mata pelajaran matematika pada siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Momalia bahwa penguasaan siswa terhadap pelajaran matematika masih tergolong rendah, 

ini disebabkan karena siswa tidak mengerti apa yang dijelaskan guru, sehingga terdapat 35 siswa yang 

hanya bermain saat belajar, terdapat siswa yang mengganggu temannya belaujar, juga ada terdapat 

siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini sebabkan cara guru yang kurang tepat 

memilih model pembelajaran untuk mengajar. 

 

Menurut keterangan yang diperoleh dari guru kelas bahwa rata-rata nilai matematika siswa kelas IV 

SD Negeri 3 Momalia Semester I tahun 2018 yaitu 5,7 dan nilai rata-rata tes awal yaitu 5,93, 

menunjukkan bahwa prestasi siswa matematika khususnya pada pokok bahasan pengenalan pecahan 

masih tergolong rendah karena masih dibawah standar minimal 6,0. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru dan siswa, ternyata permasalahan yang 

dikemukakan diatas juga terjadi di SD Negeri 3 Momalia pada siswa kelas IV dengan 20 jumlah 

siswa, dimana hasil observasi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa prestasi belajar dari siswa 

khususnya mata pelajaran matematika pada materi pecahan belum mencapai KKM, hal tersebut 

disebabkan karena dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung, masih terdapat 35 siswa yang 

bermain, juga terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, sehingga konsentrasi 

dalam menerima materi pelajaran terganggu. 

 

Pada umumnya proses pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional yakni ceramah, Tanya jawab, pemberian tugas dan pembelajarannya 

didominasi oleh guru dan sedikit sekali melibatkan siswa. Sejalan dengan itu Yuwono (2001:2) 

mengemukakan bahwa pengajaran matematika secara konvensional mengakibatkan siswa bekerja 

secara procedural dan memahami matematika tanpa penalaran, selain itu interaksi antara siswa selama 

proses belajar mengajar sangat kurang. 

 

Adapun pembelajaran matematika di SD Negeri 3 Momalia, guru kurang memberikan peluang kepada 

siswa untuk mengkonstruksi sendiri konsep-konsep matematika, siswa hanya menyalin apa yang 

dikerjakan oleh guru. Selain itu siswa tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide dan 

mengkonstruksi sendiri dalam menjawab soal latihan yang diberikan oleh guru. 
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Masalah yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa guru SD Negeri 1 Kawangoan perlu 

melakukan perbaikan proses pengajaran. Salah satu dengan menerapkan pendekatan pembelajaran 

yang menekankan pada keaktifan siswa untuk mengembangkan potensi secara maksimal melalui 

penelitian tindakan kelas. Pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam 

mengajarkan matematika adalah model Realistic Mathematic Education (REM), karena pendekatan 

pembelajaran ini dapat mendorong keaktifan, membangkitkan minat dan kreativitas belajar siswa agar 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

 

Model Realistic Mathematic Education (REM) adalah merupakan salah satu model dalam 

pembelajaran matematika yang landasan filosofinya sejalan dengan fasafah konstruktivis yang 

menyebutkan bahwa pengetahuan itu adalah konstruksi dari seseorang yang sedang belajar 

(Marpaung, 2001:3). Dalam hal ini pembelajaran dengan menggunakan model Realistic Mathematic 

Education (REM), siswa didorong untuk aktif bekerja bahkan diharapkan untuk mengkonstruksi atau 

membangun sendiri konsep-konsep matematika, dengan demikian Realistic Mathematic Education 

(REM) berpotensi untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 3 

Momalia. 

 

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (REM) untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pecahan siswa kelas IV 

SD Negeri 3 Momalia. Yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana 

peningkatan hasil belajar siswa ketika diterapkan oleh pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(REM) pada mata pelajaran matematika dengan materi menggunakan  pecahan dalam pemecahan 

masalah di kelas IV SD Negeri 3 Momalia. 

 

Rumusan masalah adalah “Bagaimana Penerapan Model Pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (REM) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri 3 

Momalia?” 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (REM) siswa kelas IV SD Negeri 3 Momalia. Guru dapat mengenal, 

memahami, dan melaksanakan model pembelajaran Realistic Mathematic Education (REM). 

Membantu siswa untuk mengenal, memahami materi pecahan yang diajarkan. Dapat memberikan 

sumbangan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Untuk memperkaya 

pengetahuan dan kemampuan peneliti dan mengembangkan model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (REM). 

 

Realistic Mathematic Education (REM) diperkenalkan oleh Freudenthal di Belanda pada tahun 1973. 

Realistic Mathematic Education (REM) sudah melalui proses ujicoba dan penelitian lebih dari 25 

tahun, implementasinya telah terbukti berhasil merangsang penalaran dan kegiatan berpikir siswa. 

Realistic Mathematic Education (REM) adalah suatu pendekatan dimana matematika dipandang 

sebagai suatu kegiatanmanusia (Freudental, 1973, Treffers, 1987, De moor, 1994 (dalam Fauzan, 

2001:1). Kata realistic diambil dari salah satu diantara empat pendekatan dalam 

pendidikanmatematika. Menurut klasifikasi Treffers yaitu mekanistik, empiric, strukturalistik, dan 

realistic. (Marpaung 2001:2). Mekanistik artinya cara mengerjakan suatu masalah secara teratur, 

empiric artinya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, strukturalistik 

artinya cara menyusun suatu konsep atau unsur-unsur dengan pola tertentu dan realistic artinya 

bersifat nyata. Pada pendidikan matematika dua komponen matematisi yaitu matematisi horizontal 
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dan matematisi vertikal. Perbedaan dari keempat pendekatan itu ditentukan sejauh mana mereka 

memuat/ menggunakan kedua komponen itu. 

 

Pendekatan strukturalistik lebih menekankan struktur dalam suatu cabang matematika yaitu 

mempelajari matematika dalam arah vertikal. Pendekatan realistic selain mempelajari dalam arah 

vertikal juga mempelajari dalam arah horizontal yaitu berhubungan antara konsep-konsep dalam 

beberapa cabang matematika. Pendekatan mekanistik tidak memuat kedua komponen matematisi itu, 

sedangkan pendekatan empiric hanya memuat komponen horizontal saja. Pembelajaran Matematika 

Realistik di sekolah dasar dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan lingkungan siswa sebagai 

titik awal pembelajaran. Masalah-masalah yang nyata atau yang telah dikuasai atau dapat 

dibayangkan dengan baik oleh siswa dan digunakan sebagai sumber munculnya konsep atau 

pengertian-pengertian matematika yang semakin meningkat. Jadi pembelajaran tidak mulai dari 

definisi, teorema itu diharapkan “seolah-olah ditemukan kembali” oleh siswa (Soedjadi, 2001:2). Jelas 

bahwa dalam pembelajaran matematika realistic siswa ditantang untuk aktif bekerja bahwa 

diharapkan agar dapat mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan yang akan diperolehnya. 

 

Menurut Gravermeijer (dalam Asikin, 2001:4), menjelaskan bahwa ide utama dari Realistic 

Mathematic Education (REM) adalah siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali ide 

dan konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa. Usaha untuk mebangun kembali ide dan 

konsep matematika tersebut melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-persoalan realistic. 

Realistic alam pengertian bahwa tidak hanya situasi yang ada di dunia nyata, tetapi juga dengan 

masalah yang dapat mereka bayangkan Heuvel, (dalam Asikin, 2001:4). 

 

Memperhatikan dalam pendidikan matematika dua komponen matematisi yaitu matematisi horizontal 

dan matematisi vertikal. Matematisi horizontal menunjuk pada proses transofrmasi masalah yang 

dinyatakan dalam bahasa sehari-hari kebahasa matematika, sedangkan matematisi vertikal adalah 

proses dalam matematika itu sendiri. Pendekatan realistic selain alam arah vertikal juga mempelajari 

dalam arah horizontal sehingga pada pendekatan realistic langkah-langkah memahami suatu masalah 

dengan melalui translasi timbale balik dari bentuk-bentuk representasi enaktif, ikonok, dan simbolik, 

serta pengertian dalam matematika (marpaung, 2001:3). 

 

Menurut Yuwono (2001:3), pembelajaran yang berorientasikan padaRealistic Mathematic Education 

(REM) dapat dicirikan oleh: (a) Pemberian perhatian yang besar pada “reinvention” yakni siswa 

diharapkan dapat membangun konsep dan struktur matematika bermula dari intuisi mereka masing-

masing; (b) Pengenalan konsep dan abstraksi melalui hal-hal yang konkrit atau dari sekitar siswa; (c) 

Selama proses permatematikaan siswa mengkonstuksi gagasannya sendiri, tidak perlu sama antara 

siswa yang satu dengan siswa yang lainnya; (d) Hasil pemikiran siswa di konfrontir dengan hasil 

pemikiran siswa yang lainnya. 

 

Ciri lain dari Realistic Mathematic Education (REM) yaitu (1) Matematika adalah kegiatan aktivitas 

manusia. (2) Belajar matematika merupakan proses belajar melalui “reinvention”. Dengan perkataan 

lain landasan filosifis matematika dekat dengan filsafat konstruktivisme yang menyebutkan bahwa 

pengetahuan itu adalah konstruksi dari seorang yang sedang belajar (Suparno, 1997:5). Ini berarti 

model Realistic Mathematic Education (REM) dilandasi oleh pandangan bahwa siswa harus aktif 

tidak boleh pasif. Siswa harus aktif mengkonstruksiu pengetahuan mereka. Guru berperan sebagai 

fasilitator artinya siswa harus didorong dan diberi keluasan untuk mengekspresikan jalan pikrainnya, 

menyelesaikan masalah menurut idenya sendiri, mengkomunikasikannya pada saat belajar dari ide 

teman-temannya (Marpaung, 2001:3).  
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Pendekatan realistic selain mempelajari dalam arah vertikal juga mempelajari dalam arah horizontal. 

Menurut De Lenge dalam Yuwono (2001:3-4), dalam arah horizontal meliputi pembuatan skema, 

merumuskan dan menggambarkan masalah dalam cara yang berbeda, menemukan hubungan-

hubungan dan keterkaitan, mengingat aspek-aspek yang serupa dalam masalah yang berbeda,  

merumuskan masalah nyata dalam model matematika yang telah dikenal. Sedangkan aktivitas yang 

merupakan permatematikaan vertikal mengharuskan dan memperbaiki model, menggunakan model 

yang berbeda, memadukan dan mengkombinasikan beberapa model, membuktikan keteraturan, 

merumuskan konsep matematika yang baru dan perapatan.  

 

Menurut De Lange (1998) dan Van Del Heuvel – Panhuizen (1998) dalam Yuwono (2001:3) 

mengungkapkan bahwa Realistic Mathematic Education (REM) adalah pembelajaran matematika 

yang mengacu pada konstruktivis social dan dikhususkan pada pendidikan matematika. Dalam 

pandangan Realistic Mathematic Education (REM) atau Pengajaran Matematika Realistik (PMR), 

pengembangan suatu matematika dimulai oleh siswa secara mandiri berupa kegiatan ekplorasi 

sehingga memberikan peluang pada siswa untuk berkreasi mengambangkan pemikirannya.  

 

Pengembangan konsep berawal dari intuisi siswa dan menggunakan strateginya masing-masing dalam 

memperoleh suatu konsep. Guru diharapkan tidak tergesa-gesa untuk menyampaikan pemikirannya 

kepada siswa tentang suatu yang dibahas. Bila ada suatu amteri dirasa sulit, siswa dapat membentuk 

kelompok kecil, sehingga terjadi negosiasi antara siswa dalam mendiskusikan materi yang sulit 

tersebut. Jadi peranan guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping yangakan meluruskan arah 

pemikiran siswa, sekiranya jalan pemikiran siswa jauh melenceng dari pokok bahasan yang dipelajari. 

 

Pembelajaran matematika realistik, bentuk dominasi guru perlu sekali dikurangi, antara lain dengan 

menujukkan kebenaran cara-cara yang digunakan siswa. Siswa yang menggunakan cara sendiri dan 

benar perlu dihargai, mungkin dengan memberitahukannya atau mendiskusikannya kepada seluruh 

kelas. Dengan memperhatikan foenomena yang ada di dalam kelas akan terbentu proses pembelajaran 

matematika yang tidak berorientasis kepada guru tetapi beralih pada pembelajaran matematika yang 

berorientasi kepada siswa bahkan berorientasi kepada masalah (Soedjadi, 2001:3). 

 

Menurut Marpaung (2001:3-4) Pendekatan Realistic Mathematic Education (REM) bertolak dari 

masalah-masalah yang kontekstual, siswa aktif, guru berperan sebagai fasilitator, anak bebas 

mengeluarkan idenya, siswa sharing ide-idenya artinya siswa bebas mengkomunikasikan ide-idenya 

satu sama lain, guru membandingkan ide-ide itu dengan membimbing mereka untuk mengambil 

keputusan tentang ide mana yang lebih baik buat mereka. Dalam mendesain suatu model 

pembelajaran berdasarkan pendekatan realistic, model tersebut harus mempresentasikan karakteristik 

Realistic Mathematic Education (REM) baik pada tujuan, materi, metode, dan evaluasi. (Asikin, 

2001:5). Dalam pembelajaran melalui pendekatan realistic dapat juga digunakan metode ceramah 

tetapi tidak digunakan secara terus menerus. Selain itu pula dapat diselingi dengan mmetode 

pemecahan masalah, metode diskusi, belajar kelompok, belajar individual cooperative learning, siswa 

menjelaskan kepada temannya, siswa yang membuat siswa dan meminta temannya yang mengerjakan 

lalu rotasi (Marpaung, 2001:10). 

 

Pembelajaran matematika realistic, kegiatan inti diawali dengan masalah kontekstual, siswa aktif, 

siswa dapat mengeluarkan ide-idenya, siswa mendiskusikan dan membandingkan jawabannya dengan 

temannya. Dimana guru memfasilitasi diskusi dengan teman sebangkunya dan mengarahkan siswa 

untuk memilih suatu jawaban yang benar. Selanjutnya guru dapat meminta beberapa siswa untuk 

mengungkapkan jawabannya. Melalui diskusi kelas jawaban siswa dibahas/ dibandingkan dan guru 
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membantu menganalisa jawaban-jawaban siswa. Jawaban siswa mungkin salah semua, mungkin 

benar semua atau sebagian benar sebagian salah. Jika jawaban benar, maka guru hanya menegaskan 

jawaban tersebut, jika jawaban salah satu salah guru secara tidak langsung memberitahu letak 

kesalahan siswa yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang menjawab soal atau siswa 

lainnya. selanjutnya siswa dapat memperbaiki jawabannya dari hasil diskusi, guru mengarahkan siswa 

untuk menarik kesimpulan. 

 

Tolak ukur keberhasilan belajar mengajar dalam penelitian ini adalah: Penguasaan materi pelajaran 

yang diajarkan mencapai hasil belajar yang maksimal, dan terjadinya perubahan perilaku dan tingkah 

laku, baik berupa pengetahuan keterampilan motorik atau penguasaan nilai-nilai. 

 

Matematika adalah terjemahan dari Mathematics. Isitlah matematika berasal dari bahasa Yunani 

mathein atau mathenein yang artinya mempelajari, namun diduga kata itu erat pula hubungannya 

dengan kata sansekerta medha atau widya yang artinya kepandaian, pengetahuan, atau intelegensi 

(Andi Hakim Nasution 1980) dalam Karso (2007:113). 

 

Menurut James (dalam T. Wakiman 2001:18) dalam kamus matematikanya mengatakan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang 

saling berhubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang banyaknya terbagi kedalam tiga 

bidang,yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

 

Pecahan terdiri dari pembimbing dan penyebut. Hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah 

bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Penyederhanaan pembilang dan penyebut 

akanmemudahkan dalam operasi aritmatika sehingga tidak menghasilkan angka yang terlalu besar 

tetapi tetap mempunyai nilai yang sama. Contohnya: bila dibandingkan antara 50/100 dan ½, maka 

lebih mudah dan sederhana melihat angka ½. 50/100 terlihat sebagai “angka raksasa” yang 

kelihatannya lebih kompleks dibandingkan dengan ½, padahal sebenarnya kedua angka ini tetap 

memiliki nilai yang sama. 

 

Penerapan model pembelajaran Realistic Mathematic Education (REM) dengan menggunakan 

langkah-langkah secara biak dan teratur akan dapat meningkatkan hasil pembelajaran di kelas IV SD 

Negeri 3 Momalia. Artinya apabila semua langkah ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka proses 

belajar mengajar dapat juga berjalan dengan baik. Dengan begikut maka hasil belajar siswa kaan 

mengalami peningkatan. 

 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang ada, maka hipotesis penelitian tindakan kelas ini 

adalah: “Bila Model Realistic Mathematic Education (REM) diterapkan dalam proses belajar 

mengajar, maka prestasi dan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 3 Momalia 

meningkat”. 

 

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan 

dalam bentuk penelitian kolaboratif yang mengacu pada desain penelitian yang dikemukakan oleh 

Kemmis dan Mc. Taggart (Aqib Zainal, 2006:31).  

 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus. Tiap siklus yang diteliti disesuaikan dengan 

perubahan yang ingin dicapai seperti apa yang telah didesain dalam faktor yang diselidiki. Sebagai 

penjajakan awal, maka terlebih dahulu diadakan tes diagnose yang berfungsi sebagai evaluasi awal. 
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Sedangkan observasi awal adalah untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar siswa khusus pada pokok bahasan pengenalan pecahan. 

 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini mengikuti prosedur berikut: (1) Perencanaan, (2) 

Pelaksanaan Tindakan, (3) Observasi, (4) Evaluasi, dan (5) Refleksi. Subjek penelitian yaitu siswa 

kelas IV SD Negeri 3 Momalia, dengan jumlah siswa 42 siswa. Waktu obsrvasi bulan November 

sampai bulan Desember, Semester I, Tahun Pelajaran 2019/ 2020 pada siswa Kelas IV SD Negeri 3 

Momalia. 

 

Penelitian ini dilakukan pada pembelajaran Matematika dengan menggunakan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) untuk materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 

pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Momalia, dilaksanakan oleh peneliti dan sesuai dengan waktu yang 

sudah ditentukan. 

 

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 2 (dua) siklus, dimana tiap siklus telah dilaksanakan sesuai 

prosedur penelitian. Pada penelitian ini, peneliti yang bertindak sebagai pengajar dan guru kelas 

mengamati kegiatan peneliti dan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) yang mempunyai 5 (lima) tahapan 

pembelajaran yaitu: Memahami Masalah Kontekstual, Menjelaskan Masalah Kontekstual, 

Menyelesaikan Masalah Kontekstual, Membandingkan, dan Mendiskusikan Jawaban, serta 

Menyimpulkan Materi. 

 

Seperti yang telah dibahas pada hasil penelitian, bahwa pelaksanaan tindakan siklus I jauh berbeda di 

bandingkan dengan siklus II, dimana pada siklus I guru belum sepenuhnya menerapkan dengan baik 

akan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME), danjuga siswa masih tampak malu-malu mengungkapkan ide dan pendapat mereka, bahkan 

masih ada siswa yang tidak berkosentrasi saat guru menjelaskan karena ada sebagian siswa yang 

hanya bermain. Meskipun ada juga beberapa siswa yang kelihatan memahami materi saat peneliti 

menjelaskan, tetapi pada akhirnya pada pra-siklus hanya 3 orang yang mencapai ketuntasan nilai 

maksimum yaitu nilai 80 dengan nilai rata-rata 54%, siklus I terdapat 6 orang yang mencapai nilai 

maksimum dengan nilai rata-rata 61% semua mencapai nilai maksimum dan terdapat beberapa siswa 

yang mendapat nilai sempurna yaitu nilai 100, dengan nilai rata-rata 93%. 

 

Berdasarkan hasil akhir yang didapat, maka perlu melakukan perencanaan ulang untuk siklus 

berikutnya, yaitu siklus II. Pada siklus ke II ini dilaksanakan hamper sama dengan siklus I, bedanya 

pada kegiatan ini, dimana peneliti membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok dan lembaran 

kertas dibagikan juga di tiap kelompok, agar saat peneliti menjelaskan, siswa langsung 

mempraktekkannya dan bisa dipastikan para siswa mudah mengerti apa yang dijelaskan karena 

mereka melihat bahkan mempraktekan secara langsung tentang menjumnlahkan bahkan 

mengurangkan bilangan pecahan. 

 

Setelah menjelaskan, maka seperti halnya siklus I peneliti memberikan masalah kontekstual yang 

akan diselesaikan oleh siswa, begitupun dengan siklus II. Tetapi masalah kontekstual dibuat sedikit 

berbeda, hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah siswa memang sudah memahami betul tentang 

materi yang diajarkan atau tidak. Kemudian siswa diberikan kesempatan membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban dengan teman sebangku. Pada akhir proses pembelajaran, siswa yang dibantu 

oleh peneliti menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
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Hasil observasi pada tindakan siklus II, kegiatan gurudan siswa dalam proses pembelajaran telah 

meningkat, dimana sekurang-kurangnya yang terjadi pada siklus I dapat diperbaiki sedikit demi 

sedikit. Guru sudah mampu mengalokasikan waktu dengan baik sehingga semua kegiatan yang telah 

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, siswa sudah lebih memperhatikan 

penjelasan guru, dan sudah banyak siswa yang mampu dan mau mengajukan pertanyaan jika ada 

masalah dalam menyelesaikan soal yang diberikan, sehingga hasil akhir rata-rata yang didapat oleh 

siswa secara keseluruhan adalah 93% (memenuhi kriteria ketuntasan belajar). 

 

Dari hasil evaluasi pada pelaksanaan tindakan kedua siklus yang dilakukan diperoleh bahwa terjadi 

peningkatan proses pembelajaran terhadapsiswa maupun guru. Bagi siswa yakni dapat meningkatkan 

kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, dimana dapat terlihat semangat siswa dalma 

menyelesaikan soal latihan yang diberikan dan hasilnya semakin baik. Selai8n itu siswa semakin 

berani untuk mengemukakan pendapat ataupun pertanyaan ekpada guru, siswa juga semakin 

termotivasi untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. 

 

Sedangkan bagi guru menunjukkan bahwa telah berhasil melakukan kegiatan pembelajaran sesuai 

yang diharapkan, dimana guru telah mampu memberikan bimbingan dan motivasi pada siswa serta 

guru lebih kreatif dan disiplin dalam menggunkaan waktu. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dalam proses 

pembelajaran matematika dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengen pecahan telah 

dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil belajar yang baik, serta berdampak positif bagi 

kegiatan pembelajaran Matematika untuk siswa kelas IV SD Negeri 3 Momalia. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka untuk aktivitas siswa terdapat peningkatan dari pra-

siklus ke siklus I 10% dari siklus I ke siklus II meningkat 35%, aktivitas guru dari pra-siklus ke siklus 

I 5%, siklus I ke siklus II meningkat sampai 30%, dan hasil belajar siswal dari pra-siklus ke siklus I 

7%, dan siklus I ke siklus II meningkat 32%. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dalam pembelajaran Matematika 

untuk materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, serta dapat mengembangkan kreativitas mengajar dari guru (peneliti). 

 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di kelas IV SD Negeri 3 Momalia pada pokok bahasan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan dapat disimpulkan bahwa: Melalui 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan 

menggunakan pendekatan semacam ini siswa akan lebih cepat memahami apa yang sedang dipelajari, 

dan pelajaran yang diperoleh akanlebih melekat dalam ingatan siswa karena dalam pengajarannya 

guru memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan kondisi lingkungan siswa sehingga siswa mudah 

menyerap pelajaran yang disampaikan. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari pencapaian 

nilai siswa setiap siklus yaitu pra-siklus 54%, siklus I 61% dan siklus II 93%. 

 

Diterapkannya pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) sangat berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar yang dicapai oleh para siswa yang mencakup semua ranah yaitu kongitif, 

afektif, dan psikomotor. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan tersebut dapat mengembangkan 

kreativitas mengajar dari guru (peneliti). 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti kepada 

setiap pembaca, yaitu: Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka diperlukan 

kreatifitas dari seorang guru agar materi yang diajarkan dapat dimengerti dengan baik oleh peserta 
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didik sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan maksimal. Khusus untuk mata 

pelajaran matematika, pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) sangatlah cocok 

digunakan untuk dapat mengembangkan kreativitas mengajar dari seorang guru. Dalam menerapkan 

pembelajaran matematika, hendaknya tidak mengabaikan keterkaitan konsep yang diajarkan dengan 

kehidupan siswa, ini dapat diwujudkan dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) yang merekomendasikan pembelajaran yang mengaitkan konsep matematika 

dengan kehidupa sehari-hari siswa, hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan daya 

ingat siswa terhadap konsep itu sendiri.  

 

Demi penyempurnaan penelitian tentang pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) pada 

Matematika di SD, diharapkan kepada semua pihak yang ingin melakukan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) agar dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan jumlah data yang lebih luas dan akurat. 
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EFFORTS TO INCREASE MOTIVATION AND ENGLISH LEARNING 

OUTCOMES ON TEXT UNDERSTANDING MATERIALS 

(EXPLANATION) THROUGH THE USE OF THE LEARNING MODEL 

(DOWN PAYMENT SCORING) IN THE MASS OF THE COVID-19 

PANDEMIC STUDENTS CLASS XI IPA-4 EVEN SEMESTER  

SMA NEGERI 1 METRO ACADEMIC YEAR 2020/2021 

 

UPAYA  MENINGKATKAN  MOTIVASI  DAN HASIL  BELAJAR 

BAHASA INGGRIS PADA MATERI POKOK PEMAHAMAN TEKS 

(EXPLANATION) MELALUI  PENGGUNAAN MODEL 

PEMBELAJARAN (DOWN PAYMENT SCORING) DI MASSA 

PANDEMI COVID-19  SISWA KELAS XI IPA-4 SEMESTER GENAP 

SMA NEGERI 1 METRO TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 

Bahrudin Sarief 

 

ABSTRACT 

The purpose of this action research is to improve the learning outcomes of Physics in IPA-1 class students in the 

odd semester of SMA Negeri 1 Metro for the 2018/2019 academic year. The research was carried out in class X 

IPA-1 in the odd semester of SMA Negeri 1 Metro in the 2018/2019 academic year, which is from July to 

October 2018. The research was carried out in class X IPA-1 in the odd semester at SMA Negeri 1 Metro in the 

2018/2019 academic year. The research subjects were students of class X IPA-1 odd semester of SMA Negeri 1 

Metro for the 2018/2019 academic year, totaling 33 students, consisting of 12 male students and 21 female 

students. Sources of data in this study were students of class X IPA-1 odd semester SMA Negeri 1 Metro. The 

results of the study on learning the Problem Based Instruction Model carried out at SMA Negeri 1 Metro, the 

following conclusions can be drawn: The average student activity in accordance with the aspects observed 

during inquiry learning in the first cycle is 65.25. In the second cycle has increased to 71.75. The average 

student learning outcomes in physics lessons after the implementation of the Problem Based Instruction model 

learning cycle I was 62.29. Student learning outcomes in the second cycle increased to 69.21. 

Key Word: Motivation, Learning Outcomes, Down Payment Scoring Learning Model 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Fisika pada siswa kelas IPA-1 semester 

ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2018/2019. Penelitian dilaksanakan di kelas X IPA-1 semester 

ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2018/2019, yaitu bulan Juli sampai dengan bulan  Oktober 2018. 

Penelitian dilaksanakan di siswa kelas X IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 

2018/2019. Subjek penelitian adalah siswa siswa kelas X IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun 

Pelajaran 2018/2019, yang berjumlah 33 siswa, terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro. Hasil penelitian 

pada pembelajaran Model Problem Based Instruction yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Metro, maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut : Rata-rata aktivitas siswa yang sesuai dengan aspek yang diamati selama 

pembelajaran inkuiri pada siklus I sebesar 65,25.  Pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 71,75. Rata-

rata hasil belajar siswa terhadap pelajaran fisika setelah diterapkannya pembelajaran Model Problem Based 

Instruction siklus I sebesar 62,29.  Hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 69,21. 

Kata Kunci: Motivasi, Hasil Belajar, Model Pembelajaran Down Payment Scoring 
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Latar Belakang Masalah 

Dalam situasi masyarakat yang selalu berubah, idealnya pendidikan tidak hanya berorientasi pada 

masa lalu dan masa kini, tetapi sudah seharusnya merupakan proses yang mengantisipasi dan 

membicarakan masa depan. Pendidikan hendaknya melihat jauh ke depan dan memikirkan apa yang 

akan dihadapi oleh peserta didik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, hendaknya pendidikan 

tidak hanya bertujuan memberikan materi pelajaran yang hanya untuk dihafal, tetapi lebih 

menekankan bagaimana mengajak siswa untuk menemukan, membangun pengetahuannya sendiri, dan 

mendorong siswa untuk berpikir, sehingga siswa dapat mengembangkan kecakapan hidup (life skill) 

dan siap untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Di masa sekarang ini banyak orang yang mengukur keberhasilan suatu pendidikan hanya dari segi 

hasilnya. Akan tetapi, pada dasarnya pendidikan adalah suatu proses yang menyeluruh dari berbagai 

aspek baik aspek afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sehingga dalam pengukuran tingkat 

keberhasilan pendidikan selain diukur dari segi nilai prestasi hendaknya juga diukur dari jalannya 

proses pendidikan yang telah dilakukan. 

 

Dari hasil observasi dan wawancara dengan guru observer selaku guru Fisika di SMA Negeri 1 Metro, 

diperoleh keterangan mengenai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) pembelajaran fisika adalah 

sebesar 65 dan selama ini metode yang digunakan dalam pembelajaran fisika masih menggunakan 

metode ceramah, sehingga peserta didik dalam kegiatan belajar cepat menjadi bosan serta cenderung 

pasif. Dengan masih rendahnya kualitas siswa dalam memahami konsep-konsep fisika, ini berdampak 

pada pencapaian nilai hasil belajar fisika. Rata- rata hasil belajar mata pelajaran fisika masih rendah 

yaitu 5 5,75 padahal yang diharapkan adalah 65. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya: 

Pembelajaran yang dilakukan selama ini dilakukan cenderung ceramah belum divariasi dengan 

metode yang lain seperti Problem Based Instruction. Hal ini dapat dilihat dalam kemampuan siswa 

dalam menganalisis atau memahami permasalahan yang terdapat pada soal. Pelaksanaan pembelajaran 

cenderung kurang melibatkan siswa. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya siswa yang 

berprestasi untuk membantu siswa lain yang kesulitan dalam pembelajaran fisika. Pelaksanaan 

pembelajaran kurang memanfaatkan laboratorium. Hal ini di tuturkan oleh beberapa siswa yang 

mengatakan bahwa selama di Kelas X IPA-1 mereka hanya dua kali masuk ke laboratorium. Perhatian 

siswa terhadap materi belum terfokuskan, hal ini disebabkan kondisi pembelajaran yang monoton atau 

searah TCL (Teacher Centered Learning). Sehingga siswa kurang dapat memahami konsep Fisika. 

 

Dari observasi tersebut, terlihat bahwa keberhasilan pembelajaran belum tercapai. Salah satu faktor 

yang menentukan keberhasilan pembelajaran adalah diperlukan strategi pembelajaran yang dapat 

mendukung situasi pembelajaran, agar pembelajaran fisika menjadi menarik, mudah difahami dan 

menyenangkan. Oleh karena itu, seorang guru dituntut melakukan inovasiinovasi terhadap kegiatan 

belajar mengajar agar siswa tidak mengalami kebosanan dalam menerima penjelasan materi pelajaran 

yang diberikan oleh guru. 

 

Berlakunya Kurikulum 2013 Berbasis Kompetensi Inti yang telah direvisi menuntut perubahan 

paradigma dalam pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran yang kurang melibatkan siswa secara 

aktif akan menghambat kemampuan siswa berpikir kritis dan menghambat ketrampilan siswa dalam 

pemecahan masalah, sehingga perlu dipilih dan diterapkan suatu model pembelajaran yang dapat 

mewujudkan tercapainya tujuan sebuah pembelajaran. 

 

Dalam Islam masalah belajar memiliki dasar dan tujuan yang terdapat dalam al Qur'an, sebagaimana 

dalam QS. Al Alaq ayat 1-5 sebagai berikut:  
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Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

Dalam buku strategi pembelajaran agama dijelaskan bahwa lima ayat di atas merupakan ayat pertama 

yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya berbicara tentang perintah kepada 

semua manusia untuk selalu menelaah, membaca, belajar dan observasi ilmiah tentang penciptaan 

manusia sendiri. Ayat ini mengandung perintah membaca teks secara verbal. Hal ini jelas 

menunjukkan adanya perintah untuk mengadakan pembelajaran, karena membaca dan menulis 

merupakan bagian dari pengembangan pengetahuan. Maka dari itu, sebagai seorang guru harus bisa 

memilih metode yang ada sesuai dengan kebutuhan sekolah. Metode pembelajaran yang baik adalah 

metode yang memperhatikan situasi dan kondisi pembelajaran. Dengan metode yang baik siswa akan 

menjadi mudah menerima materi pembelajaran sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran akan 

tercapai dengan maksimal. 

 

Problem Based Instruction merupakan model pembelajaran yang menggunakan sebagai suatu konteks 

bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Dari aspek psikologi 

belajar, pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman. Dan belajar bukanlah semata-mata proses menghafal sejumlah fakta, tetapi suatu 

proses interaksi secara sadar antara individu dengan lingkungan. Oleh karena itu, guru harus 

mendorong siswa untuk terlibat dalam tugas-tugas berorientasi masalah melalui penerapan konsep dan 

fakta, serta membantu menyelidiki masalah autentik dari suatu materi. 

 

Materi Hukum Newton tentang gerak merupakan materi pokok mata pelajaran  Fisika kelas X IPA-1 

semester ganjil di SMA Negeri 1 Metro. Hukum Newton tentang gerak merupakan materi dengan 

konsep yang sederhana dan fenomenanya dapat diamati dan sering kali di jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan penerapan pembelajaran Problem Based Instruction, guru berusaha menunjukkan 

kepada siswa bahwa materi Hukum Newton tentang gerak pada dasarnya adalah dekat, konkret dan 

berkaitan langsung dengan pengalaman yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud meneliti kajian pembelajaran yang 

berlangsung di SMA Negeri 1 Metro dapat menjadikan peserta didik tertarik dengan pelajaran fisika 

dan dapat menganalisis. Peneliti akan mengadakan penelitian tentang : Upaya Meningkatkan Prestasi 

Dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fisika Pada Materi Pokok Hukum Newton Tentang Gerak Dengan 

Menerapkan Model Problem Based Instruction Pada Siswa Kelas X IPA-1 semester ganjil SMA 

Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: Belum efektifnya proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Metro, 

dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang selama ini berlangsung masih menggunakan model 

pembelajaran yang bersifat konvensional yaitu metode ceramah. Masih banyak siswa yang kurang 

bersemangat dalam belajar fisika, sehingga keaktifan dan ketuntasan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran fisika belum tercapai secara maksimal. Belum pernah diterapkan model pembelajaran 

Problem Based Instruction di SMA Negeri 1 Metro. 

 

Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian adalah: Penerapan model pembelajaran 

Problem Based pembelajaran berlangsung pada materi pokok Hukum Newton tentang gerak. Materi 

penelitian ini dibatasi pada materi pokok Hukum Newton tentang gerak yang lebih ditekankan pada 

materi pokok hukum I Newton, hukum II Newton dan hukum III Newton. Hasil belajar yang 

dievaluasi dari tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Apakah dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Instruction dapat meningkatkan hasil 

belajar Fisika siswa kelas IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Fisika pada siswa kelas IPA-1 

semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Kajian Pustaka 

Menurut Wina Sanjaya Pembelajaran adalah suatu sistem, yang mana dalam sistem itu ada tiga 

karakteristik penting. Karakteristik penting yang pertama adalah adanya tujuan yang menjadi arah 

yang harus dicapai. Karakteristik dari sistem tersebut adalah adanya proses kegiatan yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan. Karakteristik dari sistem yang ketiga yaitu sistem selalu melibatkan dan 

memanfaatkan beberapa komponen, diantaranya yaitu sarana, guru, peseta didik, strategi atau metode. 

Strategi atau metode merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem tersebut. Tanpa 

strategi atau metode yang tepat proses pencapaian tujuan menjadi tidak bermakna. 

 

Menurut Oemar Hamalik “Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan pro sedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

tujuan belajar”.  

 

Menurut Suherman, Pembelajaran merupakan proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu: 

belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, mengajar berorientasi pada apa yang 

harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran. Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara 

terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara guru dengan siswa, serta antara siswa 

dengan siswa disaat pembelajaran sedang berlangsung. Dengan kata lain pada hakikatnya 

pembelajaran merupakan proses komunikasi antara peserta didik dengan pendidik serta antar peserta 

didik dalam rangka perubahan sikap. 

 

Pembelajaran yang baik mempunyai sasaran-sasaran yang seharusnya berfokus pada hal-hal sebagai 

berikut: Meningkatkan kualitas berpikir (qualities of mind), yaitu berpikir dengan efisien, konstruktif, 
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mampu melakukan judgment dan kearifan. Meningkatkan attitude of mind, yaitu menekankan pada 

keingintahuan, aspirasi-aspirasi dan penemuan-penemuan. Meningkatkan kualitas personal (qualities 

of person), yaitu karakter, sensitivitas, integritas, tanggung jawab. Meningkatkan kemampuan untuk 

menerapkan konsep-konsep dan pengetahuan-pengetahuan. 

 

Belajar adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan- perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dengan demikian 

hasil belajar adalah merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Kemampuan di sini adalah mampu memahami suatu ilmu pengetahuan yang didapat dari lingkungan 

atau orang lain seperti halnya guru. 

 

Hasil belajar berupa perubahan tingkah laku meliputi bentuk kemampuan yang menurut Taksonomi 

Bloom dan kawan-kawannya diklasifikasi dalam 3 kemampuan (domain) yaitu: ranah kognitif 

(cognitive domain), ranah afektif (afective domain) dan ranah psikomotor (psychomotor domain).  

 

Model pembelajaran Problem Based Instruction mempunyai beberapa nama lain seperti Project-Based 

Teaching (belajar proyek), Experienced-Based Education (pembelajaran berdasar pengalaman), 

Authentic Learning (belajar autentik) dan Anchored Instruction (belajar berdasar kehidupan nyata). 

Pembelajaran Problem Based Instruction merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada 

banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang 

membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. 

 

Problem Based Instruction mempunyai perbedaan penting dengan pembelajaran penemuan. Pada 

pembelajaran penemuan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berdasar disiplin ilmu dan 

penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas dalam ruang lingkup kelas, 

sedangkan Problem Based Instruction dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna 

dimana siswa mempunyai kesempatan dalam memilih dan melakukan penyelidikan apapun baik di 

dalam maupun di luar sekolah sejauh itu diperlukan untuk memecahkan masalah. 

 

Problem Based Instruction merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir 

tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam 

benaknya dan menyu sun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Dengan 

Problem Based Instruction siswa dilatih menyu sun sendiri pengetahuannya, mengembangkan 

keterampilan memecahkan masalah. Selain itu, dengan pemberian masalah autentik, siswa dapat 

membentuk makna dari bahan pelajaran melalui proses belajar dan menyimpannya dalam ingatan 

sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan lagi. 

 

Hipotesis Tindakan 

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis tindakan sebagai berikut: ada peningkatan hasil 

belajar fisika peserta didik Kelas X IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 

2018/2019, setelah menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction pada materi pokok 

Hukum Newton tentang gerak. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 

2018/2019, yaitu   bulan  Juli sampai dengan bulan  Oktober 2018. Penelitian dilaksanakan di siswa 

kelas X IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2018/2019. Subjek penelitian 

adalah siswa siswa kelas X IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2018/2019, 
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yang berjumlah 33 siswa , terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X IPA-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 

2018/2019, yang berjumlah 32 siswa sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan prosedur 

penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) dengan proses kajian berdaur ulang yang 

terdiri dari empat tahapan. 

 

Indikator Kinerja 

Indikator kinerja pada penelitian ini yaitu adanya: Peningkatan aktivitas belajar siswa melalui 

pembelajaran inkuiri. Peningkatan hasil belajar siswa, yang dilihat dari segi afektif, kognitif dan 

psikomotor melalui pembelajaran. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Metro.  Pembelajaran Fisika di SMA Negeri 1 

Metro dilaksanakan selama 3 kali pertemuan (pelaksanaan 6 x 45 menit).  Pelaksanaan pembelajaran, 

hasil observasi aktivitas siswa, hasil observasi guru peneliti, hasil belajar fisika siswa, refleksi dan 

rekomendasi setelah dilakukan pembelajaran Model Problem Based Instruction di kelas X IPA-1 

semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2018/2019.  

 

Pada siklus I, persentase aktivitas siswa sebesar 65,25% dengan kategori cukup aktif.  Pada siklus ini, 

masing-masing kelompok terlihat cukup aktif pada saat merumuskan hipotesis dan merencanakan 

kegiatan.  Kecukupaktifan tersebut dikarenakan siswa merasa senang dengan pembelajaran Model 

Problem Based Instruction yang baru pertama kalinya mereka dapatkan. Hal ini tampak ketika guru 

memberikan suatu permasalahan kepada masing-masing kelompok, mereka terlihat cukup aktif untuk 

memberikan hipotesis. Selain itu, pada saat merencanakan percobaan, sebagian besar siswa cukup 

aktif bertanya bagaimana cara pengunaan alat, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan saat 

menggunakannya.  

 

Pada siklus II, persentase aktivitas siswa sebesar 71,75% dengan kategori cukup aktif dan mengalami 

kenaikan jika dibandingkan dengan siklus I sebesar 6,5%.  Hal ini disebabkan karena siswa mulai 

tampak serius selama pembelajaran berlangsung.  Masing-masing kelompok telah menunjukkan kerja 

sama yang baik selama pembelajaran berlangsung. Pada siklus ini, terlihat adanya peningkatan yang 

signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.  Secara umum aktivitas siswa tergolong aktif, 

mulai dari merumuskan hipotesis hingga mengambil kesimpulan.  Mereka menyadari bahwa 

keseriusan mereka mengikuti pembelajaran dengan lebih baik akan mempengaruhi hasil belajar 

mereka sendiri. Hasil analisis dari ketiga siklus tersebut, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas 

siswa dalam berbagai aspek yang diamati.   

 

Pada siklus I, aktivitas guru peneliti tergolong baik sekali.  Meskipun demikian, ada beberapa 

indikator yang belum guru peneliti lakukan secara baik, misalnya membimbing siswa menentukan 

hipotesis, mengarahkan siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi, volume suara yang kecil saat 

menjelaskan materi di dalam kelas, membimbing siswa untuk saling bekerja sama dalam 

kelompoknya.  Pada siklus II, aktivitas guru dalam pembelajaran inkuiri lebih baik jika dibandingkan 

dengan siklus I. Sebagian besar aktivitas guru yang sesuai dengan pembelajaran inkuiri dapat 

diterapkan dengan baik sekali. Guru telah mengarahkan siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi 

dengan baik sekali.  Selain itu, guru telah menunjukan adanya adanya kemajuan yang lebih baik saat 

membimbing siswa untuk merumuskan hipotesis.   
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Berdasarkan data hasil belajar siswa, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil belajar siswa mengalami 

kenaikan pada siklus II. Pada siklus I, untuk ranah kognitif siswa mempunyai rata-rata sebesar 65,28 

dengan kategori cukup baik.  Nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 84.  Pada siklus II , untuk ranah 

kognitif siswa mencapai 70,63 dengan kategori baik.  Nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 85.  Pada 

siklus I, untuk ranah psikomotor memiliki rata-rata sebesar 65,16, dan pada siklus II mempunyai rata-

rata sebesar 70,69.  Pada siklus I, untuk ranah afektif mempunyai rata-rata sebesar 35,81, dan pada 

siklus II mempunyai rata-rata sebesar 59,25. Dengan meningkatnya ranah kognitif, psikomotor, dan 

afektif, maka hasil belajar siswa ikut meningkat. Hasil belajar yang diperoleh tidak hanya dinilai dari 

ranah kognitif saja, tetapi dari ranah psikomotor dan afektif.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran Model Problem Based Instruction yang dilaksanakan 

di SMA Negeri 1 Metro, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : Rata-rata aktivitas siswa yang 

sesuai dengan aspek yang diamati selama pembelajaran inkuiri pada siklus I sebesar 65,25.  Pada 

siklus II mengalami peningkatan menjadi 71,75. Rata-rata hasil belajar siswa terhadap pelajaran fisika 

setelah diterapkannya pembelajaran Model Problem Based Instruction pada siklus I sebesar 62,29.  

Hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 69,21. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil refleksi pada beberapa siklus pembelajaran inkuiri yang telah dilaksanakan di SMA 

Negeri 1 Metro, maka terdapat saran yang ingin penulis sampaikan untuk penulis sendiri dan pembaca 

yang ingin menerapkan model pembelajaran ini pada pembelajaran, antara lain: Penerapan 

pembelajaran Model Problem Based Instruction hendaknya dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif untuk menyampaikan materi yang bersifat eksperimen dan konsep untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Hendaknya guru dapat meningkatkan penyajian eksperimen dan 

demonstrasi sesering mungkin agar siswa dapat lebih mudah menerima, memahami dan mengingat 

materi yang disampaikan. Hendaknya alat yang digunakan dalam melaksanakan eksperimen dan 

demonstrasi merupakan alat-alat yang mudah dijumpai di sekitar lingkungan siswa, sehingga siswa 

dapat mencoba sendiri di luar kelas. Guru harus lebih memperhatikan setiap anggota kelompok yang 

tidak hadir saat pembelajaran berlangsung, kemudian memberikan Lembar Kerja Kelompok yang 

menjadi tanggungjawab anggota kelompok yang tidak hadir kepada kelompoknya untuk dipelajari. 
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SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 

Lisbeth Hutapea 

 

ABSTRACT 

Classroom action research aims to improve activities and learning outcomes of mathematics in geometry 

transformation material. The type of research used in this research is Classroom Action Research (CAR) 

which includes four components, namely planning, implementation, observation, and reflection which is 

carried out in two cycles. The research subjects were 32 students of class XI MIPA 5 SMAN 8 Bandar 

Lampung. The results showed an increase in each cycle. Student activity of 10 students or 31.25%, in the first 

cycle there were 22 students or 68.75%, and in the second cycle there were 30 students or 93.75%, student 

learning outcomes from the average before the improvement were only 60.00 to 72.50 and 81.25 in the second 

cycle, with a learning completeness level of 8 students or 25.00%, in the first cycle there were 20 students or 

62.50%, and in the second cycle there were 30 students or 93.75%, although still there are 2 students (6.25%) 

who have not completed but because all the criteria for the success of the learning process have been achieved 

in the second cycle, it is stated that the learning improvement process is complete and successful in the second 

cycle. Based on the explanation above, it can be concluded that the application of the CTL method with the 

Media Voice Note WhatsApp can increase the activity and learning outcomes of class XI MIPA 5 students at 

SMAN 8 Bandar Lampung Semester 1 for the 2020/2021 academic year. 

Key Word: Activity, Learning Outcomes, CTL, WhatsApp Voice Notes 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas betujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika materi 

transformasi geometri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) meliputi empat komponen yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan 

dua siklus. Subjek penelitian siswa kelas XI MIPA 5 SMAN 8 Bandar Lampung berjumlah 32 siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan peningkatan pada setiap siklusnya. Aktivitas siswa dari 10 siswa atau 31,25%,  siklus I 

ada 22 siswa atau 68,75%, dan pada siklus II ada 30 siswa atau 93,75%, hasil belajar siswa dari rata-rata pada 

sebelum perbaikan hanya  60,00  menjadi 72,50 dan 81,25  pada siklus kedua, dengan tingkat ketuntasan belajar 

sebanyak 8 siswa atau 25,00%,  siklus I ada 20 siswa atau 62,50%, dan pada siklus II ada 30 siswa atau 93,75%, 

walaupun masih ada 2 siswa (6,25%) yang belum tuntas namun karena semua kriteria keberhasilan proses 

pembelajaran telah tercapai pada siklus kedua maka dinyatakan bahwa proses perbaikan pembelajaran selesai 

dan berhasil pada siklus kedua. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan  metode 

CTL dengan dengan Media Voice Note WhatsApp dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI 

MIPA 5 SMAN 8 Bandar Lampung  Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Kata Kunci:  Aktivitas, Hasil Belajar, CTL, Voice Note Whatsapp 
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Latar Belakang Masalah 

Sebagai upaya untuk mencegah pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk 

meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring (dalam jaringan) atau 

online, hal ini sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait 

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat 

Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) 

merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan 

siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan 

kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah.  

 

Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan 

media daring (online). Guru harus melakukan inovasi dalam pembelajaran diantaranya dengan 

memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Semenjak pembelajaran diberlakukan dirumah, 

sebagian guru melakukan pembelajaran lewat media online seperti Whatsapp, google meet, google 

form, dan lain-lain. Inovasi dalam Pendidikan akan ada juga berbagai cara yang dapat dilakukan guru 

untuk menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada siswa. Salah satunya ada yang menggunakan 

Grup Whatsapp dan fasilitas yang ada seperti Voice Note WhasApp, dimana guru sebelumnya akan 

membuat modul pembelajaran dalam bentuk suara lalu dikirim ke grup untuk amati oleh para siswa. 

 

Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi 

masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak, tanpa persiapan 

yang matang. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan 

lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19. Dalam kenyataannnya, 

guru belum banyak memahami bagaimanan cara pelaksanaan pembelajaran dengan metode daring. 

Kebanyakan guru menggunakan apalikasi whatsapp, google classroom, google meet dan lain 

sebagainya hanya untuk mengintruksikan tugas yang harus dikerjakan siswa, seperti: ringkas buku 

halaman sekian!, baca buku halaman sekian dan kerjakan latihannya, kerjakan LKS dari halaman 

sekian sampai halaman sekian, dan sebagainya. Bagaimana siswa dapat menyelesaikan tugas, karean 

materinya saja tidak mereka pahami dan tidak terjadi interaksi dengan siswa. Hal ini yang akan 

membuat hasil belajar siswa rendah ketika guru memberikan evaluasi, terutama ditemukan pada mata 

pelajaran Matematika. Pada dasarnya objek pembelajaran matematika adalah abstrak. Materi 

pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal konkrit ke abstrak, jadi perlu 

peran guru dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Dengan demikian guru dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan 

dan efektif, dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi 

yang diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas 

dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan, namun guru harus mampu memilih dan membatasi 

sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode belajar yang 

digunakan serta media belajar apa yang harus dipersiapkan.  

 

Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi Covid-19 ini adalah 

kemampuan guru dalam berinovasi merancang, dan meramu materi, metode pembelajaran, dan 

aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreatifitas merupakan kunci sukses dari seorang 

guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring (online) dan tidak 

menjadi beban psikis bagi siswa. 
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Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi keberhasilan pembelajaran matematika adalah nilai KKM 

mata pelajaran matematika di kelas XI MIPA 5 SMAN Bandar Lampung yaitu 75. Setelah  dilakukan  

analisis  terhadap  hasil  belajar  siswa  dalam  tes studi awal ternyata  dari  35 orang  siswa  kelas  XI 

MIPA 5 SMAN Bandar Lampung.  sebanyak  19 orang  siswa atau sebesar 75,00% memperoleh nilai 

di bawah KKM, dan hanya sebanyak 8 orang siswa atau sebesar 25,00% saja siswa yang memperoleh 

nilai ≥ KKM (75) dengan perolehan nilai rata-rata secara klasikal mencapai angka 60,00. 

 

Melihat kondisi tersebut di atas, maka peneliti berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang 

timbul agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga keaktifan dan hasil  belajar 

siswa dapat meningkat dan tercapai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan melalui penerapan 

model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dengan media Voicenote WhatsApp. 

Model adalah cara yang digunakan untuk memberi kesempatan pada siswa untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam memilih 

model pembelajaran guru juga harus berorientasi pada keaktifan siswa. Model pembelajaran lebih 

ditekankan pada kegiatan siswa. Guru hanya sebagai pembimbing dan fasilitator bagi siswa (Oemar 

Hamalik, 2003: 26-27). Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar (Suprijono 2009: 46). Melalui model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik 

menggali informasi, ide, keterangan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. 

 

CTL adalah model pembelajaran yang kontekstual yaitu konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi kongkret dan mendorong siswa untuk 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan perencanaan dalam kehidupan mereka 

sehari-hari (Kesuma Dharma, 2010: 73). Proses belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

CTL ini akan menumbuhkan kesadaran siswa, mengenai pelajaran yang dipelajarinya tersebut 

berguna untuk kehidupannya sehari-hari. 

 

Voice notes adalah salah satu fitur yang cukup membantu dalam kondisi tidak bisa mengetik pesan. 

Berbeda dengan voice call, voice notes sering digunakan untuk mengirimkan pesan singkat ketika 

tidak memungkinkan untuk mengetik. Aplikasi perpesanan instan WhatsApp (WA) memungkinkan 

pengguna untuk mengirim pesan suara atau Voice Note secara mudah. Dengan fitur ini, pengguna 

tidak perlu mengetik pesan yang akan dikirim ke pengguna lain atau dalam percakapan grup. Fitur ini 

dapat digunakan untuk menyampaikan informasi bersifat penting atau sensitif. 

 

Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  dirumuskan  di  atas,  penelitian ini  dirancang  untuk  

menyelidiki  bagaimana  meningkatkan  keaktifan dan hasil belajar dengan menerapkan  model 

pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dengan media Voicenote WhatsApp dalam 

pembelajaran matematika yang berkaitan dengan materi transformasi geometri di kelas XI MIPA 5 

SMAN 8 Bandar Lampung pada semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021” 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan data di atas peneliti berupaya bekerja sama dengan  kepada sekolah untuk mencari solusi 

sehingga permasalahan dapat terselesaikan. Melalui pengamatan dan diskusi yang dilakukan untuk 

mengetahui kelemahan dan kekurang proses pembelajaran terindentifikasi beberapa masalah yang 

mempengaruhi pembelajaran antara lain: Penggunaan apalikasi whatsapp , google classroom, google 

meet dan lain sebagainya hanya untuk mengintruksikan tugas yang harus dikerjakan siswa sehingga 

siswa kurang mengusai materi pembelajaran yang diajarkan. Guru kurang bisa memanfaatkan 

pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan 
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diajarkan, Guru kurang mampu memilih dan membatasi sejauhmana cakupan materinya dan aplikasi 

yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan serta media belajar apa yang harus 

dipersiapkan sesuai dengan karakteristik siswa. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

masih banyak berada di bawah standar ketuntasan minimum (KKM) yaitu 75.  

 

Rumusan Masalah  

Dari uraian di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

ini, yaitu: Bagaimana peningkatan keaktifan belajar setelah menerapkan model pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching and Learning) dengan media Voicenote WhatsApp dalam pembelajaran 

matematika materi transformasi geometri pada siswa kelas XI MIPA 5 SMAN 8 Bandar Lampung 

semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021? Bagaimana peningkatan hasil belajar setelah menerapkan 

model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dengan media Voicenote WhatsApp 

dalam pembelajaran matematika materi transformasi geometri siswa kelas XI MIPA 5 SMAN 8 

Bandar Lampung semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021? 

 

Tujuan Penelitian 

Sementara itu, tujuan penelitian perbaikan pembelajaran ini untuk kepentingan hal-hal sebagai 

berikut: Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika materi transformasi 

geometri dengan penerapan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dengan 

media Voicenote WhatsApp  pada siswa kelas XI MIPA 5 SMAN 8 Bandar Lampung semester 1 

Tahun Pelajaran 2020/2021. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika materi transformasi 

geometri dengan penerapan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dengan 

media Voicenote WhatsApp  pada siswa kelas XI MIPA 5 SMAN 8 Bandar Lampung semester 1 

Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian 

Aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran merupakan salah satu faktor penting 

yang sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut Djamarah (2008: 38) aktivitas artinya 

kegiatan atau aktivitas. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik 

fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Menurut Sagala (2011: 124) 

mempelajari psikologi berarti mempelajari tingkah laku manusia, baik yang teramati maupun yang 

tidak teramati. Segenap tingkah laku manusia mempunyai latar belakang psikologis, karena itu secara 

umum aktivitas-aktivitas manusia itu dapat dicari hukum psokologis yang mendasarinya.  

 

Aktivitas yang diutamakan dalam pembelajaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat seorang penulis dari Jombang (dalam Asmani, 2010:211) yang menyatakan 

bahwa guru yang baik adalah guru yang sedikit bicara banyak diamnya. Maksud dari pernyataan 

tersebut adalah guru hanya sebagai fasilitator saja sedangkan siswa yang harus aktif melakukan 

berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran dengan melakukan diskusi, kerja kelompok, debat, 

bertanya dan lempar gagasan. 

 

Hasil belajar merupakan faktor yang sangat penting dan sering menjadi pokok pembicaraan atau 

permasalahan antar pendidik, karena hasil belajar mencerminkan kemampuan siswa dalam 

mempelajari suatu materi pelajaran. Menurut Dimyati dan Mudijono (2009: 3), hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 5   │   Mei 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    53 

  

 

Menurut Hamalik (2008: 30), hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku ketika seseorang 

telah belajar, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil 

belajar dapat ditunjukkan dengan nilai yang diberikan oleh guru.  

 

Berdasarkan teori taksonomi Bloom dalam Sudjana (2009: 22), hasil 

belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, dan 

psikomotor.   

 

Pelaksanaan pembelajaran matematika juga dimulai dari yang sederhana ke kompleks. Menurut Karso 

(1993:124) matematika mempelajari tentang pola keteraturan, tentang struktur yang terorganisasikan. 

Konsep-konsep matematika tersusun secara hirarkis, terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari 

konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks.  

 

Pembelajaran matematika hendaknya menganut kebenaran konsistensi yang didasarkan kepada 

kebenaran-kebnaran terdahulu yang telah diterima, atau setiap struktur dalam matematika tidak boleh 

terdapat kontradiksi. Matematika sebagai ilmu yang deduktif aksiomatis, dimana dalil-dalil atau 

prinsip-prinsip harus dibuktikan secara deduktif. Tetapi mengingat kemampuan berpikir siswa sekolah 

menengah atas (SMA), penerapan pola deduktif tidak dilakukan secara ketat. Hal itu sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Soedjadi (1995:1) bahwa struktur sajian matematika tidak harus 

menggunakan pola pikir deduktif semata, tetapi dapat juga digunakan pola pikir induktif.  

 

Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) adalah model pembelajaran yang 

mengaitkan materi pelajaran yang disampaikan dengan pemikiran siswa atau pengetahuan siswa yang 

sudah ada. Model CTL ini mampu membantu siswa mengembangkan pemikirannya secara luas, 

setelah guru mengaitkan pembelajaran dengan pemikiran dan pengetahuan siswa. Menurut Baharudin 

dan Wahyuni (2007: 137) pembelajaran CTL adalah konsep pembelajaran yang membantu guru 

mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari.  

 

Menurut Fatah Yasin (2008: 65) model pembelajaran CTL adalah konsep belajar dimana guru 

menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. CTL adalah sebuah 

sistem belajar yang didasarkan pada filosofis bahwa siswa mampu menangkap pelajaran apabila 

mereka mampu menangkap makna dalam materi akademis yang mereka terima, dan mereka 

menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkaninformasi baru dengan 

pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya (Johnson Eleine B, 2010: 14). 

Model pembelajaran CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat (Blanchard dalam Julianto dkk, 2011: 75). 

 

Voice notes adalah salah satu fitur yang cukup membantu dalam kondisi tidak bisa mengetik pesan.  

Berbeda dengan voice call, voice notes sering digunakan untuk mengirimkan pesan singkat ketika 

tidak memungkinkan untuk mengetik. Aplikasi perpesanan instan WhatsApp (WA) memungkinkan 

pengguna untuk mengirim pesan suara atau Voice Note secara mudah. Dengan fitur ini, pengguna 
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tidak perlu mengetik pesan yang akan dikirim ke pengguna lain atau dalam percakapan grup. Fitur ini 

dapat digunakan untuk menyampaikan informasi bersifat penting atau sensitif. 

 

Cara Mengirim Pesan Suara di WhatsApp. Pertama, buka percakapan atau chat dalam aplikasi 

WhatsApp. Ketuk dan tahan ikon mikrofon dan mulai berbicara untuk merekam pesan. Setelah selesai, 

Anda dapat melepas jari dari ikon mikrofon. Selanjutnya, WhatsApp akan mengirim pesan suara yang 

telah direkam secara otomatis.  Ketika merekam pesan suara, Anda dapat menggeser ikon mikrofon 

ke kiri untuk mengurungkan pengiriman pesan suara.  

 

Mengirim Pesan Suara Berdurasi Panjang di WhatsApp. Anda juga dapat mengirim pesan suara 

berdurasi panjang di WhatsApp. Untuk melakukannya, silakan buka percakapan di WhatsApp. Ketuk 

dan tahan ikon mikrofon, geser ikon mikrofon ke atas untuk mengunci perekaman suara, lalu tekan 

kirim untuk mengirimkan pesan suara yang telah direkam.  Perlu diketahui, beberapa ponsel mungkin 

memiliki waktu jeda atau (delay) sebelum Anda dapat berbicara saat merekam pesan. 

 

Cara Mengirim Pesan Suara di WhatsApp. Pertama, buka percakapan atau chat dalam aplikasi 

WhatsApp. Ketuk dan tahan ikon mikrofon dan mulai berbicara untuk merekam pesan. Setelah selesai, 

Anda dapat melepas jari dari ikon mikrofon. Selanjutnya, WhatsApp akan mengirim pesan suara yang 

telah direkam secara otomatis. Ketika merekam pesan suara, Anda dapat menggeser ikon mikrofon ke 

kiri untuk mengurungkan pengiriman pesan suara. Mengirim Pesan Suara Berdurasi Panjang di 

WhatsApp. Anda juga dapat mengirim pesan suara berdurasi panjang di WhatsApp. Untuk 

melakukannya, silakan buka percakapan di WhatsApp. Ketuk dan tahan ikon mikrofon, geser ikon 

mikrofon ke atas untuk mengunci perekaman suara, lalu tekan kirim untuk mengirimkan pesan suara 

yang telah direkam. Perlu diketahui, beberapa ponsel mungkin memiliki waktu jeda atau (delay) 

sebelum Anda dapat berbicara saat merekam pesan 

 

Metode Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SMAN 8 Bnadar Lampung. pada mata pelajaran 

matematika kelas XI MIPA 5 . Alasan pemilihan lokasi di  SMAN 8 Bandar Lampung  adalah sebagai 

berikut:  Peneliti  merupakan  tenaga  pengajar  (guru SMAN 8 Bandar Lampung).  Hal  tersebut akan 

mempermudah  peneliti  untuk mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian dan tidak  

akan mengganggu  aktivitas  serta  efektivitas  kegiatan  belajar  mengajar  siswa, guru lain maupun 

tugas peneliti sebagai pengajar.  Peneliti  menemukan  masalah  yang  dihadapi  siswa  kelas  XI 

MIPA 5 dalam pembelajaran matematika serta adanya motivasi bagi peneliti untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching and Learning) dengan media Voicenote WhatsApp. 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020/2021,  selama kurang lebih 3 bulan 

yaitu bulan  September 2020 sampai dengan November 2020. Penelitian yang digunakan adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan dilaksanakan dalam 2 siklus,  dengan penjelasan setiap siklus 

terdiri dari dua kali pertemuan dengan menerapkan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching 

and Learning) dengan media Voicenote WhatsApp.  

 

Penelitian tindakan sekolah ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Tindakan yang dilakukan adalah menerapkan 

model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dengan media Voicenote WhatsApp 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus tindakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

adalah pendekatan deskriptif. Apabila datanya telah terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi dua 
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kelompok data, yaitu kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan 

dalam kata-kata atau simbol. Data kualitatif yang berbentuk kata-kata tersebut disisihkan untuk 

sementara, karena akan sangat berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh 

dari analisis data kuantitatif (Arikunto, 2006:17), sehingga dalam penelitian ini diperlukan dulu data 

kuantitatif yang berbentuk angka, setelah itu baru diperjelas dengan kata-kata. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa dalam 

mempelajari materi pembelajaran. Kriteria keberhasilan kinerja dalam penelitian ini dapat ditetapkan 

sebagai berikut. Siswa dinyatakan tuntas jika telah mencapai tingkat penguasaan materi 85% ke atas 

atau mendapat nilai 75. Pelaksanaan perbaikan pembelajaran dinyatakan berhasil apabila peningkatan  

aktivitas belajar  siswa  mencapai 85% atau lebih dari jumlah seluruh siswa. Proses perbaikan 

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

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi Awal  

Peneliti  menemukan  masalah  dengan  hasil  pembelajaran  matematika yang dianggap  kurang  

optimal  dan  belum  mencapai  tujuan  pembelajaran  yang diharapkan.    Hasil  peneliti,  pengamatan  

kondisi  awal  siswa  kelas XI MIPA 5 SMAN 8 Bandar Lampung pada  pelajaran  matematika 

dengan menggunakan pedoman pengamatan dan alat pengumpul data menunjukan bahwa nilai  siswa  

masih  rendah.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  skor  nilai  rata-rata siswa  masih di bawah KKM 

yaitu (70)   

 

Hasil pengamatan awal dengan siswa adalah siswa merasa kurang memahami materi yang  

disampaikan  oleh  guru.  Kebanyakan guru menggunakan apalikasi whatsapp, google classroom, 

google meet dan lain sebagainya hanya untuk mengintruksikan tugas yang harus dikerjakan siswa, 

seperti: ringkas buku halaman sekian!, baca buku halaman sekian dan kerjakan latihannya, kerjakan 

LKS dari halaman sekian sampai halaman sekian, dan sebagainya. Bagaimana siswa dapat 

menyelesaikan tugas, karena materinya saja tidak mereka pahami dan tidak terjadi interaksi dengan 

siswa. Hal ini yang akan membuat hasil belajar siswa rendah ketika guru memberikan evaluasi, 

terutama ditemukan pada mata pelajaran Matematika.  

 

Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi Covid-19 ini adalah 

kemampuan guru dalam berinovasi merancang, dan meramu materi, metode pembelajaran, dan 

aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreatifitas merupakan kunci sukses dari seorang 

guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring (online) dan tidak 

menjadi beban psikis bagi siswa. 

 

Hasil pembelajaran yang dilakukan di kelas XI MIPA 5 SMAN 8 Bandar Lampung pada 

pembelajaran matematika materi transformasi geometri pada kondisi awal secara jelas diuraikan di 

bawah ini: 
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Tabel  Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Kondisi Awal 

No Ketuntasan 
Kondisi Awal 

Ket 
Jumlah % 

1 Tuntas 4 17,39  

2 Belum Tuntas 19 82,61  

 Jumlah 23 100  

 Nilai terendah 40  

 Nilai tertinggi 80  

 Rata – rata 56,52  

 Ketuntasan 4  

 % Ketuntasan 17,39  

 

Penjelasan mengenai aktivitas belajar siswa hasil pengamatan pada kondisi awal sebagaimana 

dijelaskan di bawah ini. 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Observasi Peningkatan Aktivitas Siswa pada Kondisi Awal 

 

No Uraian Jumlah Ket 

1 Siswa Tuntas 6   

2 Persentase Tuntas 26,09   

3 Siswa Belum Tuntas 17   

4 Persentase Belum Tuntas 73,91   

5 Ketuntasan Klasikal 26,09   

 

Hasil penelitian, baik pada siklus I maupun Siklus II menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas 

pembelajaran, baik menyangkut aspek-aspek kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

maupun aktivitas siswa. Peningkatan kualitas pembelajaran memberi dampak yang positif pada 

peningkatan hasil belajar siswa kelas XI MIPA 5 SMAN 8 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2020/2021  pada materi transformasi geometri.  

 

Peningkatan kualitas pembelajaran dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa ini erat kaitannya 

dengan aktivitas guru menggunakan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) 

dengan media Voicenote WhatsApp dalam pembelajaran materi tersebut. Meskipun kualitas 

pembelajaran dapat ditingkatkan telah berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa, namun masih 

perlu pengembangan lebih lanjut. Hal ini karena sesuai analisis data hasil evaluasi pembelajaran 

siklus II masih terdapat 1 (satu) orang siswa yang memperoleh nilai kurang dari KKM. Demikian pula 

menyangkut kegiatan guru pada aspek meminta siswa mempresentasikan hipotesis pemecahan 

masalah perlu dioptimalkan karena selama pembelajaran berlangsung pengelolaan waktu untuk 

presentase masih belum maksimal dan juga menyangkut aktivitas siswa pada aspek merumuskan 

hipotesis perlu ditingkatkan. Setelah melaksanakan pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dengan media Voicenote WhatsApp dalam 

penyajian materi transformasi geometri, beberapa aspek aktivitas siswa, guru perlu melakukan hal-hal 

sebagai berikut:  Meminta siswa lebih memahami masalah,  Meminta siswa bekerja sama dalam 

kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada lembar kerja; dipahami dalam 

langkah-langkah pemecahan terhadap permasalahan yang diberikan dalam lembar kerja agar siswa 

tidak mengalami kesulitan dalam menjelaskan kembali di depan kelas;  Guru lebih mengoptimalkan 
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aktivitas siswa untuk bertanya terhadap hal-hal yang belum dipahami siswa. Ketua kelompok atau 

siswa yang memiliki aktivitas belajar diminta untuk membantu teman di kelompoknya yang 

mengalami kesulitan belajar. Aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas merupakan temuan peneliti 

dalam menerapkan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dengan media 

Voicenote WhatsApp pada pembelajaran siklus I dan telah diperbaiki serta disempurnakan pada 

pembelajaran berikutnya (Siklus II). 

 

Dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada akhir 

pembelajaran siklus I, kegiatan siswa hanya mencapai 68,75%  atau 22 siswa yang dinyatakan tuntas. 

Ditinjau dari hasil belajar siswa menunjukkan bahwa 20 dari 32 siswa yang dikenakan tindakan atau 

62,50% memperoleh nilai sesuai dengan KKM 75 dan dinyatakan tuntas belajar. Akan tetapi, sesuai 

indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan yakni ketuntasan 85%, berarti persentase 

ketuntasan pada pembelajaran siklus I tersebut masih jauh dari harapan. Oleh karenanya, pada akhir 

pembelajaran siklus I peneliti dan pengamat sepakat untuk menyempurnakan tindakan pada 

pembelajaran berikutnya. 

 

Dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada akhir 

pembelajaran siklus II, kegiatan siswa hanya mencapai 93,75%  atau 30 siswa yang dinyatakan tuntas. 

Ditinjau dari hasil belajar siswa menunjukkan bahwa 30 dari 32 siswa yang dikenakan tindakan atau 

93,75% memperoleh nilai sesuai dengan KKM dan dinyatakan tuntas belajar.  

 

Mengacu pada kedua siklus yang sudah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan 

aktivitas dan prestasi belajar siswa yang terjadi pada setiap siklus menunjukkan kenaikan yang 

signifikan. Peningkatan aktivitas siswa menunjukkan perolehan pada studi awal hanya 10 siswa atau 

31,25%,  siklus I ada 22 siswa atau 68,75%, dan pada siklus II ada 30 siswa atau 93,75%. Hal tersebut 

didukung pula oleh kenaikan prestasi belajar siswa dari rata-rata pada studi awal hanya  60,00  

menjadi 72,50 dan 81,25  pada siklus kedua, dengan tingkat ketuntasan belajar sebanyak 8 siswa atau 

25,00%,  siklus I ada 20 siswa atau 62,50%, dan pada siklus II ada 30 siswa atau 93,75%, walaupun 

masih ada 2 siswa (6,25%) yang belum tuntas namun karena semua kriteria keberhasilan proses 

pembelajaran telah tercapai pada siklus kedua maka dinyatakan bahwa proses perbaikan pembelajaran 

selesai dan berhasil pada siklus kedua.  

 

Hal ini sejalan dengan pendapat Bruner (dalam Amin, 2013: 5) bahwa siswa dilatih untuk mencari 

data yang di peroleh sehingga Mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesisnya 

sendiri. Terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran serta dampaknya terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa kelas XI MIPA 5 SMAN 8 Bandar Lampung Semester 1 tahun pelajaran 2020/2021 

pada materi transformasi geometri yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching and Learning) dengan media Voicenote WhatsApp sebagaimana diuraikan di 

atas, berarti hipotesis tindakan, yaitu: “Jika dalam pembelajaran materi transformasi 

geometrimenggunakan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dengan media 

Voicenote WhatsApp, maka aktivitas dan hasil belajar siswa akan meningkat” dapat diterima. 

Walaupun hipotesis telah diterima namun masih perlu diadakan tindak lanjut kepada satu orang siswa 

yang belum mencapai kriteria yang ditetapkan, dengan cara memberikan bimbingan secara individual. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan tindakan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa kelas XI MIPA 5  SMAN 8 Bandar Lampung pada materi transformasi geometri pada semester 
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1 tahun pelajaran 2020/2021 mengalami peningkatan setelah menggunakan model pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching and Learning) dengan media Voicenote WhatsApp. Peningkatan yang terjadi 

dapat dijelaskan sebagai berikut: Penerapan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and 

Learning) dengan media Voicenote WhatsApp dapat meningkatkan aktivitas siswa pada kegiatan 

pembelajaran. Hal ini dapat dibuktikan bahwa keaktifan belajar mengalami peningkatan dari kondisi 

awal sebanyak 10 siswa atau 31,25%,  siklus I ada 22 siswa atau 68,75%, dan pada siklus II ada 30 

siswa atau 93,75%. 

 

Hasil belajar siswa pada studi awal hanya  60,00  menjadi 72,50 dan 81,25  pada siklus kedua, dengan 

tingkat ketuntasan belajar sebanyak 8 siswa atau 25,00%,  siklus I ada 20  siswa atau 62,50%, dan 

pada siklus II ada 20 siswa atau 93,75%, walaupun masih ada 2 siswa (6,25%) yang belum tuntas 

namun karena semua kriteria keberhasilan proses pembelajaran telah tercapai pada siklus kedua maka 

dinyatakan bahwa proses perbaikan pembelajaran selesai dan berhasil pada siklus kedua.  

 

Saran  

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti mengemukakan saran 

sebagai berikut: Siswa hendaknya melibatkan diri pada setiap kegiatan pembelajaran melalui model 

pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dengan media Voicenote WhatsApp secara 

optimal, agar tidak merasa jenuh dalam pembelajaran serta dapat dengan cepat memahami materi 

pembelajaran. Siswa dianjurkan bersemangat ketika akan dilaksanakan pembelajaran, karena akan 

mendapatkan pengetahuan baru dalam belajarnya. Bagi Guru, pelaksanaan model pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching and Learning) dengan media Voicenote WhatsApp  dapat divariasikan dengan 

model pembelajaran lainnya yang sesuai agar mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa di masa 

pandemi Covid 19. Strategi model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dengan 

media Voicenote WhatsApp  yang akan diterapkan hendaknya dipahami dengan baik, kesesuaian 

dengan materi pembelajaran, langkah-langkah kegiatannya sampai pada cara evaluasinya. 

Pelaksanaan pembelajaran, guru hendaknya lebih mengoptimalkan peran dan tugasnya sebagai 

fasilitator dan motifator dalam pembelajaran, sehingga proses kegiatan pembelajaran berjalan lebih 

baik. Setiap pembelajaran yang dilakukan akan lebih baik jika didukung oleh semua pihak, baik dari 

kepala sekolah, guru dan orang tua wali siswa agar memudahkan siswa dalam proses pembelajaran, 

karena kegiatan penelitian tindakan kelas ini sangat bermanfaat khususnya bagi guru dan siswa, maka 

diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan. 
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ABSTRACT 

Teacher performance in the learning process at SMK Negeri 1 Negeri Besar Kab. Way Kanan is still not as 

expected in terms of preparing learning plans (RPP), implementing learning, assessing student achievement and 

following up on student achievement assessments. This study aims to improve teacher performance in learning 

through academic supervision at SMK Negeri 1 Negeri Besar Kab. Way Kanan in preparing lesson plans, 

implementing learning, assessing learning achievement, carrying out follow-up assessments of student 

achievement that can improve teacher performance.  The subjects  of  this study were 12 teachers of SMK 

Negeri 1 Negeri Besar Kab. Way Kanan Prov. Lampung. Based on the results of continuous academic 

supervision in cycle I and cycle II, teacher performance increased, namely cycle I. Teacher performance in 

preparing lesson plans in cycle I reached 72.22% while in cycle II was 92.59%. The teacher's performance in 

implementing the first cycle of learning reached 72.73% while the second cycle reached 93.94%. Teacher 

performance in assessing learning achievement in the first cycle reached 81.48% while the second cycle was 

90.74%. The teacher's performance in carrying out the follow-up to the assessment of student achievement in 

the first cycle reached 60.00% while the second cycle was 83.33%. Thus, the average cycle II action was above 

75%. Based on the results of these studies, it can be concluded that teacher performance increases in preparing 

lesson plans, implementing learning, assessing learning achievement, carrying out follow-up assessments of 

student achievement. 

Key Word: Teacher Performance, Continuous Academic Supervision 

 

ABSTRAK 

Kinerja guru dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Negeri Besar Kab. Way Kanan masih belum sesuai 

dengan yang diharapkan dalam hal menyusun rencana pembelajara (RPP), pelaksanaan pembelajaran,  menilai 

prestasi belajar siswa dan tindak lanjut penilaian prestasi belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran melalui supervisi akademik di SMK Negeri 1 Negeri Besar 

Kab. Way Kanan dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai prestasi belajar, 

melaksanakan tindak lanjut penilaian prestasi belajar siswa yang dapat meningkatkan kinerja guru. Subyek 

penelitian ini adalah 12 orang guru SMK Negeri 1 Negeri Besar Kab. Way Kanan Prov. Lampung .Berdasarkan 

hasil supervisi akademik berkesinambungan siklus I dan siklus II kinerja guru meningkat, yakni siklus I Kinerja 

guru dalam menyusun rencana pembelajaran siklus I mencapai 72,22% sedangkan siklus II 92,59%. Kinerja 

guru dalam melaksanakan pembelajaran siklus I mencapai 72,73% sedangkan siklus II mencapai 93,94%. 

Kinerja guru dalam menilai prestasi belajar siklus I mencapai 81,48% sedangkan siklus II 90,74%. Kinerja guru 

dalam melaksanakan tindak lanjut penilaian prestasi belajar siswa pada siklus I mencapai 60,00% sedangkan 

siklus II 83,33%. Dengan demikian tindakan siklus II rata-rata sudah di atas 75%. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan kinerja guru meningkat dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai prestasi belajar, melaksanakan tindak lanjut penilaian prestasi belajar siswa. 

Kata Kunci: Kinerja Guru, Supervisi Akademik Berkeseinambungan.  
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Kompetensi merupakan  spesifikasi  dari kemampuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki  

seseorang  serta penerapannya  di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja  yang dibutuhkan 

oleh lapangan (Dirjen  Dikdasmen, 2004:4).  Berdasarkan pendapat tersebut seorang yang bekerja 

sebagai guru, yang pekerjaan itu menurut Undang-Undang Guru tahun 2006 merupakan pekerjaan 

profesional maka guru harus memenuhi standar-standar minimal yang dibutuhkan oleh   Depdiknas.  

 

Guru yang setiap hari selalu berhadapan dengan anak tentu menghadapi berbagai problema, baik yang 

berkaitan dengan anak tersebut maupun dengan lingkungan pendidikan, yang notabene  mempunyai 

berbagai karakter,  berbagai kemampuan dan motivasi,  yang semuanya perlu strategi-strategi khusus 

yang harus dipersiapkan oleh guru maka guru  tersebut harus mempersiapkan diri baik yang berkaitan 

dengan materi yang akan dikuasai siswa, sikap siswa, strategi yang dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi tersebut. Berdasarkan itu Depdiknas menentukan bagian-bagian yang harus 

dikuasai oleh guru dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi Guru.  

 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya 

mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. (Daresh, 1989, Glickman, et al; 

2007). Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan 

pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif (Ngalim Purwanto, 

2008:76). Karena tujuan supervisi yaitu perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara 

total (Ngalim Purwanto, 2008: 77). Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki 

mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru, dalam arti luas termasuk di 

dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu 

pengetahuan dan ketrampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal 

implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur 

dan tehnik evaluasi pengajaran (Ngalim Purwanto, 2008: 78). Atau memberikan layanan dan bantuan 

mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru kelas (Piet A. Sahertian, 2007: 19). 

 

Dalam buku Herabudin (2009: 195) Menurut H. Burton dan Leo J. Bruckner, Supervisi adalah suatu 

tehnik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Adams dan Frank G. Dickey, 

supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran (Supervision is a 

planned program for the improvement of instruction). Menurut Alexander dan Saylor, supervisi 

adalah suatu program inservice education dan usaha memperkembangkan kelompok (group) secara 

bersama. 

 

Secara substansial, arti supervisi mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut : (a) tujuan, (b) 

situasi belajar-mengajar, (c) pengawasan, (d) pembinaan dan pemberian arah, (e) penilaian kritis, (f) 

tugas supervisor. Pengembangan proses belajar-mengajar di sekolah sangat erat kaitannya dengan 

tugas-tugas supervisor. Oleh karena itu, apabila merujuk pada pengertian-pengertian di atas, 

kedudukan supervisor multidimensional, disamping sebagai kepala, pemimpin, juga pelaksana. 

Supervisi diperlukan dalam proses pendidikan berdasarkan dua hal penting : (1) Perkembangan 

kurikulum, ini sering menimbulkan perubahan struktur maupan fungsi kurikulum. Pelaksanaan 

kurikulum perlu penyesuaian yang nyata di lapangan. Hal ini berarti guru harus berusaha 

mengembangkan kreativitasnya agar pendidikan berdasarkan kurikulum itu dapat terlaksana dengan 

baik. (2) Pengembangan personal, ini dapat dilaksanakan secara formal dan informal. Pengembangan 

formal diselenggarakan oleh pemerintah melalui penataran, tugas belajar, lokakarya. Adapun 

perkembangan informal merupakan tanggung jawab pegawai yang dilaksanakan secara mandiri, atau 

bersama rekan kerjanya, antara lain dengan mengikuti perkembangan pendidikan melalui 
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kepustakaan, telaah atau percobaan suatu metode mengajar, menambah pengetahuan melalui bacaan, 

mengikuti kegiatan ilmiah. 

 

Metode Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian tindakan sekolah ini dilakukan di SMKN 1 Negeri Besar  yang 

beralamat di Jl. Jenderal Sudirman 02 Tegal Mukti, Negeri Besar, Way Kanan. Adapun penjelasan 

mengenai waktu  penelitian dilaksanakan  pada  bulan  September 2019 sampai Oktober 2019.  

Metode dan rancangan penelitian tindakan sekolah ini dilakukan  dengan prosedur penelitian 

berdasarkan pada prinsip Kemmis dan Taggart (1988:10) yang mencakup kegiatan  sebagai berikut : 

(1) perencanaan (planning) ,  (2) pelaksanaan tindakan (action),  3) observasi (observation) , (4) 

refleksi (reflection) atau evaluasi. Keempat kegiatan ini berlangsung secara berulang bentuk siklus.  

 

Subjek  penelitian dalam  penelitian  ini   adalah  guru mata pelajaran  SMK Negeri 1 Negeri Besar 

sebanyak 12 guru pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020.   

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan sekolah ini didasarkan pada 

hasil observasi yang dilakukan terhadap kelengkapan pembelajaran yang dimiliki oleh masing-masing 

guru mata pelajaran.  Guru secara individual dan klasikal dinyatakan telah  meningkat kinerja guru 

SMKN 1 Negeri Besar dalam pengelolaan KBM  bila minimal memperoleh nilai dalam 76-80 dan 

dengan predikat minimal BAIK dan secara klasikal minimal 75% dari jumlah guru meningkat 

kemampuannya dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai prestasi 

belajar, melaksanakan tindak lanjut penilaian prestasi belajar siswa dapat meningkatkan kinerja guru. 

 

Hasil dan Pembahasan Penelitian 

Kondisi awal sebelum penelitian melalui kegiatan supervisi akademik berkesinambungan  diperoleh 

gambaran  masih rendahnya kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran yaitu  1) Kompetensi 

menyusun rencana pembelajaran, 2) Kompetensi melaksanakan pembelajaran, 3) Kompetensi menilai 

prestasi dan hasil belajar, dan 4 ) Komptensi melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi 

belajar peserta didik 

 

Adapun pembahasan hasil penelitian ini sebagai berikut. Temuan pertama, kinerja guru  meningkat 

dalam membuat perencanaan pembelajaran. Hal ini terjadi karena adanya kerja sama antara guru 

kelas yang satu dengan lainnya serta diberi pengarahan oleh peneliti. Langkah-langkah yang dapat  

meningkatkan kinerja guru dalam membuat persiapan pembelajaran adalah: (1) Peneliti memberikan 

format supervisi dan jadwal supervisi pada awal tahun pelajaran atau awal semester. Pelaksanaan 

supervisi tidak hanya dilakukan  sekali, (2) Peneliti selalu menanyakan perkembangan pembuatan 

perangkat pembelajaran (mengingatkan betapa pentingnya perangkat pembelajaran), (3) satu minggu 

sebelum pelaksanaan supervisi perangkat pembelajaran,  Peneliti menanyakan format penilaian, jika 

format yang diberikan pada awal tahun pelajaran  tersebut hilang, maka  guru yang bersangkutan 

disuruh memfotokopi arsip sekolah. Jika  di sekolah masih  banyak format seperti itu maka guru 

tersebut diberi kembali. Bersamaan dengan memberi/menanyakan format, Peneliti meminta 

pengumpulan perangkat pembelajaran yang sudah dibuatnya untuk untuk diteliti kelebihan dan 

kekurangannya, (4) Peneliti memberikan catatan-catatan khusus pada lembaran untuk diberikan  

kepada guru yang akan disupervisi  tersebut. (5) Peneliti dalam menilai perangkat pembelajaran penuh 

perhatian dan tidak mencerminkan sebagai penilai. Peneliti bertindak sebagai kolaborasi. Peneliti 

membimbing, mengarahkan guru yang  belum bisa, tetapi Peneliti juga menerima  argumen guru yang 
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positif. Dengan adanya itu, terciptalah hubungan yang akrap antara guru dan Peneliti. Tentu  saja ini 

akan membawa nilai positif dalam pelaksanaan pembelajaran.  

 

Berdasarkan instrumen tersebut, guru akhirnya membuat perencanaan pembelajaran yang alurnya 

sama dengan instrumen supervisi tersbut. Berdasarkan data yang dikumpulkan, ternyata hampir semua 

guru dapat membuat perencanaan tersebut, tetapi hasilnya masih ada yang kurang. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada rekapitulasi sebagai berikut:. 

Tabel Rekapitulasi Penilaian Perencanan Supervisi Pra Siklus, Siklus I dan II 

No Indikator 
Jml 

Guru 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jml.Guru 

Berhasil 

(Skor >  

75 

% 

Keb

er-

hasi

lan 

Jml.G

uru 

Berha

sil 

(Skor 

>  75 

% 

Keber-

hasilan 

Jml.

Guru 

Berh

asil 

(Skor 

>  75 

% 

Keber-

hasilan 

1 Mendeskripsikan Tujuan 

Pembelajaran 
12 6 

50,0

0 
10 83,33 12 100 

2 Menentukan materi 

sesuai dengan kompetensi 
12 6 

50,0

0 
10 83,33 12 100 

         

3 Mengorganisasikan 

materi berdasarkan urutan 

atau kelompok 

12 6 
50,0

0 
8 66,67 10 83,33 

4 Mengalokasikan waktu  
12 10 

83,3

3 
12 100 12 100 

5 Menentukan metode 

pembelajaran 
12 5 

41,6

7 
6 50,00 10 83,33 

6 Merancang prosedur 

pembelajaran 
12 5 

41,6

7 
8 66,67 

       

10 
83,33 

7 Menentukan media 

pembelajaran 
12 6 

50,0

0 
8 66,67 10 83,33 

8 Menentukan  sumber 

belajar yang sesuai 

(berupa buku, modul, 

program komputer dan 

sejenisnya) 

 

12 
7 

58,3

3 
      10 

    

83,33 
12 100 

9 Menentukan teknik 

penilaian yang sesuai 
12 5 

41,6

7 
6 50,00 12 100 

 Rata - Rata Keberhasilan 
  

51,8

5% 
 

72,22

% 
 

92,59

% 

 Kriteria Penilaian 
  

Kur

ang 
 Cukup  S.Baik 

 

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel 4.13 di atas, terlihat bahwa pada para siklus mendapatkan nilai 

keberhasilan 51,85% dengan kriteria kurang dan siklus I mendapat nilai sebesar 72,22% dengan 

kriteria cukup sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 92,59% dengan kriteria sangat baik.  
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Temuan kedua, kinerja guru meningkat dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam penelitian 

tindakan ini ternyata dari 12 guru hampir semuanya mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

Hal ini terbukti dari hasil supervisi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran  berdasarkan penelitian tindakan ini adalah: (1) Peneliti yang mengamati 

guru mengajar tidak sebagai penilai tetapi sebagai rekan bekerja yang siap membantu guru tersebut, 

(2) Selama pelaksaaan supervisi di di kelas guru tidak menganggap peneliti sebagai penilai karena 

sebelum pelaksanaan supervisi guru dan Peneliti telah berdiskusi permasalahan-permasalahan yang 

ada dalam pembelajaran tersebut, (3) Peneliti mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam 

pembelajaran baik yang positif maupun yang negatif, (4) Peneliti selalu memberi contoh pembelajaran 

yang berorientasi pada  Modern Learning. (5) Jika ada guru yang pembelajarannya kurang jelas 

tujuan, penyajian, umpan balik, Peneliti memberikan contoh bagaimana menjelaskan tujuan, 

menyajikan, memberi umpan balik kepada guru tersebut, (6) Setelah guru diberi contoh pembelajaran 

modern, Peneliti  setiap dua atau tiga minggu mengunjungi atau mengikuti guru tersebut dalam proses 

pembelajaran.  

 

Hasil temuan tersebut dapat dilihat pada rekapitulasi sebagai berikut:. 

 

        Tabel Rekapitulasi Penilaian Pelaksanaan Supervisi Pra Siklus, Siklus I dan II 

No Indikator 
Jml 

Guru 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jml.Guru 

Berhasil 

(Skor >  

75 

% 

Keber-

hasilan 

Jml.Guru 

Berhasil 

(Skor >  

75 

% 

Keber-

hasilan 

Jml.Guru 

Berhasil 

(Skor >  

75 

% 

Keber-

hasilan 

1 Membuka 

pelajaran 

dengan metode 

yang tepat 

12 6 50,00 10 83,33 12 100 

2 Menyajikan 

materi 

pelajaran 

secara 

sistematis 

12 6 50,00 8 66,67 10 83,33 

3 Menerapkan 

metode dan 

prosedur 

pembelajaran 

yang telah 

ditentukan 

12 6 50,00 8 66,67 10 83,33 

4 Mengatur 

kegiatan siswa 

di kelas 

12 10 83,33 10 83,33 12 100 

5 Menentukan 

media 

pembelajaran 

12 5 41,67 8 66,67 10 83,33 

6 

 

 

Menggunakan 

sumber belajar  12 5 41,67 8 66,67 12 100 
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7 Memotivasi 

siswa dengan 

berbagai cara 

yang positif 

12 6 50,00 10 83,33 12 100 

8 Melakukan 

interaksi 

dengan siswa 

menggunakan 

bahasa yang 

komunikatif 

 

12 
7 58,33 10 83,33 12 100 

9 Memberikan 

pertanyaan dan 

umpan balik 

12 5 41,67 8 66,67 10 83,33 

10 Menyimpulkan 

pembelajaran 
12 7 58,33 8 66,67 12 100 

11 Menggunakan 

waktu secara 

efektif  

12 8 66,67 8 66,67 12 100 

 Rata - Rata 

Keberhasilan 
  53,79%  72,73%  93,94% 

 Kriteria 

Penilaian 
  Kurang  Cukup  S.Baik 

 

 

Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan supervisi pada tabel 4.14 di atas, terlihat bahwa pada para 

siklus mendapatkan nilai keberhasilan 53,79% dengan kriteria kurang dan siklus I mendapat nilai 

sebesar 72,73% dengan kriteria cukup sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 93,94% dalam 

kriteria sangat baik 

 

Temuan  ketiga, kinerja guru meningkat dalam menilai prestasi belajar siswa. Pada penelitian 

tindakan yang dilakukan pada 12 guru di SMK Negeri 1 Negeri Besar Kab. Way Kanan ini ternyata 

pelaksanaan supervisi edukatif kolaboratif secara periodik memberikan dampak positif terhadap guru 

dalam menyusun soal/perangkat penilaian, melaksanakan, memeriksa, menilai, mengolah, 

menganalisis, menyimpulkan, menyusun laporan dan memperbaiki soal.  

 

Sebelum diadakan supervisi edukatif secara kolaboratif, guru banyak yang mengalami kesulitan 

dalam  melaksanakan penilaian. Langkah-langkah  yang dilakukan dalam supervisi edukatif 

kolaboratif secara periodik yang dapat meningkatkan kinerja guru adalah: (1) Peneliti berdiskusi 

dengan guru dalam pembuatan perangkat penilaian  sebelum dilaksanakan supervisi, (2) Guru 

melaksanakan penilaian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bersama Peneliti yang sebagai 

kolaboratif dalam pembelajaran, (3)  Guru  membuat kriteria penilaian yang berkaitan dengan 

penskoran, pembobotan, dan pengolahan nilai, yang sebelum pelaksanaan supervisi didiskusikan 

dengan peneliti, (4)  Guru  menganalisis  hasil penilaian dan melaporkannya kepada urusan 

kurikulum. 
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Tabel Rekapitulasi Penilaian Hasil Supervisi Penilaian Hasil Belajar  Peserta Didik Pra Siklus, 

Siklus I dan siklus II  

No Indikator 

Jml 

Gur

u 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jml.Guru 

Berhasil 

(Skor >  

75 

% 

Keber-

hasilan 

Jml.Guru 

Berhasil 

(Skor >  

75 

% 

Keber-

hasilan 

Jml.Guru 

Berhasil 

(Skor >  

75 

% 

Keber-

hasilan 

1 Menyusun 

soal/perangkat 

penilaian 

12 8 66,67 10 83,33 10 83,33 

2 Melaksanakan 

penilaian 
12 8 66,67 10 83,33 10 83,33 

3 Memeriksa 

jawaban/memberi 

skor 

12 7 58,33 8 66,67 10 83,33 

4 Menilai hasil 

belajar 
12 7 58,33 9 75,00 12 100 

5 Mengolah hasil 

belajar 
12 6 50,00 8 66,67 12 100 

6 Menganalisis 

hasil belajar 
12 7 58,33 8 66,67 10 83,33 

7 Menyimpulkan 

hasil belajar  
12 6 50,00 8 66,67 10 83,33 

8 Menyusun 

laporan hasil 

belajar 

 

12 
5 41,67 8 66,67 12 100 

9 Memperbaiki 

soal/perangkat 

penilaian 

12 5 41,67 9 75,00 12 100 

 Rata - Rata 

Keberhasilan 
  54,63%  72,22%  90,74% 

 Kriteria Penilaian   Kurang  Cukup  S.Baik 

 

Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan supervisi pada tabel 4.15 di atas, terlihat bahwa pada para 

siklus mendapatkan nilai keberhasilan 54,63% dengan kriteria kurang dan siklus I mendapat nilai 

sebesar 72,22% dengan kriteria cukup sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 90,74% dalam 

kriteria sangat baik 

 

Temuan keempat, Kinerja guru meningkat dalam  melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi 

belajar peserta didik. Langkah-langkah yang dapat meningkatkan kinerja guru dalam supervisi 

edukatif kolaboratif adalah: (1)  Peneliti dan guru bersama-sama membuat program tindak lanjut hasil 

penilaian, (2) Peneliti memberi contoh  pelaksanaan tindak lanjut, yang akhirnya dilanjutkan oleh 

guru dalam pelaksanaan yang sebenarnya, (3) Peneliti mengajak diskusi  pada guru yang telah 

membuat, melaksanakan, dan menganalis program tindak lanjut. Hasil temuan tersebut dapat dilihat 

pada rekapitulasi sebagai berikut:. 
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Tabel Rekapitulasi Data Hasil Supervisi Pelaksanaan Tindak Lanjut  

                  Hasil Penilaian Pra Siklus, Siklus I dan siklus II  

 

No Indikator 
Jml 

Guru 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jml.Guru 

Berhasil 

(Skor >  

75 

% 

Keber-

hasilan 

Jml.Guru 

Berhasil 

(Skor >  

75 

% 

Keber-

hasilan 

Jml.Guru 

Berhasil 

(Skor >  

75 

% 

Keber-

hasilan 

1 Mengidentifikasi 

kebutuhan 

tindak lanjut 

hasil penilaian 

12 8 66,67 8 66,67 10 83,33 

         

2 Menyusun 

program tindak 

lanjut 

12 6 50,00 10 83,33 10 83,33 

3 Melaksanakan 

tindak lanjut 
12 5 41,67 6 50,00 10 83,33 

4 Mengevaluasi 

hasil tindak 

lanjut hasil 

penilaian 

12 4 33,22 6 50,00 10 83,33 

5 Menganalisis 

hasil evaluasi 

program tindak 

lanjut hasil 

penilaian 

12 4 33,33 6 50,00 10 83,33 

 Rata - Rata 

Keberhasilan 
  44,98%  60,00%  83,33% 

 Kriteria 

Penilaian 
  Kurang  Cukup  S.Baik 

 

 

Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan supervisi pada tabel di atas, terlihat bahwa pada para siklus 

mendapatkan nilai keberhasilan 44,98% dengan kriteria kurang dan siklus I mendapat nilai sebesar 

60,00% dengan kriteria cukup sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 83,33% dalam kriteria  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Pelaksanaan supervisi edukatif kolaboratif yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja guru, 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpengaruh pada hasil belajar peserta didik yang juga 

meningkat, dan terjalin hubungan. yang kooperatif dan kolegial antara peneliti sebagai 

supervisor/pengawas sekolah dan guru SMKN 1 Negeri Besar. Pelaksanaan supervisi edukatif 

kolaboratif berdampak positip adanya (1)  Peningkatan kinerja guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran, (2) Peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran, (3) Peningkatan 

kinerja guru dalam menilai prestasi belajar, (4) Peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan tindak 

lanjut hasil penilaian prestasi belajar siswa. Temuan dari hasil penilaian kinerja guru dari kegiatan 
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supervisi edukatif kolaboratif dalam (1) merencanakan kegiatan pembelajaran pada kondisi awal 

(Prasikus) rata-rata keberhasilan 52,85%, meningkat menjadi 72,22% siklus I dan 92,59 siklus II.  (2) 

Melaksanakan Proses Pembelajaran rata-rata 53,79% pada kondisi awal, 72,73% pada siklus I dan 

93,94% pada siklus II, (3) Menilai Prestasi Hasil Belajar Siswa pada rata-rata 54,63 pada kondisi 

awal,  72,22%  pada siklus I dan 90,74% pada siklus II, (4). melaksanakan Tindak Lanjut Hasil 

Penilaian rata-rata pada 44,98% pada kondisi awal,  60,00%  pada  siklus I dan 83,00% pada siklus II. 

 

Saran 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian tindakan sekolah yang dilaksanakan ini maka ada beberapa 

saran yang perlu disampaikan oleh peneliti diantaranya adalah : Supervisi terhadap semua guru sangat 

perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan sebaiknya ditetapkan diawal tahun pelajaran atau 

diawal semester. Supervisi terhadap guru perlu dilakukan sebagai bentuk pembinaan terhadap guru 

dalam meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. 

Kepala sekolah perlu memberi kesempatan pada guru-guru yang dianggap lebih senior untuk 

mebimbing atau mensupervisi guru lainnya 
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EFFORTS TO IMPROVE LEARNING ACHIEVEMENT OF ISLAMIC 

RELIGIOUS EDUCATION (PAI) MOST MASSIVE MATERIALS OF 

THE QUR'AN SURAT LUQMAN AND SURAT AL BAQARAH 

THROUGH ONLINE LEARNING IN MASS OF THE COVID-19 

PANDEMIC WITH METHODS CALL ON THE NEX SPEAKER 

STUDENTS OF CLASS XII IPS-1 ODD SEMESTER SMA NEGERI 1  

PUNGGUR CENTRAL LAMPUNG ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM (PAI) MATERI POKOK QUR’AN SURAT LUQMAN 

DAN QUR’AN SURAT AL BAQARAH MELALUI  PEMBELAJARAN 

DARING DI MASSA PANDEMI COVID-19 DENGAN METODE  

CALL ON THE NEX SPEAKER SISWA KELAS XII IPS-1  

SEMESTER GANJIL SMA NEGERI 1 PUNGGUR LAMPUNG TENGAH  

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

Nurhayati 

 

ABSTRACT 

Implementation of classroom action research on PAI subjects in class XII IPS-1 SMA Negeri 1 Punggur in the 

2021/2022 academic year. As for the Call On The Next Speaker method, the author is supported by data 

collection techniques which include observation, documentation and interviews. From the data collection 

carried out, and comparing one method to another, the authors found that the implementation of classroom 

action research on PAI subjects carried out in class XII IPS-1 SMA Negeri 1 Punggur in the 2021/2022 

academic year, includes 8 steps. . They are: 1) initial idea, 2) pre-survey, 3) diagnosis, 4) planning, 5) action 

implementation, 6) observation, 7) reflection, and 8) report preparation. Based on the comparison of the 

practice carried out with the theory obtained from various literatures, the classroom action research conducted 

at SMA Negeri 1 Punggur is considered a successful research. 

Key Word: Learning Achievement, Online Learning, Call on the Nex Speaker Method 

 

ABSTRAK 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran PAI di kelas XII IPS-1 SMA Negeri 1 Punggur 

Tahun Pelajaran 2021/2022. Adapun Metode Call On The Next Speaker, penulis di dukung dengan teknik-

teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, dokumentasi dan wawancara. Dari pengumpulan data yang 

dilakukan, dan membandingkan antara satu metode dengan metode yang lainnya, maka penulis  menemukan  

bahwa  implementasi  penelitian  tindakan  kelas  pada mata pelajaran PAI yang dilaksanakan di di kelas XII 

IPS-1 SMA Negeri 1 Punggur Tahun Pelajaran 2021/2022, meliputi 8 langkah. Yaitu: 1) ide awal, 2) 

prasurvey, 3) diagnosis, 4) perencanaan, 5) implementasi tindakan,6) observasi, 7) refleksi, dan 8) penyusunan 

laporan. Berdasarkan pembandingan praktek yang dilakukan dengan teori yang didapat dari berbagai literatur, 

maka penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SMA Negeri 1 Punggur termasuk penelitian yang berhasil. 

Kata Kunci: Prestasi Belajar, Pembelajaran Daring, Metode Call on the Nex Speaker 
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Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam seringkali masih dilakukan secara konvensional. Siswa menerima materi 

pelajaran yang cenderung kurang memberikan sikap responsif antara guru dan siswa. Bila diamati 

materi ajar yang disampaikan tidak sulit, akan tetapi metode pembelajaran daring di massa pandemi 

covid-19 menggunakan google clasroom yang diberikan kepada siswa kurang menarik, akibatnya 

berdampak pada kemampuan kognitif, afektif dan  psikomotorik  siswa.  Oleh  karena  itu  guru  

perlu  mencari  solusi  dan terobosan baru dalam metode pembelajaran daring di massa pandemi 

covid-19 menggunakan google clasroom di kelas, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI). 

 

Metode pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom yang 

sebelumnya dilakukan disebut tahap pra siklus atau metode diskusi, namun karena cara ini sudah 

biasa digunakan, siswa dalam menerima pelajaran terkesan cepat bosan dan kurang tanggap. Hal ini 

terbukti dari hasil tes akhir pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google 

clasroom dengan metode diskusi pada materi pokok Qur’an  Surat Luqman dan Qur’an Surat al-

Baqarah menunjukkan siswa tuntas sebanyak 22 siswa dari 29 siswa (69%), sementara KKM yang 

ditetapkan adalah 67, artinya hasil yang diperoleh untuk memenuhi standar KKM masih belum 

tercapai. Oleh karena itu guru berupaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, dengan 

menerapkan metode pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google 

clasroom yang lebih menarik dan menantang. 

 

Berbicara  masalah  metode  pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google 

clasroom,  sekarang  ini  ada  lebih seratus model pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 

menggunakan google clasroom yang sudah diterapkan, untuk itu guru perlu jeli dalam memilih 

metode yang sesuai dengan materi dan karakteristik ajarnya, sebab sering terjadi kesalahan dalam 

menentukan model pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom 

justru membuat ketercapaian proses mengajar semakin rendah. Penerapan model pembalajaran yang 

kurang lebih seratus ini, salah satunya bisa menggunakan metode Call On The Next Speaker 

(Memanggil Pembicara Berikutnya). Model pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 

menggunakan google clasroom ini siswa dituntut untuk lebih kreatif dalam proses belajar. Caranya  

siswa  dibuat per-kelompok  seperti pada  tahap  pra  siklus  (metode diskusi), yang membedakan 

hanyalah aktifitasnya, siswa  diberi tugas untuk membuat  gambar atau poster  yang  relevan  

sebagai  alat  peraga  sesuai  dengan materi yang dikaji, kemudian mempresentasikannya. 

 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini menitikberatkan pada 

persoalan terhadap bagaimana peningkatan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam melalui 

metode Call On The Next Speaker (Memanggil Pembicara Berikutnya) dan penerapan metode 

tersebut bagi siswa kelas XII IPS-1 Semester  Ganjil  SMA Negeri 1 Punggur Tahun  Pelajaran  

2021/2022.  

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam melalui metode tersebut, dan mengetahui apakah penerapan model pembelajaran 

daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom  Call On The Next Speaker 

(Memanggil Pembicara Berikutnya), memenuhi hasil yang diharapkan.  

 

Adapun manfaat yang diperoleh bagi Siswa yang diteliti, meningkatnya semangat belajar, perhatian, 

yang pada akhirnya akan bermuara pada keberhasilan belajar untuk mencapai standar KKM, bagi 
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peneliti, menjadi feed back  guru  dalam  menjalankan  tugasnya  terutama  yang  berkaitan  dengan 

proses pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom, bagi 

sekolah, sebagai bahan untuk memotivasi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di 

SMA Negeri 1 Punggur, agar bersama-sama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

 

Penelitian dengan judul : Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pada Materi Pokok Qur’an  Surat Luqman dan Qur’an Surat al-Baqarah Melalui Pembelajaran 

Daring Di Massa Pandemi Covid19 Metode Call On The Next Speaker  Siswa Kelas XII IPS-1 

semester ganjil di SMA Negeri 1 Punggur Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Adapun dalam pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom ini 

merupakan penelitian tindakan kelas, untuk itu diperlukan pemahaman terkait penggunaan 

istilah, seperti kata prestasi dan belajar, Pendidikan Agama Islam, dan Call On The Next  

Speaker. Program pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom yang 

selalu meningkatkan iman dan taqwa yang merupakan standar kualitas yang diakui secara nasional. 

Visi dari sekolah ini adalah menguasai IPTEK berdasarkan IMTAQ dan mampu bersaing secara 

global. Jika dilihat dari visi sekolah dan misi sekolah yang berstandar nasional yang disandang oleh 

sekolah ini maka guru-gurunya dituntut untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. 

Oleh karena itu penulis membuat penelitian di SMA Negeri 1 Punggur. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumusankan masalahnya adalah: Bagaimana  

cara meningkatkan prestasi belajar Pendidikan  Agama  Islam  materi pokok Qur’an  Surat Luqman 

melalui Metode Call On The Next Speaker di kelas XII IPS-1 semester ganjil SMA Negeri 1 

Punggur? Apa saja kendala pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google 

clasroom Pendidikan Agama Islam materi pokok Qur’an Surat al-Baqarah di kelas XII IPS-1 

semester ganjil SMA Negeri 1 Punggur? Bagaimana  pelaksanaan  penelitian pada  pembelajaran 

daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom  mata  pelajaran  PAI  materi 

pokok Qur’an  Surat Luqman  dan Surat al-Baqarah menggunakan Metode Call On The Next 

Speaker di  kelas XII IPS-1  semester ganjil SMA Negeri 1 Punggur? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: Untuk  mengetahui  pelaksanaan  Pendidikan 

Agama  Islam  di  kelas XII IPS-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Punggur. Untuk mengetahui apa 

saja kendala dalam pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom 

PAI di kelas XII IPS-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Punggur. Untuk mengetahui pelaksanaan PTK 

pada pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom mata 

pelajaran PAI  di kelas XII IPS-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Punggur.  

 

Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang hendak dibahas. Penelitian ini akan dibatasi 

pada pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 

menggunakan google clasroom mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI),  yang mencakup 

pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI), di kelas XII IPS-1 semester ganjil SMA Negeri 1 

Punggur, pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kurikulum  yang   diterapkan   dalam   pembelajaran daring di massa pandemi 

covid-19 menggunakan google clasroom Pendidikan Agama Islam (PAI), dan pelaksanaan 
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penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam (PAI), di SMA Negeri 1 

Punggur. 

 

Kajian Pustaka 

Keaktifan merupakan kata dasar aktif. Aktif berarti giat, gigih dinamis atau bertenaga (Anwar, 

2001:24). Keaktifan yang dimaksud adalah keikutsertaan siswa secara langsung dalam mengikuti 

proses pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom. Siswa adalah 

pelajar. Siswa yang berada pada kelas yang menjadi subjek belajar. Siswa atau anak didik adalah satu 

komponen manusia yang menempati sentral dalam proses belajar mengajar. 

 

Dalam Islam masalah belajar memiliki dasar dan tujuan yang terdapat dalam al Qur'an, sebagaimana 

dalam QS. Al Alaq ayat 1-5 sebagai berikut:  

 
 

 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam. dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

Metode  Penelitian 

Metode adalah cara yang telah diatur berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu 

pengetahuan dan sebagainya (Anwar, 2001:281). Metode (metod) secara harfiah berarti “cara”, dalam 

pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan 

fakta dan konsep-konsep secara sistematis.  Call On The Next Speaker (Memanggil Pembicara 

Berikutnya) adalah  Salah satu dari macam strategi pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 

menggunakan google clasroom  yang mudah untuk mendapatkan partisipasi  seluruh kelas  dan  

pertanggungjawaban  individu.  Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Punggur dengan subjek  siswa 

kelas XII IPS-1  semester  ganjil Tahun  Pelajaran  2021/2022.  Jumlah  siswa  sebanyak  30   orang, 

dengan rincian 13 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Adapun alasan peneliti mengambil subjek 

tersebut, karena di kelas XII IPS-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Punggur Tahun Pelajaran 

2021/2022, sangat nampak para siswa kurang memperhatikan materi pelajaran yang diberikan melalui 

metode diskusi. 

 

Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua macam instrumen yaitu: (1) Lembar soal test akhir. Sesuai dengan 

masalah yang dikaji, maka data tentang prestasi belajar siswa menjadi data utama. Data tersebut 

diperoleh dengan menggunakan instrumen lembar soal tes akhir pada setiap siklusnya. Soal test 

akhir yang diberikan sebanyak 10 soal dengan bentuk pilihan ganda. (2) Format pengamatan. 

Format pengamatan dipergunakan untuk memperoleh data mengenai kemampuan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom 

Call On The Next Speaker (Memanggil Pembicara Berikutnya). 
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Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan instrumen di atas, maka teknik pengumpulan datanya adalah teknik tes dan non 

tes. Teknik tes dipergunakan untuk memperoleh nilai tes akhir siswa, sedangkan teknik non tes 

dipergunakan untuk memperoleh data tentang penerapan model pembelajaran daring di massa 

pandemi covid-19 menggunakan google clasroom Call On The Next Speaker. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Lokasi SMA Negeri 1 Punggur merupakan tempat yang strategis dan mudah dijangkau baik 

menggunakan  kendaraan pribadi maupun kendaraan umum di SMA Negeri 1 Punggur Lampung 

Tengah. Aksebilitas yang baik, karena jalan dalam kondisi yang baik, memudahkan siswa yang 

bersekolah di sana untuk menjangkau SMA Negeri 1 Punggur. Lokasi penelitian adalah siswa kelas 

XII IPS-1 semester genap SMA Negeri 1 Punggur Lampung Tengah.  

 

Pembahasan 

Rekap peningkatan prestasi belajar siswa ditinjau dari tingkat ketuntasan belajar siswa dapat 

disampaikan sebagai berikut: 

 

Tabel Perbandingan  Ketuntasan Belajar Siklus I dan Siklus II. 

NO NAMA NILAI KET. 

XII/I XII/II XII/I XII/II 

1 100 6 (19%) 7 (22%) 8 (25%) 10 (31%) Tuntas 

2 90-99 5 (16%) 5 (16%) 7 (22%) 8 (25%) Tuntas 

3 80-89 6 (19%) 11 (34%) 9 (28%) 8 (25%) Tuntas 

4 70-79 6 (19%) 1 (3%) 2 (6%) 3 (9%) Tuntas 

5 <70 9 (28%) 8 (25%) 6 (19%) 3 (9%) Tidak tuntas 

 ∑ 30 

(100%) 

30 30 30  

 

 

Hasil perbandingan dari data yang terdapat pada tabel di atas adalah sebagai berikut: (1) Siswa 

tuntas pada siklus I pertemuan I sebanyak 23 siswa   (72%), (2) Siswa tuntas pada siklus I 

pertemuan II sebanyak 24 siswa (75%), (3) Siswa tuntas pada siklus II pertemuan I adalah 26 siswa 

(81%), (4) Siswa tuntas pada siklus II pertemuan II adalah 29 siswa (91%). 

 

Apabila peningkatan belajar siswa dilihat dari akhir setiap siklus, maka dapat diketahui bahwa pada 

akhir siklus I (siklus I pertemuan II) siswa tuntas sebanyak 24 siswa (75%) dan pada akhir siklus II 

(sikklus II pertemuan II) siswa tuntas sebanyak 29 siswa (91%). Dengan demikian ada peningkatan 

sebanyak 5 siswa (16%). 

 

Tabel Rekap Hasil Pengamatan Untuk Guru 

 

NO NILAI 

SI/I SI/II SII/I SII/

II 1 75% 81% 94% 100% 
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Tabel di atas  menunjukkan bahwa pada  siklus  I  pertemuan  I guru dapat menerapkan model 

pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom Call On The Next 

Speaker (Memanggil Pembicara Berikutnya) sebesar 75%. Kemudian pada siklus I pertemuan II 

sebesar 81%. Sedangkan pada siklus II pertemuan I mencapai 94%. Demikian juga pada siklus II 

pertemuan  II  sebesar  100%.   

 

Melihat  hal  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dikatakan bahawa terjadi peningkatan kemampuan 

guru dalam menerapkan model pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google 

clasroom Call On The Next Speaker (Memanggil Pembicara Berikutnya). Jika peningkatan dilihat 

dari akhir siklus I dan akhir siklus II, maka peningkatannya sebesar 25%. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Data yang dipergunakan  sebagai  acuan  untuk  menentukan  kesimpulan adalah: (1) Pada akhir 

siklus I (siklus I pertemuan II) siswa tuntas sebanyak 24 siswa (75%) dan pada akhir siklus II 

(sikklus II pertemuan II) siswa tuntas sebanyak 30 siswa (91%). Dengan demikian ada peningkatan 

sebanyak 5 siswa (16%). (2) Ada peningkatan kemampuan guru dalam meneraopkan model 

pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom Call On The Next 

Speaker (Memanggil Pembicara Berikutnya) sebesar 25%. Sesuai dengan hasil analisis data, maka 

penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut Terjadi peningkatan prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam melalui Metode pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 

menggunakan google clasroom Call On The Next Speaker (Memanggil Pembicara Berikutnya) 

bagi siswa kelas XII IPS-1 Semester ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 di SMA Negeri 1 Punggur. 

Metode Pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom Call On 

The Next Speaker (Memanggil Pembicara  Berikutnya),  sangat tepat digunakan untuk metode 

atau media pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 menggunakan google clasroom bagi 

siswa  XII IPS-1 berhasil diimplementasikan. 

 

Saran-Saran 

Bagi Siswa yang diteliti. Siswa diharapkan dapat benar-benar menyadari akan konsekuensinya 

sebagai pelajar, dimana dia harus belajar dengan baik, dapat memunculkan motivasi dalam dirinya 

untuk belajar, sehingga dapat menguasai konsep yang dipelajari dengan baik. Selain itu lebih jauh 

diharapkan agar siswa dapat menerapkan nilai-nilai sebagaimana yang diajarkan melalui mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta tatanan kehidupan 

yang penuh nuansa Islami. Bagi Peneliti, Biasanya guru akan merasa m,alas dan enggan untuk 

berinovasi. Hal ini disebabkan banyaknya tugas yang harus dipikul dan diselesaikan tepat pada 

waktunya. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan agar guru sdapat menambah waktu untuk 

berninovasi dengan mempelajari berbagai model pembelajaran daring di massa pandemi covid-19 

menggunakan google clasroom yang ada, sehingga kualitas pembelajaran daring di massa pandemi 

covid-19 menggunakan google clasroom dapat meningkat. Bagi Sekolah, Sekolah hendaknya juga 

dapat mempergunakan kegiatan penelitian ini sebagai  umpan  balik,  sekaligus  sebagai  sarana  untuk  

memotivasi  para  guru  dan tenaga   pendidikan   lainnya   untuk   terus   meningkatkan   kinerja   

sesuai   dengan Tupoksinya masing-masing. Dengan cara tersebut akan diperoleh output yang benar- 

benar mampu bersaing dengan kebutuhan dunia global. 
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EFFORTS TO INCREASE LEARNING ACTIVITIES AND 

ACHIEVEMENTS IN HISTORY OF THE MASS OF THE COVID-19 

PANDEMIC IN STUDENTS OF CLASS XII IPS-2 GASAL SEMESTER 

2021/2021 ACADEMIC YEAR 

 

UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR 

SEJARAH  MATERI POKOK  PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN 

KEUTUHAN WILAYAH NKRI MELALUI PENGGUNAAN MEDIA 

AUDIO VISUAL DI MASSA PANDEMI COVID-19 PADA SISWA 

KELAS XII IPS-2 SEMESTER GASAL  SMA NEGERI 1 METRO 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

Mulyati 

 

ABSTRACT 

The objectives of the research are (1) to describe how to prepare lesson plans, (2) to describe the 

implementation of learning, (3) to describe the increase in student learning activities, and (4) to describe the 

improvement of student achievement by using audio-visual media in the History class XII Social Sciences 

subject. -2 odd semesters of SMA Negeri 1 Metro for the academic year 2021/2022. The actions in the first cycle 

of students working on worksheets individually after paying attention to the delivery of the subject matter of the 

Struggle to Maintain the Integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia in the COVID-19 pandemic 

mass, using learning media, in the second cycle students working on worksheets in groups with their classmates 

using picture (visual) media. In the third cycle students are given worksheets through group discussions with a 

maximum of 4 members after studying the material using learning media. The results showed that (1) to develop 

a lesson plan, you must pay attention to the learning strategies and methods that will be used by first analyzing 

the material and time, (2) to carry out learning using audio visuals the teacher must be active in guiding and 

motivating students, (3 ) more than 75% of students are active in learning, namely in class XII IPS-2 odd 

semester of SMA Negeri 1 Metro in the 2021/2022 academic year. 

Key Word: Learning Activities, Learning Outcomes, Audio Visual 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian: (1) untuk mendeskripsikan cara menyusun perencanaan pembelajaran, (2) mendeskripsikan 

pelaksanaan pembelajaran, (3) mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa, dan (4) mendeskripsikan 

peningkatan prestasi belajar siswa dengan menggunakan media audio visual pada mata pelajaran Sejarah kelas 

XII IPS-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2021/2022. Tindakan pada siklus pertama 

siswa mengerjakan lembar kerja secara individu setelah memperhatikan penyampaian materi pokok Perjuangan 

Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI di massa pandemi covid-19, menggunakan media pembelajaran, 

siklus kedua siswa mengerjakan lembar kerja secara berkelompok dengan teman sebangku menggunakan media 

gambar (visual), siklus ketiga siswa diberikan lembar kerja melalui diskusi kelompok dengan anggota maksimal 

4 orang setelah mempelajari materi menggunakan media pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

untuk menyusun rencana pembelajaran, harus memperhatikan strategi dan metode pembelajaran yang digunakan 

dengan terlebih dahulu menganalisis materi dan waktu, (2) untuk melaksanakan pembelajaran mengunakan 

audio visual guru harus aktif dalam membimbing dan memberi motivasi siswa, (3) lebih dari 75% siswa aktif 

dalam belajar yakni di kelas XII IPS-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Hasil Belajar, Audio Visual 
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Latar Belakang  Masalah 

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang 

diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 atau yang dikenal dengan istilah masa Revolusi Fisik 

adalah periode yang berlangsung antara tahun 1945 sampai dengan 1949. Perjuangan bangsa 

Indonesia mempertahankan kemerdekaan itu dimulai sejak berakhirnya kekuasaan Jepang, akibat 

kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu 

ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan kekalahan Jepang itu maka di Indonesia terjadi 

vacuum of power (kekosongan kekuasaan), para pemimpin militer Jepang di Indonesia tidak memiliki 

kekuasaan lagi sehingga mereka tidak peduli lagi dengan wilayah pendudukannya termasuk 

Indonesia.  Sehingga pada tanggal 17Agustus 1945 “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan 

dengan didorong oleh suatu keinginan yang luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, bangsa 

Indonesia menyatakan kemerdekaannya”. Pernyataan Kemerdekaan itu diproklamirkan oleh 

Soekarno-Hatta, atas nama Bangsa Indonesia di Jalan Penggagasan Timur No. 56 Jakarta. Meskipun 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu bukan jaminan untuk membawa keamanan dan kesejahteraan 

bagi Bangsa Indonesia, namun dengan kemerdekaan itu berarti Bangsa Indonesia telah berdiri sendiri. 

Sehubungan dengan itu dalam buku karya Wild dan Carey (terj.) (1986:121), dijelaskan: Setelah 

kemerdekaan diproklamasikan Republik yang baru lahir itu menghadapi persoalan-persoalan ia harus 

mendudukan kekuasaannya mengendalikan luapan kekegembiraan yang dengan sekoyong-koyongnya 

jadi bebas, berunding dengan kekuasaan, pendudukan, yang gelisah setelah dikalahkan dan bersiap-

siap menghadapi pihak Sekutu yang menang. Dengan kemerdekaan itu maka Bangsa Indonesia tidak 

rela adanya kekuasaan bangsa asing di bumi Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan itu juga telah 

menambah rasa percaya diri dan jiwa patriotisme Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang 

sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka lain di dunia.  

 

Berita Proklamasi Kemederkaan Indonesia disiarkan ke seluruh nusantara bahkan ke seluruh penjuru 

dunia, yang disambut dengan penuh gembira oleh segenap lapisan rakyat Indonesia bahkan banyak 

negara yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun dengan kedatangan tentara 

Sekutu, khususnya pasukan Inggris ke Indonesia yang ternyata membonceng tentara Belanda, maka 

mulailah babak baru dalam perjuangan Bangsa Indonesia, yaitu perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan. Dengan demikian, jika sebelumnya perlawanan rakyat Indonesia ditujukan kepada 

tentara Jepang yang tidak bersedia menyerahkan persenjataannya, maka sejak kedatangan tentara 

Sekutu dan tentara Belanda, perlawanan heroik Bangsa Indonesia itu langsung ditujukan kepada 

Sekutu dan Belanda dengan antek-antek NICA (Netherland Indies Civil Affairs).  

 

Sukarnya komunikasi baik melalui darat maupun udara antara Jakarta dengan Sumatera, sedangkan 

hubungan radio milik rakyat telah disegel oleh Pemerintah Pendudukan Jepang yang bertujuan supaya 

bangsa Indonesia hanya mengetahui (mendengar) berita yang disiarkan oleh Jepang. Daerah-daerah 

yang agak terlambat menerima berita proklamasi kemerdekaan termasuk diantaranya Kota Palembang 

dan daerah-daerah yang ada di sekitar Kota Palembang (Team Penyusun Sejarah Kodam IV/ 

Sriwijaya, 1982:6). Di daerah Sumatera Selatan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang 

diperkasasi oleh Organisasi Persatuan Rakyat Indonesia yang dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1945. 

Tetapi tindakan itu tidak disetujui oleh Komandan Pasukan Sekutu dengan alasan bahwa 

“Berdasarkan Persetujuan Postdam bulan Juli 1945, sesudah perang berakhir dengan kemenangan di 

pihak Sekutu, maka penguasaan daerah Hindia Belanda diserahkan kepada Belanda” (Parjoko, 

1991:6). Perjuangan rakyat itu terus berlanjut pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Diawali 

dengan datangnya berita mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang baru diketahui oleh 

rakyat di dua pekan setelah prihal Kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan, yaitu pada tanggal 3 

September 1945. Serangan tentara Belanda yang bermaksud menguasai daerah Sumatra Selatan, 
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merupakan kelanjutan dari Agresi Militer Kedua Belanda terhadap kedudukan Pemerintah RI dan TNI 

di daerah Sumatera Selatan, serangan tentara Belanda dalam periode tahun 1945-1949 itu, 

menyebabkan terjadinya beberapa pertempuran sengit di berbagai tempat Desember 1948, yang 

melibatkan TNI dan laskar melawan tentara Belanda. Peristiwa Pertempuran Lima Hari Lima Malam 

di Palembang pada tanggal 1 – 5 Januari 1947, yang merupakan peperangan yang melibatkan tiga 

matra, yaitu darat, laut dan udara. Dalam hal ini militer Belanda sangat berkepentingan untuk 

menguasai Kota Palembang secara total meningkat kedudukan Palembang sebagai kota terbesar 

sekaligus sebagai ibukota daerah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), baik dari aspek politik, 

ekonomi maupun militer. Dalam aspek politik, Belanda berusaha untuk menguasai Palembang karena 

ingin membuktikan kepada dunia internasional bahwa mereka benar-benar telah menguasai Jawa dan 

Sumatera. Hasil penelitiannya kemudian diuraikan antara lain berisi tentang beberapa keputusan 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya sejak tanggal 22 Agustus 1945, 

yang memutuskan untuk membentuk beberapa badan pemerintah dan negara sebagai lembaga atau 

wadah untuk menampung dan menyalurkan potensi perjuangan rakyat demi mempertahankan negara 

Proklamasi tahun 1945. Badan-badan yang dimaksud adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai 

Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dari uraian di atas penulis berasumsi 

bahwa masih banyak peristiwa heroik yang terjadi selama masa perang kemerdekaan tahun 1945-

1949. Tempat penelitian ini diadakan. Hal ini dikhawatirkan jika tidak segera diangkat atau 

didokumentasikan lambat atau cepat berbagai peristiwa patriotik dan heroik itu satu demi satu akan 

hilang dari ingat-ingatan masyarakat, seiring dengan semakin habisnya para pelaku sejarah atau saksi 

sejarah dari peristiwa masa lampau itu akibat faktor usia atau meninggal dunia serta akibat tergerus 

oleh perputaran waktu dan perubahan zaman. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

melanjutkan penulisan sejarah dalam tema tentang Sejarah Perjuangan Rakyat dalam 

Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1949. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melanjutkan penulisan sejarah dalam tema tentang : 

Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Sejarah Materi Pokok Perjuangan 

Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI Melalui Penggunaan Media Audio Visual di Massa 

Pandemi Covid-19  Pada siswa Kelas XII IPS-2 Semester Gasal SMA Negeri 1 Metro Tahun 

Pelajaran 2021/2022. 

 

Perumusan Masalah 

Sehubungan dengan penelitian skripsi tentang Sejarah Perjuangan Rakyat dalam Mempertahankan 

Kemerdekaan Tahun 1945-1949, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apa yang 

melatarbelakangi perjuangan mempertahankan Kemerdekaan. Bagaimana Proses perjuangan rakyat 

dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1949. Apa kendala-kendala 

dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1949. Bagaimana 

pengaruh perjuangan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1949. 

 

Pembatasan Masalah 

Pembatasan ruang lingkup penelitian tentang Sejarah Perjuangan Rakyat dalam Mempertahankan 

Kemerdekaan Tahun 1945-1949, ini meliputi dua aspek atau dimensi, yaitu dimensi spatial (ruang, 

tempat, wilayah) dan dimensi temporal (periode, kurun, masa), dapat diuraikan sebagai berikut: 

Aspek ruang atau wilayah (dimensi spatial), yaitu membatasi wilayah penelitian meliputi revolusi 

politik, budaya, agama, ras terhadap bangsa Indonesia. Aspek waktu atau periode (dimensi temporal), 

penelitian ini akan dibatasi pada periode tahun 1945–1949, yaitu periode terjadinya perjuangan untuk 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan istilah masa revolusi fisik, yaitu masa 

ketika Belanda hendak kembali menjajah Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan 
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pada tahun 1945, yang menjadi  titik balik bagi sejarah Indonesia. Sedangkan tahun 1949 merupakan 

tahun 12 berakhirnya kekuasaan Belanda yang ditandai dengan pengakuan Belanda terhadap 

kedaulatan Republik Indonesia. 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tentang Sejarah Perjuangan Rakyat dalam Mempertahankan Kemerdekaan 

Republik Indonesia Tahun 1945-1949 adalah untuk mengetahui: Latar belakang timbulnya perjuangan 

rakyat untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1949. 

Dinamika perjuangan rakyat dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia 

tahun 1945-1949. Kendala-kendala dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik 

Indonesia tahun 1945-1949. Pengaruh perjuangan rakyat terhadap kemerdekaan Republik Indonesia 

tahun 1945-1949. 

 

Kajian Pustaka 

Pertempuran Mempertahankan Kemerdekaan RI di Berbagai Daerah Indonesia resmi merdeka setelah 

naskah proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945. Namun, kala itu masih banyak 

pihak yang belum menerima kemerdekaan Indonesia, termasuk Belanda dan para sekutu. Akhirnya 

para pemimpin Indonesia memanfaatkan kesempatan yang terbaik itu untuk memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia (Hasan,1992:130). Serangan tentara Belanda yang bermaksud menguasai 

daerah Sumatra Selatan, merupakan kelanjutan dari Agresi Militer Kedua Belanda terhadap 

kedudukan Pemerintah RI dan TNI di daerah Sumatera untuk merayakan secara terbuka” (Nawawi Al 

Haj, 1975:19). 

 

Pasca-Perang Dunia Kedua, Jepang mengakui kekalahan dari Sekutu. Oleh karena itu, Sekutu mulai 

mengambil alih daerah kekuasaan Jepang. Belanda yang beraliansi dengan tentara Sekutu berusaha 

merebut kembali Indonesia. Hal ini dimulai pada 29 September 1945 ketika AFNEI (Allied Forces 

Netherland East Indies) mulai mendarat di Tanjung Priok di bawah pimpinan Letjen Sir Philip 

Christison. Pasukan Sekutu diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration) pimpinan Van 

Der Plass sebagai wakil Van Mook. Peranan Badan Keamanan Rakyat di Palembang dalam 

Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) Suatu Tinjauan Sejarah. “Beberapa tokoh 

utama pejuang daerah antara lain ialah: Pangku, Kyai Abdullah Umari, R.S. Adenan, Abu Bakar, M. 

Yahya, M. Syukur Hamidi, Akmal, Hasnawi, M. Supi dan M. Dahlan (DHD 45 Provinsi Sumatera 

Selatan, 2003:73). “Berita kemerdekaan itu di bawah oleh para utusan tokoh yang menghadap 

Gubernur Militer A.K. Gani. Namun karena pada waktu itu kedudukan tentara Jepang masih kuat di 

Muara Dua dan sekitarnya, maka masyarakat belum berani untuk merayakan secara terbuka” 

(Nawawi Al Haj, 1975:19). Ditinjau dari aspek ekonomi jika Kota Palembang dikuasai penuh maka 

berarti juga dapat menguasai tempat penyulingan minyak di Plaju  dan Sungai Gerong, yang sangat 

dibutuhkan Belanda untuk menggerakkan mesin-mesin militernya. (Nawawi Al Haj, 1975:20). 

Sehubungan dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di daerah 

Sumatera Selatan, memegang peranan yang cukup penting, terutama pada masa revolusi fisik atau 

periode Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949. 

 

Tujuan kedatangan AFNEI ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan 

Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, membebaskan tentara Sekutu yang ditawan 

Jepang, serta yang terpenting adalah untuk kembali menguasai Indonesia. 

 

Awalnya, kedatangan tentara Sekutu disambut terbuka oleh pihak Indonesia. Namun, setelah 

diketahui bahwa pasukan Sekutu tersebut diboncengi NICA yang dengan terang-terangan ingin 
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menegakkan kembali kekuasaan Hindia-Belanda maka sikap Indonesia pun berubah menjadi curiga 

dan mulai memerangi mereka. Peperangan tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berikut 

rangkuman pertempuran-pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia: 

 

Aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. 

Sardiman (2006 : 93) menyatakan bahwa “Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk 

mengubah tingkah laku menjadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas”. 

 

Lebih lanjut Dimyati dan Mudjiono (1994: 42) menyatakan bahwa: prinsip-prinsip belajar berkaitan 

dengan perhatian, motivasi, keaktifan, keterlibatan, langsung/ berpengalaman, pengulangan, 

tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual. 

 

Menurut Arsyad (2004: 3) media berasal dari bahasa latin “medium” yang secara harfiah memiliki arti 

“tengah” perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah perantara atau pengantar pesan.  

Pendapat lain tentang pengertian media disampaikan oleh Asnawif dan Basyirudin Usman (2002: 20) 

yang menyatakan bahwa media adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan dan kemauan audiensi (siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar pada dirinya.  Gagne dan Briggs (1995: 74) secara implisit mengatakan bahwa  media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran 

yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset vidio, camera, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi dan 

komputer. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan terhitung mulai hari Kamis tanggal 6 bulan September 2021 

sampai dengan hari Kamis tanggal 8 bulan November 2021. Tempat penelitian tindakan kelas (PTK), 

dilaksanakan pada siswa kelas XII IPS-2 semester ganjil di SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 

2021/2022. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 kali pertemuan hingga sampai siklus ke 2. Untuk 

memecahkan masalah yang dirumuskan, faktor yang diamati adalah penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran,  aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan prestasi 

belajar siswa. Pelaksanaan pembelajaran dikelas dikatakan berhasil jika 75% siswa aktif dalam belajar 

( yakni 71% aktivitas siswa yang diamati dapat dilakukan siswa selama proses pembelajaran). Adapun 

prestasi belajar dinyatakan berhasil jika 75% siswa tuntas dalam belajar dengan kriteria ketuntasan 

minimal  67.  

 

Pelaksanakan penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan  menurut Hopkins (1993).  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan tahapan siklus dan dalam setiap siklus terdiri atas 

empat tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian untuk mendapatkan data terdiri dari : 1)  tes digunakan untuk mendapatkan data 

yang terukur tentang kompetensi dan ketuntasan siswa pada setiap siklus baik secara peorangan 

maupun klasikal, 2) pedoman obeservasi digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa selama 

prsoses pembelajaran berlangsung, dilakukan pada tiap siklus. 3)  catatan lapangan yang digunakan 

untuk mencatat seluruh peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada saat proses penelitian 

berlangsung, dan 4)  dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder seperti absensi, 

jurnal kelas, daftar nilai, keadaan siswa dan latar belakang siswa serta aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dalam bentuk foto maupun video. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tempat penelitian pada penelitian ini adalah di SMA Negeri 1 Metro semester ganjil Tahun Pelajaran 

2021/2022. Pengambilan keputusan untuk memilih kelas XII IPS-2, didasarkan atas bebarapa faktor 

berikut (1) berdasarkan kurikulum tingkatan satuan pendidikan pada pelajaran Sejarah di SMA Negeri 

1 Metro pada materi pokok Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  

yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, 

pertahanan dan keamanan, yang harus dicapai pada peserta didik di kelas XII IPS-2 SMA Negeri 1 

Metro semester ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022, masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.  

 

Pembahasan ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan. 

Pembahasan dalam menerapkan mata pelajaran Sejarah Materi Pokok Perjuangan Mempertahankan 

Keutuhan Wilayah NKRI Melalui Penggunaan Media Audio Visual Di Massa Pandemi Covid-19 di 

SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2021/2022. Pertempuran Mempertahankan Kemerdekaan RI di 

Berbagai Daerah Indonesia resmi merdeka setelah naskah proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno 

pada 17 Agustus 1945. Namun, kala itu masih banyak pihak yang belum menerima kemerdekaan 

Indonesia, termasuk Belanda dan para sekutu. Akhirnya para pemimpin Indonesia memanfaatkan 

kesempatan yang terbaik itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dari data tersebut 

dapat diinterpretasikan yang menghasilkan deskripsi sebagai berikut: Pembelajaran mata pelajaran 

Sejarah Materi Pokok Perjuangan Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI Melalui Penggunaan 

Media Audio Visual Di Massa Pandemi Covid-19, di kelas XII IPS-2 SMA Negeri 1 Metro, ternyata 

dapat menarik minat siswa. Siswa lebih antusias dan bergairah karena merasa dilibatkan dalam proses 

pembelajaran. Dengan adanya bimbingan dari guru (berupa pertanyaan-pertanyaan) yang terus 

menerus dan berkesinambungan selama siswa mengamati peristiwa yang terjadi pada gambar, 

akhirnya siswa dapat menemukan konsep akhir (kesimpulan).  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Setelah mencermati proses, hasil dan pembahasan pada penelitian tindakan kelas ini peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut: Strategi perencanaan pembelajaran Sejarah di kelas XII IPS-2 

semester ganjil  SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2021/2022. menggunakan media audio visual 

harus dilakukan dengan menyusun analisis kebutuhan, menentukan tujuan pembelajaran dan 

menyusun rencana pembelajaran untuk setiap siklus. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

CD pembelajaran, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain: a) alat yang akan digunakan baik 

laptop maupun LCD harus siap sebelumnya. b) materi yang disampaikan memenuhi kurikulum. c) 

presentasi yang akan disampaikan harus menarik bagi siswa. Guru harus aktif dalam menggali potensi 

siswa baik melalui bimbingan pada saat belajar berkelompok (sebagai fasilitator), bersikap yang 

ramah pada siswa, dan komunikasi yang dapat membangun aktivitas belajar siswa. Guru harus aktif  

memotivasi siswa pada saat persentasi sehingga siswa tidak hanya terpesona dengan presentasi yang 

dilakukan guru tapi siswa diarahkan agar mampu memahami materi yang disampaikan melalui media 

audio visual. Hasil observasi menunjukkan bahwa dua kelas yang diteliti mengalami peningkatan 

aktivitas belajar siswa setiap siklusnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan prestasi 

belajar yang diperoleh mecapai riteria keberhasilan yakni  lebih dari 75% siswa tuntas belajar dengan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM)  67. Dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran Sejarah Materi 

Pokok Perjuangan Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI Melalui Penggunaan Media Audio 

Visual di Massa Pandemi Covid-19. 
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Saran 

Agar dapat melaksanakan pembelajaran menggunakan media audio visual, guru agar dapat melakukan 

hal-hal sebagai berikut. Guru agar mempersiapkan alat dan bahan presentasi yang baik. Guru agar 

dapat memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran melalui bimbingan atau  saran pada 

saat pembelajaran berlangsung. Guru harus bersikap yang ramah dan sabar untuk membuat suasana 

yang menyenagkan dalam pembelajaran. 
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HOW TO INCREASE ECONOMIC ACTIVITIES AND LEARNING 

OUTCOMES IN FINANCIAL SERVICE INSTITUTIONS MASSAGE IN 

THE MASS OF THE COVID-19 PANDEMI WITH COOPERATIVE 

LEARNING MODEL TYPE OF PAIR SHARE STUDENTS OF CLASS X 

IPS-1 ODD SEMESTER SMA NEGERI 1 KOTA GAJAH  

LAMPUNG TENGAH ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

CARA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR 

EKONOMI PADA MATERI POKOK LEMBAGA JASA KEUANGAN DI 

MASSA PANDEMI COVID-19 DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE PAIR SHARE SISWA KELAS X IPS-1 SEMESTER 

GANJIL SMA NEGERI  1 KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH  

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

Eka Wahyuningsih 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to improve students' economic activities and learning outcomes through cooperative learning 

with Think-Pair-Share Type. The place used for the research is SMA Negeri 1 Kota Gajah with the research 

subjects being 36 students of class X IPS-1. The type of research used is descriptive qualitative with Classroom 

Action Research method, which is carried out in two cycles, where each cycle consists of 3 meetings. The 

research implementation process includes: planning, action implementation, monitoring and reflection. The 

results obtained in this study indicate that: 1) The average activity in the first cycle (57.8%) increased by 4.2% 

in the second cycle (62%), 2) Student responses increased by 4.6 from the first cycle (60%) to cycle II (64.6%), 

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

increased by 21% from 50% ie to 71%, in economics. 

Key Word: Activities, Learning Outcomes, Think-Pair-Share Type 

 

ABSTRAK  

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

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

Gajah dengan subyek penelitiannya adalah siswa kelas X IPS-1  yang berjumlah 36 siswa. Proses pelaksanaan 

penelitian meliputi: tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, monitoring dan refleksi. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Rata-rata aktivitas pada siklus I (57,8%) meningkat sebesar 4,2% 

pada siklus II (62%), 2) Respon siswa  meningkat sebesar 4,6 dari siklus I (60%) ke siklus II (64,6%), 3) Hasil 

belajar siswa meningkat sebesar 3,5 dari siklus I (63,5) ke siklus II (67) dan 4) Ketuntasan belajarnya meningkat 

sebesar  21% dari 50% yaitu menjadi 71 %, pada pelajaran ekonomi.  

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Tipe Think-Pair-Share 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Mata Pelajaran Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 

manusia. Namun demikian dalam pembelajaran ekonomi masih banyak ditemui masalah.  
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SMA  Negeri 1 Kota Gajah merupakan sekolah yang menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA  Negeri 1 Kota Gajah, ketika 

proses pembelajaran berlangsung guru telah  menggunakan beberapa metode pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang digunakan antara lain adalah metode ceramah/ekspositori, tanya jawab dan 

pemberian tugas. Namun penggunaan metode tersebut masih bersifat monoton, yaitu guru 

menyampaikan materi, siswa mencatat dan mendengarkan, guru mengadakan tanya jawab selanjutnya 

guru memberikan tugas atau latihan, di mana tugas lebih banyak diberikan secara individu. 

 

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

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

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

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

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

dan pengelolaan  pembelajaran yang cenderung  monoton. Akibatnya hasil belajar yang diperoleh pun 

belum memuaskan. 

 

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

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

pelajaran ekonomi pada materi pokok  Lembaga Jasa Keuangan di Massa Pandemi Covid-19. KKM  

yang ditetapkan di sekolah sebesar 72. Dari 36 siswa kelas X IPS-1 semester ganjil SMA Negeri 1 

Kota Gajah Tahun Pelajaran  2021/2022,  ternyata ada  16 orang atau sekitar  62% siswa yang 

mendapat nilai di bawah KKM, untuk materi pokok Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana terlihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel. Nilai Hasil Tes Pada Materi Pokok Lembaga Jasa Keuangan di Massa Pandemi Covid-19, 

siswa kelas X IPS-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah Tahun Pelajaran 2021/2022  

N

o 

Nilai Jumlah Siswa Persentase 

1

. 

2

. 

 72 

 72 

15 

21 

45 % 

55 % 

 Jumlah  36 100 % 

Sumber: Daftar nilai hasil tes  mata pelajaran ekonomi SMA Negeri 1 Kota Gajah. 

 

Kondisi hasil  pembelajaran  yang rendah tersebut memerlukan perhatian yang besar untuk 

mengatasinya, karena akan dapat menghambat proses pembelajaran ekonomi pada materi pokok  

Lembaga Jasa Keuangan Di Massa Pandemi Covid-19. Banyak faktor yang turut mempengaruhi 

proses pembelajaran ekonomi pada materi pokok Lembaga Jasa Keuangan, di antaranya adalah: faktor 

dari siswa (kemampuan, kesiapan, sikap dan minat), faktor guru (kemampuan, motivasi guru, cara 

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

sumber belajar) dan penilaian, karena sifat ekonomi yang berkenaan dengan ide-ide / konsep  dan 

tersusun secara hirarkis serta penalarannya deduktif maka guru harus memilih penerapan 

pembelajaran yang dapat membuat materi tersebut bermakna bagi siswa. Materi akan bermakna bagi 

siswa jika metode  pembelajaran yang diterapkan menjadikan ekonomi sebagai aktivitas siswa dalam 

pemecahan masalah.  
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Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran 

yang menggunakan model kooperatif, siswa saling bekerjasama sehingga terbentuk sinergi dan 

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

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

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

siswa dalam belajar lebih meningkat. Semua siswa memiliki peran dan tanggungjawab masing-

masing. 

 

Pembelajaran  kooperatif  tipe struktural Think-Pair-Share sebagai salah satu dari model 

pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan yang menfokuskan pada kegiatan berpikir (thinking) 

dalam menemukan jawaban, saling bertukar pikiran atas hasil individu (pairing) dan bekerja sama 

saling memahami materi tersebut bersama siswa antar kelompok (sharing) untuk menyampaikan isi 

materi. 

 

Dengan demikian peneliti mencoba mengembangkan materi pokok tersebut dengan mencoba 

membuat judul penelitian tindakan kelas : Cara Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Ekonomi 

Pada Materi Pokok  Lembaga Jasa Keuangan Di Massa Pandemi Covid-19 Dengan Model  

Pembelajaran Kooperatif  Tipe- Pair-Share  Siswa Kelas  X IPS-1 Semester  Ganjil  SMA Negeri 1 

Kota  Gajah Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan definisi operasional  maka dapat dirumuskan masalahnya 

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

Share pada materi lembaga jasa keuangan dapat meningkatkan aktivitas  belajar ekonomi siswa? 

Apakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat 

meningkatkan hasil belajar ekonomi lembaga jasa  keuangan siswa? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : Apakah pembelajaran ekonomi pada materi 

pokok lembaga jasa keuangan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

dapat meningkatkan aktivitas belajar ekonomi siswa; Apakah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan aktivitas belajar ekonomi siswa; 

Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui strategi kooperatif tipe  Think-Pair-Share  dalam 

pembelajaran ekonomi; Meningkatkan kemampuan guru mendesain pembelajaran yang memberi  

kesempatan sebesar-besarnya kepada siswa untuk aktif dalam mengikuti proses  pembelajaran. 

 

Tinjauan Pustaka 

Pembelajaran ekonomi adalah suatu kegiatan guru agar siswanya dapat belajar untuk memperoleh 

pengetahuan keterampilan dan sikap tentang ekonomi. Kemampuan, ketrampilan dan sikap tentang 

ekonomi yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan struktur kognitif siswa. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan harus dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berguna baginya.  

Menurut Hudoyo  (1988) ketika seseorang belajar ekonomi terjadi proses berpikir, sebab seseorang 

dikatakan berpikir jika orang tersebut melakukan kegiatan mental. Seseorang akan merasa mudah 

memecahkan masalah dengan bantuan ekonomi, karena ilmu ekonomi memberikan kebenaran 

berdasarkan alasan logis dan sistematis. 

 

Menurut Jaworski (1994) penyelenggaraan pembelajaran ekonomi tidaklah mudah karena fakta 

menunjukkan bahwa  para siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari ekonomi. Pada tingkat 
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nasional, prestasi belajar ekonomi umumnya sama dari pelajaran lain, pada tingkat internasional 

prestasi siswa-siswa Indonesia sangat jauh di bawah (Marpaung 2003, dalam Soedjadi 2004). Dengan 

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

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

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

(1995) bahwa dalam pembelajaran kooperatif semua siswa terlibat aktif karena memiliki peran dan 

tanggung jawab masing-masing. 

 

Djaali (1994) menyatakan bahwa proses belajar ekonomi adalah suatu proses mental yang terjadi 

dalam diri siswa dalam 4 fase yaitu pengertian, perolehan, penyimpanan dan reproduksi kualitas. 

Proses tersebut pada Sekolah Menengah belum optimal di mana 70 % siswa proses perolehan terjadi 

tanpa didahului oleh pengertian dan pemahaman yang mantap.  

 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota 

saling bekerjasama dan membantu memahami suatu bahan pembelajaran artinya belajar belum selesai 

jika salah satu teman dalam sekelompok belum menguasai pelajaran (Lundgren, 1994:5) 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Soedjadi (2004) bahwa ekonomi sebagai kegiatan manusia tanpa 

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

kooperatif menurun Thelen dalam Arends (1989) lebih mengedepankan pada dinamika kelompok 

serta secara pedagogi mengedepankan pada struktur kelompok. Arends (1989) mengemukakan bahwa 

setidaknya terdapat 3 tujuan utama dalam pembelajaran kooperatif yaitu 1) peningkatan prestasi 

akademik, 2) hubungan sosial, dan 3) ketrampilan bekerjasama dalam memecahkan masalah.  

 

Slavin (1995) membedakan metode pembelajaran kooperatif dengan metode lainnya termasuk belajar 

kelompok dengan mengemukakan 6 ciri utama yaitu: 1) kelompok memiliki tujuan, 2) menekankan 

pada akuntabilitas individu, 3) setiap anggota memiliki kesempatan yang sama 4) penekanan pada 

kompetisi kelompok, bukan individu 5) spesialisasi tugas tiap anggota kelompok dan menjembatani 

adaptasi kebutuhan individu. Vygotsky (dalam Sidharta, 2004) menyatakan untuk menguasai konsep 

terdapat perkembangan zona proksimal yaitu rentang antara perkembangan konsep yang aktual 

melalui pemecahan masalah  secara independen tingkat perkembangan potensial yang ditentukan dari 

panduan orang dewasa atau teman sebaya. Dengan demikian perkembangan pengetahuan sangat 

bergantung pada proses kognisi pribadi atau melalui kolaborasi dengan orang lain. 

 

Berdasarkan uraian di atas, melalui pembelajaran kooperatif siswa dapat berkolaborasi untuk 

pemecahan masalah dan penguasaan terhadap konsep-konsep. Di dalam kolaborasi positif terdapat 

transfer pengetahuan dari siswa yang berkemampuan tinggi terhadap siswa yang berkemampuan 

rendah. Namun bukan berarti bahwa siswa yang berkemampuan rendah tidak memiliki peran, karena 

dalam pembelajaran kooperatif setiap siswa memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. 

 

Menurut Sidharta (2004), hal yang paling penting diperhatikan untuk dapat melaksanakan 

pembelajaran kooperatif adalah memastikan kelompok siswa telah jelas strukturnya. Secara praktis 

guru dapat memilih tipe pembelajaran kooperatif, memilih materi yang sesuai, membentuk kelompok 

siswa, mengembangkan materi dan tujuan, mengenalkan siswa pada tugas dan peran dan 

merencanakan waktu serta tempat. Sedangkan Lie (2004) menyatakan bahwa ada 3 hal penting dalam 

mengelola  kelas model cooperative learning  yaitu pengelompokan, semangat cooperative learning   

dan penataan ruang kelas. 
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Salah satu tipe pada model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share. Menurut Arend (2000) tipe Think-Pair-Share merupakan pembelajaran kooperatif dengan 

pendekatan struktur. Selain tipe ini  juga ada tipe lain yaitu Numbered Head Together yang termasuk 

dalam pendekatan struktur. Model pembelajaran Think-Pair-Share dikembangkan oleh Frank Lyman. 

Kelompok siswa terdiri atas 2 orang berpasangan yang heterogen, pertama masing-masing siswa 

harus belajar sendiri (thinking) dalam menemukan jawaban. Kemudian mereka saling bertukar pikiran 

atas hasil individu (pairing), yang akhirnya guru akan memimpin diskusi bersama siswa antar 

kelompok (sharing) untuk menyimpulkan materi. (Arend, 2000).  

             

Tahap pelaksanaan model pembelajaran tipe Think-Pair-Share menurut Tim Urge (2000), meliputi : 

1) persiapan materi dan pengelompokan siswa (guru mempersiapkan bahan ajar, lembar kegiatan, 

evaluasi akhir masing-masing individu dan siswa dikelompokkan secara heterogen dua orang 

perkelompok), 2) Pendahuluan dalam pengajaran (guru memotivasi siswa untuk mempelajari materi 

dan menjelaskan beberapa bagian materi pelajaran), 3) Tahap Thinking (masing-masing siswa diminta 

membaca dan memahami materi sendiri-sendiri), 4) Pairing (siswa berdiskusi dalam kelompok 

pasangannya dan dilatih mendengarkan dan mengutarakan pendapat temannya, 5) Sharing (seluruh 

pasangan  dipandu oleh guru berbagai pendapat antar kelompok) 6) Tahap penghargaan (siswa dinilai 

secara individu perkelompok). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dalam pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

prosesnya melalui berpikir/belajar secara individu, berdiskusi dalam kelompok dan berbagi pendapat 

antar kelompok. Kaitan dengan motivasi pada pembelajaran kooperatif Slavin (1995) menegaskan 

bahwa keutamaan dari pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan melalui teori motivasi yang melihat 

hakikat dari ketiga struktur yaitu tujuan, tugas dan pengharapan. Senada dengan ini Deutch dan 

Thomas dalam Slavin (1995) menyatakan bahwa dalam belajar siswa memperlihatkan norma dan 

aktivitas untuk keberhasilan kelompok. Hasil positif lain siswa memiliki semangat untuk sekolah 

karena mereka memiliki teman-teman yang mau bekerja bersama.  

 

Dengan demikian dalam pembelajaran kooperatif, siswa diberikan banyak kesempatan untuk 

bekerjasama dan dapat menunjukkan hasil kerjanya. Hal ini akan membawa suasana belajar yang 

bervariasi dan mengurangi kemonotonan dalam belajar. Oleh karena itu dalam pemilihan kelompok 

guru harus memperhatikan karakteristik dan keragaman kemampuan akademik agar terjadi suasana 

belajar yang lebih hidup dan terjadi transfer pengetahuan sesama siswa. 

 

Aktivitas belajar siswa adalah segala aktivitas yang mengarah pada perubahan tingkah laku untuk 

mencapai tingkat penguasaan tertentu. Menurut Nasution (1986) aktivitas belajar adalah kegiatan 

belajar yang melibatkan perbuatan fisik maupun mental dalam mencapai tujuan belajar yang ditandai 

oleh adanya perubahan tingkah laku kearah kedewasaan. 

 

Winkel (1984) menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah proses belajar yang dialami oleh siswa 

untuk menghasilkan perubahan pemahaman dalam bidang pengetahuan, nilai dan sikap. Perubahan 

dalam hal ini tampak dalam prestasi belajar yang dihasilkan siswa terhadap pertanyaan atau persoalan 

tugas yang diberikan guru. 

 

Menurut Hudoyo (1988)  Ekonomi/Akuntansi  berkenaan dengan ide-ide konsep abstrak yang 

tersusun  secara hirarkis dan penalarannya deduktif. Tirtosaputro (1992) menyatakan bahwa ekonomi  
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adalah apa yang dilakukan  orang  sehari-hari dengan  pola-pola urutan, struktur atau bentuk-bentuk 

dan relasi di antara mereka.  

 

Menurut Trivieri (1998) bahwa aplikasi dalam ekonomi/Akuntansi, hal yang dipelajari dari angka 

adalah menghitung. Menghitung gunanya untuk menetapkan banyak barang dan menghitung  adalah 

kebutuhan nyata. Dalam belajar ekonomi siswa akan dapat belajar lebih baik jika mengetahui 

kegunaan  belajar ekonomi dan aplikasinya  dalam kehidupan nyata . Mathew (1984) menyatakan 

bahwa dengan mengetahui kegunaan belajar ekonomi dapat mengungkapkan hasil belajarnya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas ekonomi/Akuntansi selain berkenaan dengan konsep juga berkenaan 

dengan pola-pola urutan, struktur, relasi dan ide atau konsep abstrak yang  penalarannya deduktif dan 

bersifat hirarkis, Djaali (1994) menyatakan bahwa proses belajar ekonomi adalah suatu proses mental 

yang terjadi dalam diri siswa dalam 4 fase yaitu pengertian, perolehan, penyimpanan dan reproduksi 

kualitas. Proses tersebut pada siswa sekolah menengah  masih belum optimal, di mana 70% siswa 

terjadi perolehan tanpa didahului oleh pengertian dan pemahaman yang mantap. Sedangkan  menurut  

Jaworski (1990) konsep yang sangat penting apabila kurang ditekankan, apalagi pada ekonomi sangat 

mempengaruhi konsep  yang akan dipelajari. Menyampaikan ekonomi berbeda dengan pengetahuan 

umum, dalam menyampaikan ekonomi menggunakan indikator-indikator  penting dan memberi bukti-

bukti nyata.  

 

Metode Penelitian 

Secara keseluruhan dari prosedur  penelitian  tindakan kelas (PTK), dapat dijelaskan melalui 

beberapa variabel yaitu sebagai berikut: Variabel bebas yaitu pembelajaran ekonomi yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share. Variabel terikat yaitu: Aktivitas 

Belajar Ekonomi. Hasil belajar ekonomi siswa. 

 

Waktu pelaksanaan pembelajaran adalah siswa kelas X IPS-1 semester ganjil Tahun Pelajaran 

2021/2022. Dipilihnya kelas X IPS-1 karena siswa kelas tersebut kurang antusias terhadap 

pelajaran ekonomi materi pokok Lembaga Jasa Keuangan khususnya pembelajaran kooperatif 

sehingga guru berusaha untuk mengajak siswa kelas X IPS-1 lebih sportif dalam pembelajaran 

Ekonomi. Tempat penelitian adalah SMA Negeri 1 Kota Gajah yang beralamat Jalan Raya Kota 

Gajah Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah.  

 

Waktu pelaksanaan tindakan kelas adalah siswa SMA Negeri 1 Kota Gajah kelas X IPS-1 

semester ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022, bulan September sampai dengan November 2021. 

Tindakan diprediksi akan berlangsung sebanyak 2 siklus, namun ini tergantung dari 

ketercapaian indikator keberhasilan. Jika pada siklus pertama sudah tercapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, tindakan pada siklus kedua tetap akan dilanjutkan untuk 

menguatkan hasil pada siklus pertama.  

 

Tiap siklus rata-rata akan dilakukan tiap 3 kali pertemuan. Dengan jumlah jam mata pelajaran 

ekonomi tiap minggu adalah 3 jam dengan pertemuan dalam satu minggu adalah 2 kali 

pertemuan, sehingga dalam  l siklus berlangsung dalam 2 minggu.  

 

Data tentang aktivitas belajar ekonomi diperoleh melalui observasi selama proses pembelajaran di 

masa pandemi covid-19, menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share, yang 

tertuang dalam lembar observasi. Aspek-aspek aktivitas yang diobservasi adalah aktivitas siswa dalam 

memperhatikan pembelajaran, aktivitas bertanya, mengeluarkan pendapat dalam diskusi, aktivitas 
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mencatat pelajaran, aktivitas memecahkan dan menganalisa soal dan menaruh minat dalam belajar 

ekonomi. Data tentang hasil belajar diperoleh melalui tes sebelum dan sesudah proses pembelajaran. 

Data ini digunakan untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah 

pembelajaran.  

 

Sebelum tes digunakan terlebih dahulu tes diujicobakan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitasnya. Untuk menentukan validitas tes menggunakan validitas isi yaitu kesesuaian antara isi 

materi pelajaran dengan tujuan pada materi tersebut. Sedangkan pengujian reliabilitas instrumen 

bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut konsisten untuk mengukur suatu konstruk.                                                  

 

Indikator keberhasilan pembelajaran pada penelitian tindakan kelas adalah siswa SMA Negeri 1 

Kota Gajah kelas X IPS-1 semester ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022, pada siklus 1 antara lain: 

Peningkatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran yaitu memperhatikan pembelajaran, 

bertanya, mengeluarkan pendapat, mencatat pelajaran, memecahkan dan menganalisis soal dan 

menaruh minat dalam belajar. Hasil belajar ekonomi akhir siklus dan 72 % siswa telah tuntas belajar 

(nilai ≥ 72). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian dilakukan di  kelas X IPS-1  semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah Tahun  Pelajaran 

2021/2022. Variabel yang diteliti meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu 

pembelajaran ekonomi di masa pandemi covid-19, yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think-Pair-Share yaitu aktivitas dan hasil belajar ekonomi dengan materi pokok lembaga jasa 

keuangan. Subyeknya  adalah siswa  kelas X IPS-1 semester ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Deskripsi penelitian menggunakan prosedur Penelitian Tindakan Kelas, yang meliputi: 1) 

Perencanaan Tindakan, 2) Pelaksanaan Tindakan, 3)  Observasi dan 4) Refleksi.  

 

Berdasarkan hasil observasi di atas, rata-rata aktivitas adalah 57,8%., sedangkan untuk aspek aspek 

aktivitas untuk masing-masing pertemuan adalah: Aktivitas siswa dalam memperhatikan pelajaran 

pada pertemuan I (46%) menurun sebesar 1% ke pertemuan II (45%) dan meningkat sebesar 7,3% ke 

pertemuan III (52,3%), sedangkan rerata aktivitas adalah 47,8% dan rerata peningkatan sebesar  

3,15% Aktivitas  bertanya, mengeluarkan pendapat dalam diskusi pada pertemuan I (64%) meningkat 

sebesar 4% ke pertemuan II (68%) dan meningkat sebesar 1,5% ke pertemuan III (69,5%), sedangkan 

rerata aktivitas adalah 67,2% dan rerata peningkatan sebesar 2,75%. Aktivitas mencatat pelajaran 

pada pertemuan I(51,6%) meningkat sebesar 2,4% ke pertemuan II (54%) dan meningkat sebesar 0% 

ke pertemuan III (54%), sedangkan rerata aktivitas adalah 53,2% dan rerata peningkatan sebesar 1,2% 

Aktivitas memecahkan dan menganalisa soal pada pertemuan I (68%) meningkat sebesar 0,8% ke 

pertemuan II 68,8%) dan meningkat sebesar 5,2% ke pertemuan III (74%), sedangkan rerata aktivitas 

adalah 70,3% dan rerata peningkatan sebesar 3%. Menaruh minat dalam belajar ekonomi pada 

pertemuan I(50%) meningkat sebesar 5,5% ke pertemuan II (55,5%) dan meningkat sebesar 4,5% ke 

pertemuan III (60%), sedangkan rerata aktivitas adalah 55,2% dan rerata peningkatan sebesar 5%. 

 

Hasil aktivitas di atas ternyata aktivitas yang paling tinggi adalah memecahkan dan menganalisis soal 

karena pada model pembelajaran kooperatif ini banyak soal-soal yang harus dipecahkan bersama dan 

sesuai dengan sifat mata pelajaran ekonomi Materi Pokok Lembaga Jasa Keuangan Di Massa 

Pandemi Covid-19, adalah pemecahan masalah. Sedangkan aktivitas yang paling kecil adalah 

aktivitas memperhatikan pelajaran, ternyata setelah diperhatikan mereka lebih banyak mencata ketika 

guru sedang menerangkan materi pelajaran.  
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Rata-rata skor hasil belajar siswa sebesar 64, secara keseluruhan belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM).  Siswa yang memenuhi standar  KKM sebanyak 21 orang dari 15 siswa 

atau 50%, sedangkan yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal sebanyak 12 orang atau 

50%.             

 

Berdasarkan skor yang diperoleh ternyata rata-rata skor hasil belajar siswa  masih di bawah nilai 72 

atau belum memenuhi standar KKM, oleh karena itu tindakan masih dilanjutkan pada siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi dan refleksi terlihat bahwa aktivitas belajar siswa tergolong cukup, 

sedangkan hasil belajar siswa belum memenuhi indikator keberhasilan. Hasil refleksi tersebut akan 

direvisi pada perencanaan sklus II 

 

Di dalam siklus I kegiatan siswa masih banyak dijumpai hambatan. Di dalam perencanaan tindakan 4 

sampai dengan tindakan ke 6 pada siklus II pasangan dalam kelompok diubah supaya ada penyegaran 

dan dapat berinteraksi dengan baik, selain itu sebelum pelajaran dimulai siswa diminta untuk 

mempelajarinya di rumah supaya lebih siap dalam menerima pelajaran. Dalam kegiatan kelompok 

siswa disarankan untuk mengerjakan soal bersama-sama dalam satu kelompok dan tidak mengerjakan 

secara sendiri-sendiri atau hanya satu orang yang mengerjakan sementara yang lain tidak.  

 

Observasi untuk aktivitas siswa dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, dan untuk perbaikan 

aktivitas memperhatikan pelajaran perlu ditingkatkan dengan cara memberi kesempatan kepada siswa 

untuk memperhatikan, setelah itu memberi waktu untuk mencatat. Sedangkan jika siswa mengalami 

kesulitan diminta untuk bertanya kepada guru sehingga kesulitan belajar dapat diatasi. 

 

Peningkatan aktivitas belajar siswa, berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada materi pokok 

Lembaga Jasa Keuangan Di Massa Pandemi Covid-19, dapat disimpulkan bahwa: Rata-rata aktivitas 

pada siklus I (57,8%) meningkat sebesar 4,2% pada siklus II (62%), sedangkan untuk aspek aspek 

aktivitas untuk masing-masing  siklus adalah: Aktivitas siswa dalam memperhatikan pelajaran pada 

siklus I (47,8%) meningkat sebesar  8,7%  ke siklus II (56,5)%. Aktivitas  bertanya, mengeluarkan 

pendapat dalam diskusi pada siklus I (64,8%) meningkat sebesar 4,4% ke siklus II (69,2%). Aktivitas 

mencatat pelajaran pada siklus I (53,2%) meningkat sebesar 1,5% kesiklus  II (54,7%). Aktivitas 

memecahkan dan menganalisa soal pada siklus I (70,3%) meningkat sebesar 0,3% ke pertemuan II 

(70,6%). Aktivitas menaruh minat dalam belajar Ekonomi pada siklus I (55,2%) meningkat sebesar 

3,8% ke siklus II (59%)  

 

Peningkatan aktivitas yang tertinggi adalah pada aktivitas memperhatikan pelajaran yaitu sebesar 

8,7%, walaupun besarnya persentase pada tiap siklus relatif kecil yaitu 47,8% pada siklus I dan 56,5% 

pada siklus II. Hal ini karena siswa memperhatikan pelajaran dan mencatat tersendiri, ketika guru 

menerangkan di awal siklus siswa lebih banyak mencatat tetapi di akhir siklus mereka memperhatikan 

terlebih dahulu baru mencatat pelajaran.  

 

Selanjutnya peningkatan aktivitas yang tinggi pada aktivitas bertanya, mengeluarkan pendapat dalam 

diskusi pada siklus I (64,8%) meningkat sebesar 4,4% ke siklus II (69,2%), hal ini  menunjukkan 

bahwa dengan pembelajaran kooperatif ternyata dapat meningkatkan aktivitas bertanya dan berdiskusi 

karena inti dari pembelajaran kooperatif  adalah bekerjasama dengan sesama teman dalam kelompok. 

Sedangkan peningkatan aktivitas yang terkecil adalah pada aktivitas memecahkan dan menganalisa 

soal pada siklus I (70,3%) meningkat sebesar 0,3% ke pertemuan II (70,6%), namun persentase pada 

tiap siklus relatif besar. Hal ini dikarenakan pada pelajaran Ekonomi siswa diberikan soal untuk 
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dikerjakan sehingga mereka sudah terbiasa mngerjakan soal-soal pada buku paket maupun Lembar 

Kerja Siswa. 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa hasil yang dicapai pada pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair Share  pada aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan  pada tiap siklus. Aktivitas ini 

tidak dibandingkan dengan kondisi awal dan tidak ditargetkan persentasinya namun yang 

dipentingkan adalah adanya peningkatan pada masing-masing siklus. Data awal yang berkaitan 

dengan kondisi siswa hanya  untuk menentukan proses pembelajaran yang akan diberikan.  Hasil ini 

memberikan indikasi bahwa aktivitas  belajar siswa dalam pembelajaran dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair Share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem belajar 

yang dikelola menggunakan pembelajaran kooperatif (pengelompokan siswa) akan dapat 

meningkatkan aktivitasnya. 

 

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa pembelajaran ekonomi  yang didisain dengan pembelajaran 

kooperatif  tipe Think-Pair Share dapat memberikan suasana saling mentransfer pengetahuannya. 

Mereka lebih dapat menyelesaikan tugas sendiri,  namun tidak mengandalkan kepada teman yang 

berkemampuan tinggi, karena dalam pembelajaran ini siswa juga harus bekerja sendiri untuk 

mengerjakan tugasnya. Selain itu mereka diberi tugas rumah (PR) yang harus dikerjakan di rumah. 

 

Respon siswa dalam pelajaran ekonomi, hasil penelitian menggunakan pembelajaran kooperatif  tipe 

Think-Pair Share  pada pelajaran ekonomi dengan materi pokok lembaga jasa keuangan  

menunjukkan bahwa respon siswa meningkat sebesar 4,6 dari siklus I (60%) ke siklus II (64,6%). Hal 

ini menunjukkan bahwa ada peningkatan respon siswa pada mata pelajaran ekonomi pada masing-

masing siklus. Respon siswa ini tidak membandingkan dengan kondisi awal karena yang dilihat 

adalah adanya peningkatan respon dari tiap siklus. Oleh karena itu respon siswa ini tidak ditargetkan 

dengan nilai.  Dalam penelitian ini dapat diamati bahwa dengan pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair Share  siswa lebih tertarik untuk belajar ekonomi karena mereka diajarkan dengan cara yang 

lebih rileks tidak tegang atau monoton. Mereka diberi kesempatan berdiskusi namun masih dalam 

batasan belajar dan dibimbing oleh guru, karena prosesnya harus dapat menyelesaikan tugas yang 

diberikan dan mempresentasikan hasilnya.  

 

Hasil belajar siswa, hasil belajar siswa meningkat sebesar 3,5 dari siklus I (64) ke siklus II (67), 

sedangkan ketuntasan belajarnya sebesar 21% dari 50% meningkat menjadi  72%. Hasil ini diperoleh 

dari hasil tes setelah mengikuti pembelajaran  siklus I dan siklus  II. Sedangkan pretes dilakukan 

hanya untuk mengetahui kemampuan prasyarat / kemampuan awal yang telah dimiliki siswa untuk 

memulai pembelajaran pada materi pokok pertumbuhan ekonomi.  

 

Hasil di atas menunjukkan bahwa selama pembelajaran ekonomi (Materi Pokok Lembaga Jasa 

Keuangan Di Massa Pandemi Covid-19) menggunakan pembelajaran kooperatif  tipe Think-Pair-

Share  pada akhir siklus I ketuntasan belajarnya mencapai 72 %. Untuk mencapai ketuntasan 100% 

masih diperlukan upaya remedial lebih lanjut. Hal ini tidak menjadi penekanan  dalam penelitian ini. 

Namun demikian dari siklus I ke siklus II  melalui perbaikan kelemahan rencana pelaksanaan 

pembelajaran siklus I, ternyata dapat ditunjukkan adannya peningkatan rata-rata skor hasil belajar 

siswa yaitu sebesar 3,5 dari siklus I (64) ke siklus II (67), 

 

Dari hasil penelitian di atas pada Materi Pokok Lembaga Jasa Keuangan Di Massa Pandemi Covid-19 

hasil belajar dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan, walaupun ketuntasan belajar belum 

optimal. Dari hasil wawancara siswa berkaitan dengan hasil belajar yang belum optimal yaitu: Masih 
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banyak siswa yang mamandang bahwa belajar ekonomi dapat dilakukan hanya dengan membaca, 

padahal harus lebih banyak berdiskusi. Kesulitan siswa untuk membedakan pertumbuhaan ekonomi  

historis dan klasik bentuk soal yang bersamaan dan penggunaannya. Siswa cenderung terbiasa 

menjawab soal yang sesuai dengan contoh, belum terbiasa mengerjakan soal yang mengungkap 

pengetahuan tingkat aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

 

Dengan melihat hasil belajar yang belum optimal dalam penelitian ini perlu dikaji lebih jauh tentang 

aspek siswa, karena banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar terutama adalah hasil belajar 

ekonomi.  Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar  adalah: 1)  Faktor yang bersumber dari 

diri sendiri yang meliputi: faktor jasmaniah: kesehatan, cacat tubuh, faktor psikologis: intelegensi, 

perhatian, minat, kematangan, kesiapan dan faktor kelelahan: tidur,istirahat, rekreasi yang teratur, 

olah raga yang teratur. 2) Faktor dari luar yang meliputi: faktor keluarga: cara orang tua mendidik, 

relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar 

belakang kebudayaan dan faktor masyarakat: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat.  

 

Hambatan dalam Pelaksanaan Penelitian, pembelajaran yang didisain melalui pembelajaran kooperatif  

tipe Think–Pair-Share dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran ekonomi, dalam 

pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang paling utama adalah terbatasnya 

waktu dalam pembelajaran ekonomi.  Waktu yang disediakan dalam pelajaran ekonomi untuk 

pembelajaran kooperatif memerlukan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan pembelajaran 

melalui klasikal  atau pembelajaran secara individu. Hal ini disebabkan siswa harus bekerja secara 

kelompok  dan berdiskusi di dalam kelompoknya.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan mutu pembelajaran ekonomi  melalui pembelajaran 

kooperatif  tipe Think-Pair-Share Kelas  X IPS-1 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah Tahun 

Pelajaran 2021/2022,  dapat disimpulkan bahwa: Rata-rata aktivitas pada siklus I (57,8%) meningkat 

sebesar 4,2% pada siklus II (62%), sedangkan untuk aspek aspek aktivitas untuk masing-masing 

siklus adalah: Aktivitas siswa dalam memperhatikan pelajaran pada siklus I (47,8%) meningkat 

sebesar  8,7%  ke siklus II (56,5)%. Aktivitas  bertanya, mengeluarkan pendapat dalam diskusi pada 

siklus I (64,8%) meningkat sebesar 4,4% ke siklus II (69,2%). Aktivitas mencatat pelajaran pada 

siklus I (53,2%) meningkat sebesar 1,3% kesiklus  II (54,5%). Aktivitas memecahkan dan 

menganalisa soal pada siklus I (70,3%) meningkat sebesar 0,3% ke pertemuan II (70,6%).  Aktivitas 

menaruh minat dalam belajar matematika pada siklus I (55,2%) meningkat sebesar 3,8% ke siklus II 

(59%)  Respon siswa meningkat dari siklus I sebesar 60% ke siklus II sebesar 64,6%. Hasil belajar 

siswa meningkat dari siklus I sebesar 64 ke siklus II sebesar 67. Hasil Belajar siswa meningkat 

ketuntasan belajarnya sebesar 21% dari 50% meningkat menjadi  71 % 

 

Saran  

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran ekonomi para guru hendaknya di dalam pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan penerapan pembelajaran yang 

berorintasi kepada siswa (Student Oriented). Bagi para peneliti, agar dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai efektivitas pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share  yang berkaitan dangan 

hasil belajar mapun proses pembelajaran. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan  dapat memberikan 

kontribusi bagi terbangunnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pembelajaran ekonomi. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to improve and develop the ability of teachers in teaching. The model used is the 

conventional model and the artistic model, with the techniques of class visits, class observations, private 

conversations, interviews, selecting various sources of teaching materials and self-assessment, with a directive 

approach. The implementation of academic supervision at SMA Negeri 6 Bandar Lampung, in its 

implementation has not been in accordance with all procedures, administratively has not been well documented, 

so it needs to be improved to be carried out in accordance with procedures and follow-up should be carried out 

in order to improve the quality of the teaching and learning process. 

Key Word: Academic Supervision, Procedure, Quality of Learning 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar. Model 

yang digunakan model konvensional dan model aristik, dengan teknik kunjungan kelas, observasi kelas, 

percakapan pribadi, intervisitasi, menyeleksi berbagai sumber bahan mengajar dan menilai diri sendiri, dengan 

pendekatan direktif. Implementasi supervisi akademik di SMA Negeri 6 Bandar Lampung, dalam 

pelaksanaannya belum sesuai dengan seluruh prosedur, secara administrasi belum terdokumen dengan baik, 

sehingga perlu diperbaiki untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta tindak lanjut seharusnya 

dilaksanakan supaya dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar. 

Kata Kunci : Supervisi Akademik, Prosedur, Mutu Pembelajaran 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya  pembelajaran dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat interkasi antar guru 

dengan siswa serta sarana pendukung pembelajaran, dan salah satunya penentu keberhasilan pada 

kegiatan belajar mengajar adalah guru, jika seorang guru malas mengajar dan enggan membuat 

perangkat pembelajaran, maka apa yang terjadi pada hasil penilaian pendidikan, tiada lain siswa akan 

malas pula belajar. Berdasarkan kenyataan tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA 

Negeri 6 Bandar Lampung, maka dibutuhkan adanya supervisi yang profesional yang mampu 

membimbing, menjadi teladan, dan mampu menggerakkan guru dalam peningkatan mutu pendidikan 

di  SMA Negeri 6 Bandar Lampung.  

 

Dengan demikian, berarti, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai kinerja guru 

dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 5   │   Mei 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    95 

  

profesionalisme. Meskipun demikian, supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk 

kerja guru dalam mengelola pembelajaran. 

 

Keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh peran Kepala SMA Negeri 

6 Bandar Lampung sebagai peneliti dalam kepemimpinan pembelajaran terhadap para guru. Kepala 

SMA Negeri 6 Bandar Lampung pada satuan pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan 

keberhasilan dan kegagalan guru dalam pembelajaran yang di dalamnya ada sistem evaluasi 

pembelajaran.  

 

Kegagalan pembelajaran pada satuan pendidikan dapat  diatasi dengan usaha dan peran kepala SMA 

Negeri 6 Bandar Lampung yang mampu mendeteksi dini kelemahan guru dalam mengevaluasi hasil 

belajar siswa dengan peranannya sebagai peneliti. Kegagalan dan keberhasilan guru juga dipengaruhi 

olah kemampuan pemahaman guru terhadap proses pembelajaran. Ketidakmampuan guru memahami 

maksud dan tujuan pembelajaran dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. Guru dituntut mampu 

memahami makna dan karakter kurikurikulum sehingga dapat menguasai materi, metoda, teknik, 

evaluasi pembelajaran sehingga hasil pembelajaran pada suatu satuan pendidikan dapat dicapai secara 

maksimal dan bermutu. 

 

Peraturan pemerintah Nomor: 10 tahun 2015 Bab I pasal 1 ayat 6 bahwa standar proses pendidikan 

adalah standar nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan 

untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan     

 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) di 

SMA Negeri 6 Bandar Lampung yang berjudul : Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Melalui 

Supervisi Akademik Di SMA Negeri 6 Bandar Lampung pada Semester Ganjil di Massa Pandemi 

Covid-19 Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Identifikasi Masalah 

Penyusunan karya tulis harus sesuai dengan kondisi nyata kegiatan yang dilakukan para guru di SMA 

Negeri 6 Bandar Lampung. Masalah yang terkait dengan judul Penelitian Tindakan Sekolah  ini 

sangat luas dan kompleks. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan penulis terfokus pada kajian 

masalah yang dikaitkan dengan kondisi nyata dan paparan proses pembelajaran oleh para guru. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka masalah yang muncul dapat 

diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut : Rendahnya minat belajar siswa, dibuktikan dengan hasil 

nilai ulangan harian kurang memenuhi KKM. Hanya 20% siswa mempunyai minat belajar tinggi, 

dibuktikan dengan jumlah pengunjung perpustakaan rata-rata 150 s.d. 160 siswa/hari. Hanya 30% 

siswa mempunyai minat belajar sedang, dibuktikan dengan jumlah siswa yang mengumpulkan tugas 

praktek/kokurikuler kurang dari setengah jumlah siswa per kelas,  dan  50 % siswa mempunyai minat 

belajar rendah. 

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan keempat masalah yang teridentifikasi di atas, maka penulis membatasi masalah pada : 

Proses pembelajaran guru kurang memberi semangat pada siswa untuk mencintai mata pelajaran. 

Kualitas pembelajaran yang dilakukan guru kurang memberi motivasi siswa dalam semangat 

belajarnya. Peran supervisi akademik sangat besar dalam menghasilkan proses pembelajaran yang 

bermutu. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis rumuskan di atas,  penulis menetapkan beberapa 

rumusan masalah antara lain: Apakah dengan supervisi akademik bagi guru dapat meningkatkan 

kinerjanya? Apakah dengan supervisi akademik dapat merubah minat kemauan melaksanakan 

pembelajaran yang baik sesuai dengan aturan dan langkah-langkah proses belajar mengajar? Apakah 

dengan supervisi ini dapat merubah budaya belajar di kelas menjadi membaik dengan pola belajar 

yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan? 

 

Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan dilakukan pasti  ada tujuan. Maka  penelitian ini, dilakukan dengan tujuan : 

Meningkatkan mutu pembelajaran siswa di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Meningkatkan minat 

belajar siswa di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Meningkatkan kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

 

Kajian Teoritis 

Secara etimologi, 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 2015 ”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 Undang-Undang No.20 Tahun 2013 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.” PP  No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan, 

”pendidik (guru) 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. 
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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 yang 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. 

 

Metode Penelitian 

Subjek yang akan di supervisi adalah guru di SMA Negeri 6 Bandar Lampung,  adapun sasaran utama 

dilakukannya supervisi akademik oleh Kepala SMA Negeri 6 Bandar Lampung adalah untuk menguji 

kemampuan-kemampuan guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan 

pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memanfaatkan sumber belajar 

yang tersedia, dan mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode, teknik) yang tepat. 

Supervisi edukatif juga harus didukung oleh instrumen-instrumen yang sesuai 

 

Subyek pada penelitian ini adalah guru SMA Negeri 6 Bandar Lampung, yang terdiri dari 35 orang 

guru pegawai negeri sipil dan 4 orang guru tidak tetap. Penelitian ini penulis lakukan di SMA Negeri 

6 Bandar Lampung yang berlokasi Alamat : Jalan Ki Agus Anang No. 35 Kelurahan Ketapang Kec. 

Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Dalam penelitian ini penulis melakukan selama 3 bulan yaitu 

bulan Juli s/d  Oktober 2021 

 

Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Sekolah (School Action Research), yaitu sebuah 

penelitian yang merupakan kerjasama antara peneliti dan guru,  dalam 

meningkatkan  kemampuan  guru agar  menjadi  lebih baik dalam menyusun proses pembelajaran. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan teknik 

persentase untuk melihat peningkatan yang terjadi dari siklus ke siklus. Metode deskriptif dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan 

keadaan subjek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1985:63). Dengan metode 

ini peneliti berupaya menjelaskan data yang dikumpulkan melalui komunikasi langsung atau 

wawancara,   observasi/pengamatan,  dan  diskusi yang berupa persentase atau angka-angka. 

 

Teknik Analisis Data  

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif persentase, yakni membandingkan persentase jumlah 

guru yang membuat administrasi mengajar dan perencanaan pembelajaran, seperti: Peningkatan 

pembuatan administrasi mengajar yang dilakukan oleh guru minimal 75%. Peningkatan perencanaan 

pembelajaran melalui supervisi akademik yang dilakukan oleh guru minimal 80%. Pembelajaran yang 

bermutu yang ditandai dengan tingkat keaktifan siswa dalam belajar  di atas 75%. 

 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No. 5   │   Mei 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    98 

  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil wawancara terhadap sepuluh orang guru, peneliti memperoleh  informasi bahwa semua guru 

(sepuluh orang) belum tahu kerangka penyusunan administrasi mengajar seperti RPP dengan 

menerapkan model-model pembelajaran, hanya tiga orang yang memiliki dokumen standar proses 

(satu buah), hanya  empat orang guru yang pernah mengikuti pelatihan pengembangan RPP dengan 

penerapan model-model pembelajaran, umumnya guru mengadopsi dan mengadaptasi RPP yang 

menerapkan model-model pembelajaran didalamnya, kebanyakan guru tidak tahu dan tidak paham 

menyusun RPP dengan penerapan model-model pembelajaran secara lengkap, mereka setuju bahwa 

guru harus menggunakan RPP dengan menerapkan model-model pembelajaran dalam melaksanakan 

proses pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran. Selain itu, 

kebanyakan guru belum tahu dengan komponen-komponen RPP yang menerapkan model-model 

pembelajaran secara lengkap. 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap sepuluh RPP yang dibuat guru (khusus pada siklus 1), 

diperoleh data bahwa masih ada guru yang tidak melengkapi RPP-nya dengan komponen dan sub-

subkomponen RPP penerapan model pembelajaran tertentu, misalnya komponen indikator dan 

penilaian hasil belajar (pedoman penskoran dan kunci jawaban).  Rumusan kegiatan siswa pada 

komponen langkah-langkah kegiatan pembelajaran masih kurang interaktif, inspiratif,  dan sistematis. 

Dilihat dari segi kompetensi guru, terjadi peningkatan dalam menyusun administrasi mengajar dari 

siklus ke siklus . Hal itu dapat dilihat pada lampiran rekapitulasi administrasi mengajar dengan 

berbagai model pembelajaran dari Siklus 1 ke Siklus 2. 

 

Tabel kondisi guru SMA Negeri 6 Bandar Lampung Sesuai Status Kepegawaian 

No Kondisi Jumlah Keterangan 

1 PNS 35  

2 Non PNS 14  

3 GBS -  

Jumlah 49  

 

Tabel kondisi guru SMA Negeri 6 Bandar Lampung Sesuai Tingkat Pendidikan 

No Kondisi Jumlah Keterangan 

1 Strata 2 (S2) 5  

2 Strata 1 (S1)  32  

3 Diploma 3 (D3) 2  

4 SLTA 2  

Jumlah 49  

 

 Tabel kondisi guru SMA Negeri 6 Bandar Lampung Sesuai Tugas Guru Sesuai SK  

No Kondisi Jumlah Keterangan 

1 Guru Pendidikan Agama Islam 2 SK 

2 Guru PPKn 2 SK 

3 Guru Bahasa Indonesia 3 SK 

4 Guru Bahasa Inggris 3 SK 

5 Guru Matematika 3 SK 

6 Guru Fisika 2 SK 
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No Kondisi Jumlah Keterangan 

7 Guru Biologi 2 SK 

8 Guru Kimia 2 SK 

9 Guru Ekonomi 2 SK 

10 Guru Sosiologi 1 SK 

11 Guru Geografi 1 SK 

12 Guru Sejarah 2 SK 

13 Guru Penjaskes 2 SK 

14 Guru Prakarya 1 SK 

15 Guru Seni Budaya 1 SK 

16 Guru BK 2 SK 

17 Bahasa Lampung 1 SK 

18 Guru Non Muslim 2 SK 

19 Guru TIK 1 SK 

Jumlah 35 SK 

 

Tabel Kondisi Guru SMA Negeri 6 Bandar Lampung Sesuai Jawaban Angket 

No Uraian Jawaban 
Total 

Skor A B C D 
Blang

ko 

1 Dra.  SYAFRIDA 4 2    22 

2 Drs.  OMAN MOH YAMAN 3 2 1   19 

3 Drs. EKO RISWANTO 4 2    22 

4 Dra. FITRI SOLEHA 5 1    21 

5 Dra SUBAINAH 4 2    22 

6 Dra. WAHYU WIDAYATI 4 1 1   21 

7 Dra. NURKOLBI SYARIF 5 1    21 

8 YUSNITA TIURMA, S.Pd 4 1  1  20 

9 IDA ROYANI, M.Pd 3 2 1   19 

10 SULISTAWATI S.Pd 5 1    21 

11 Dra. EMI KRISTIANTI 4 1  1  20 

12 ANGGRAINI RAHAYU S.Pd 4 2    22 

13 Drs. Moh.  SYARIF 3 2  1  19 

14 Dra. DARNILI 5 1    21 

15 MASLINA BAKARA, S.Pd 4 1  1  20 

16 SUGIWO,  S.Pd 6 0 0   24 

17 BADIAH 4 2    22 

18 Drs. BAMBANG MARGONO 3 2 1   19 

19 MASNY YUDHA EVOLINNA S.Pd 4 2    22 

20 ZAHRUL,  S.Pd 5 1    21 

21 
DEWI NOVITA INDAH SARI,  

S.Pd 
4 2    22 

22 LIA MARTIKASARI, S.Pd. 4 1 1   21 

23 UMMI FITRIYANI, S.Si. 5 1    21 

24 GUSTI A PUTU ROMIASIH, S.Pd 4 1  1  20 
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No Uraian Jawaban 
Total 

Skor A B C D 
Blang

ko 

25 NURILLIYEN, S.Sos. 3 2 1   19 

26 
MAYA OCTA SARI BR. 

BANGUN, SPd 
5 1    21 

27 AGUS RIAWAN, S.Pd, M.Pd 4 1  1  20 

28 LIS ANGGRAENI, S.Pd.I 4 2    22 

29 SURAHMAN, S.Ag 3 2  1  19 

30 NURLIA, S.Pd 4 2    22 

31 ERLINA EKA SURANTI, S.Si 3 2 1   19 

32 SETIYAWATI, S.Pd 4 2    22 

33 JOHADI 5 1    21 

34 ARIFIN 4 2    22 

35 IKHSANUDIN S.Pd. 4 1 1   21 

Jumlah      786 

Ket : Skor jawaban A = 4, B = 3, C = 2, D = 1 

No. Indikator Skor Keterangan 

1 21 - 24 Sangat Baik   

2 16 - 20 Baik   

3 10 - 15 Cukup   

4 < 10 Kurang   

 

Penelitian Tindakan Sekolah dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandar Lampung,  terdiri atas Lima 

puluh tujuh (35 guru, dan dilaksanakan dalam  siklus 1 dan siklus 2. Sebelas ( 10 ) guru dianggap 

mewakili dari tiap mata pelajaran yang diwawancarai. Meskipun begitu semua guru tetap diwajibkan 

melengkapi administrasi mengajarnya. Semua guru tersebut menunjukkan sikap yang baik dan 

termotivasi dalam menyusun administrasi mengajar dengan lengkap. Hal ini peneliti ketahui dari hasil 

pengamatan pada saat melakukan wawancara dan bimbingan penyusunan administrasi mengajar. 

 

Selanjutnya dilihat dari kompetensi guru dalam menyusun administrasi mengajar, terjadi peningkatan 

dari siklus 1 ke siklus 2. Melihat Silabus, dari ke-57 guru yang telah membuat silabus hasilnya cukup 

baik, tidak ada satu pun guru yang tidak membuat silabus. Dengan kata lain 100%. Rencana 

Pelajsanaan Pembelajaran (RPP),  

 

Adanya peningkatan pembuatan RPP yakni 15 guru yang sebelumnya tidak membuat RPP, pada 

siklus 2 semuanya membuat RPP setelah berdialog dengan peneliti, dengan kata lain terjadi 

peningkatan sebesar 26,31%. Program Tahunan (Prota), Adanya peningkatan sebesar 5,26 % dalam 

pembuatan prota terhadap ke-57  guru yang disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 3 guru yang tidak 

membuat prota, maka pada siklus 2 semua guru sudah membuatnya setelah berdialog dengan peneliti. 

Program Semester (Prosem), adanya peningkatan sebesar 26,31 % dalam pembuatan prosem terhadap 

ke-57 guru yang disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 15 guru yang tidak membuat prosem, maka 

pada siklus 2 semua guru sudah membuatnya setelah dilakukan wawancara dengan peneliti. Daftar 

Hadir (DH), adanya peningkatan sebesar 17,54 % dalam pembuatan daftar hadir terhadap ke-57, guru 

yang disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 10 guru yang tidak membuat daftar hadir, maka pada 

siklus 2 semua guru sudah membuatnya setelah dilakukan wawancara dengan peneliti. Daftar Nilai 

(DN), adanya peningkatan sebesar 35,08 % dalam pembuatan daftar nilai terhadap ke-57 guru yang 
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disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 20 guru yang tidak membuat daftar nilai , maka pada siklus 2 

semua guru sudah membuatnya setelah dilakukan wawancara dengan peneliti. 

 

Sedangkan hasil dari instrumen supervisi akademik pada semua guru adalah sebagai berikut : 15 guru 

(26,32 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin I.e. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran.  20 guru (35,09 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin I.g. 

Buku nilai yang memuat semua tagihan yang telah dilaksanakan. 19 guru (33,33%) belum 

melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.A.a. Apersepsi. 20 guru (35,09 %) belum 

melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.A.d. Kejelasan kompetensi dasar / 

indikator. 7 guru (12,28 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin III.c 

Kesiapan bahan ajar. 20 guru  (35,09 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan 

poin V.B.d Siswa membuat rangkuman/kesimpulan yang dibimbing guru  7 guru  (12,28%) belum 

melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.B.a. Mengatur pebagian kelompok, 7 guru  

(12,28 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin V.B.c. Mengambil 

keputusan/menarik kesimpulan. 5 guru (8,77 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan 

dengan poin III.a  Menyiapkan sumber/bahan yang sesuai dengan sk/kd dan  Indikator 8 guru 

(14,06%) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin V.B.e Tugas untuk 

pertemuan berikutnya 

 

Setelah dilakukan dialog kolaboratif dengan para guru agar melengkapi semua administrasi 

mengajarnya, maka dihasilkan peningkatan sebagai berikut : 4 guru (7,08 %) belum melaksanakan 

persiapan mengajar berkaitan dengan poin I.e. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sehingga terjadi 

peningkatan sebesar 17,54%. 6 guru (10,53 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan 

dengan poin I.g. Buku nilai yang memuat semua tagihan yang telah dilaksanakan, sehingga terjadi 

peningkatan sebesar 24,56 %. 5 guru (8,77 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan 

dengan poin II.A.a. Apersepsi, sehingga terjadi peningkatan sebesar 24,56 % 4 guru (7,08 %) belum 

melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.A.d. Kejelasan kompetensi dasar / 

indikator, sehingga terjadi peningkatan sebesar 28,07 %. 2 guru (3,51 %) belum melaksanakan 

persiapan mengajar berkaitan dengan poin III.c. Kesiapan bahan ajar, sehingga terjadi peningkatan 

sebesar  8,77 %. Selanjutnya 4 guru  (7,08 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan 

dengan poin VI.B.d. Siswa membuat rangkuman/kesimpulan yang dibimbing guru, sehingga terjadi 

peningkatan sebesar 28,07 %.  Semua guru sudah melaksanakan persiapan mengajar berkaitan 

dengan poin II.B.a mengatur pembagian kelompok, sehingga terjadi peningkatan sebesar 12,28 % 

Semua guru sudah melaksanakan poin V.B.c Mengambil keputusan/menarik kesimpulan, sehingga 

terjadi peningkatan sebesar 12,28 %. Semua guru sudah melaksanakan poin III.a. Menyampaikan 

sumber/ bahan yng sesuai dengan SK/KD dan indikator. sehingga terjadi peningkatan sebesar 8,77 %. 

Selajutnya 1 guru, 1,75 %, belum melaksanakan poin V.B.e. Tugas untuk pertemuan berikutnya, 

sehingga terjadi adanya peningkatan sebesar 12,28 %. Adanya keseriusan para guru yang disupervisi 

akademik menghasilkan tidak hanya peningkatan kemampuan mengajar mereka, melainkan juga 

administrasi mengajar mereka lengkap sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dapat disimpulkan sebagai berikut: Bimbingan 

berkelanjutan  dapat meningkatkan motivasi guru dalam menyusun administrasi mengajar dengan 

lengkap dan perencanaan mengajar melalui supervisi akademik sehingga menghasilkan pembelajaran 

yang lebih bermutu. Guru menunjukkan keseriusan dalam memahami dan menyusun administrasi 

mengajar apalagi setelah mendapatkan bimbingan pengembangan administrasi mengajar/ RPP dari 

peneliti sehingga terjadinya peningkatan rata-rata dalam penyusunan administrasi mengajar sebesar 
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15,79%. Kegiatan supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyiapkan 

perencanaan pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan mutu pembelajaran. Hal itu dapat 

dibuktikan  dari hasil observasi /pengamatan yang memperlihatkan bahwa terjadi 

peningkatan  kompetensi guru dalam mengajar dari siklus ke siklus sehingga terjadinya peningkatan 

rata-rata dalam perencanaan pembelajaran sebesar 17,91%.  

 

Saran 

Telah terbukti dapat meningkatkan  motivasi  dan  kompetensi guru dalam menyusun administrasi 

mengajar dan perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: Motivasi yang sudah tertanam khususnya dalam penyusunan administrasi mengajar 

dan perencanaan pembelajaran hendaknya terus dipertahankan dan ditingkatkan. 

Dokumen  perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat  minimal  2 rangkap, satu untuk arsip sekolah 

dan satunya lagi untuk pegangan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 
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INCREASING TEACHER SKILLS MAKE LKPD LEARN FROM HOME 
THROUGH WORKSHOP ACTIVITIES AT SD BINAAN KEC. PUGUNG 
KAB. TANGGAMUS IN SEMESTER 2 ACADEMIC YEAR 2020/2021 

 
PENINGKATAN KETERAMPILAN GURU MEMBUAT LKPD BELAJAR 

DARI RUMAH MELALUI KEGIATAN WORKSHOP DI SD BINAAN 
KEC. PUGUNG KAB. TANGGAMUS PADA SEMESTER 2 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 

Fevi Faridaneli 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of the research is to improve the skills of teachers in making LKPD BDR through the 

implementation of workshop activities. The subjects of the study were 12 teachers at the fostered primary 

schools in the district. Back of the District. Tanggamus The results of the observation assessment of discussion 

activities showed that in terms of improving the skills of teachers in making LPKD BDR individually, it showed 

an increase, because in the first cycle there were 7 teachers 58.33% who met the success criteria, namely in the 

GOOD category, in the second cycle all teachers were declared to have increased their skills in making LKPD 

BDR, because of the 12 teachers there were 7 teachers or 58.33% who met the success criteria, namely in the 

VERY GOOD category and 5 teachers or 41.67% in the GOOD score criteria. Looking at the data obtained 

from the research results in this School Action Research activity, it can be concluded that the workshop 

conducted by the school principal on 12 teachers from 2 SD assisted Kec. Back of the District. Tanggamus was 

declared SUCCESSFUL in improving teacher skills in making LKPD BDR 

Key Word: Workshop, Ability, LKPD, BDR 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah meningkatkan keterampilan guru dalam membuat LKPD BDR melalui pelaksanaan 

kegiatan Workshop. Subjek penelitian adalah 12 guru di SD Binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus Hasil 

penilaian observasi kegiatan diskusi menunjukkan bahwa dari segi peningkatan keterampilan guru dalam 

pembuatan LPKD BDR secara individual menunjukkan peningkatan, karena pada siklus pertama ada 7 guru 

58,33% yang memenuhi kriteria keberhasilan yaitu masuk dalam kategori BAIK, pada siklus kedua semua guru 

dinyatakan meningkat keterampilannya dalam membuat LKPD BDR, karena dari 12 guru terdapat  7 guru atau 

58,33% yang memenuhi kriteria keberhasilan yaitu masuk dalam kategori  AMAT BAIK dan 5 guru atau 

41,67% dalam kriteria nilai BAIK. Melihat data perolehan hasil penelitian dalam kegiatan Penelitian Tindakan 

Sekolah ini, dapat disimpulkan bahwa Workshop yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap 12 guru dari 2 

SD binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus dinyatakan BERHASIL meningkatkan meningkatkan keterampilan 

guru dalam membuat LKPD BDR 

Kata Kunci : Workshop, Kemampuan, LKPD, BDR 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 8 dinyatakan bahwa kompetensi 

yang harus dimiliki guru adalah: a. Kompetensi pedagogis, b. Kompetensi kepribadian, c. Kompetensi 

social dan d. Kompetensi profesional. Berdasarkan empat kompetensi tersebut, maka kompetensi inti 

yang wajib dimiliki seorang guru adalah: (1) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pembelajaran yang diampu, (2) menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mendidik, (3) 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dan (4) memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Berdasarkan kewajiban 
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tersebut seorang guru harus mampu menyusun bahan ajar yang inovatif dan kreatif sesuai dengan 

kurikulum, perkembangan kebutuhan peserta didik. 

 

Umumnya guru hanya menyediakan bahan ajar yang monoton, sudah tersedia dan tinggal pakai, serta 

tidak perlu bersusah payah membuatnya. Dengan kondisi tersebut membuat peserta didik akan merasa 

bosan mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif. Faktanya guru kurang 

mengembangkan kreativitas untuk merencanakan, menyiapkan dan membuat bahan ajar secara 

matang yang kaya inovasi sehingga menarik bagi siswa. Hal ini tentunya menjadi persoalan dalam 

pembelajaran di sekolah.Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan cara 

guru atau pendidik perlu membangun dan menumbuhkan kreativitas dari diri sendiri agar mampu 

membuat dan mengembangkan bahan ajar yang inovatif. 

 

Bahan ajar menurut (Prastowo, 2013:84) adalah segala bahan (baik informasi, alat maupun teks) yang 

disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta 

didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran, misalnya buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket, bahan 

ajar audio, bahan ajar interaktif dan sebagainya. 

 

Salah satu bahan ajar yang digunakan di sekolah adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). Lembar Kerja 

Siswa (LKS) merupakan salah satu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, 

ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa 

sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Prastowo (201 3) menjelaskan bahwa ”LKS juga 

berfungsi sebagai bahan ajar yang mempermudah siswa untuk memahami materi yang ringkas dan 

kaya akan tugas untuk berlatih serta mempermudah pelaksanaan pembelajaran kepada siswa”. 

 

Pandemi COVID-19 yang mendera hampir seluruh negara di dunia membawa pengaruh yang besar 

terhadap kehidupan manusia. Terpukulnya perekonomian, melambatnya pergerakan politik, 

berubahnya interaksi sosial dan budaya, serta semua bidang lain sebagai lingkup penyertanya seperti 

pendidikan. Diberlakukannya Social Distancing sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran 

penyakit ini menyebabkan pembelajaran secara konvensional dihentikan. Pembelajaran pun beralih 

menjadi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan Belajar Dari Rumah (BDR) dengan berbagai model yang 

menyesuaikan kondisi peserta didik dalam satuan pendidikannya. Baik itu dalam jaringan 

(daring/online), luar jaringan (luring/offline), atau kombinasi keduanya dikenal Blended Learning. 

 

Tentunya juga pengembangan pembelajaran tidak terlepas dari kreativitas tenaga pendidik sebagai 

penanggung jawab utama berlangsungnya pembelajaran itu sendiri. Untuk mempermudah 

melaksanakan tugasnya, pendidik sebaiknya menyusun Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) atau 

yang dikenal juga dengan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKPD merupakan bahan ajar yang dijadikan 

sarana dalam kegiatan belajar mengajar, yang berupa lembaran-lembaran yang berisi ringkasan 

materi, latihan-latihan soal, dan aktivitas lainnya sesuai kompetensi dasar yang harus dicapai.  

 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah lembaran – lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik. Menurut Trianto (2009:222) Lembar Kerja Peserta Didik ( LKPD ) dapat berupa 

panduan untuk Latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan pengembangan semua aspek 

pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD ) didefinisikan juga sebagai bahan ajar cetak berupa lembara-lembar kertas yang berisi materi, 

ringkasan, alat dan bahan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai ( Prastowo, 2013:18). Lembar Kerja Peserta Didik 
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( LKPD ) adalah lembar kerja yang berisikan informasi dan instruksi dari guru kepada peserta didik 

agar dapat mengerjakan sendiri suatu aktivitas belajar,  melalui praktek atau penerapan hasil belajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Tujuan penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik ( LKPD ) adalah memperkuat, menunjang tujuan 

pembelajaran ketercapaian indicator serta kompetensi dasar dan kompetensi inti, membantu peserta 

didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip penggunaan LKPD bukan untuk menggantikan 

tugas guru melainkan untuk sarana pencapaian tujuan pembelajaran dan juga untuk dapat 

menumbuhkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran fisika atau mata pelajaran lainnya. 

Struktur Lembar kerja Peserta Didik ( LKPD ) secara umum terdiri dari judul kegiatan, tujuan belajar 

sesuai dengan kompetensi dasar, alat dan bahan, prosedur kerja berisi petunjuk kerja untuk peserta 

didik yang berfungsi  mempermudah peserta didik melakukan kegiatan belajar dan penilaian. 

 

Hasil observasi awal diketahui bahwa dari 12 guru di 2 SD binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus  

yang menjadi subjek penelitian  terdapat 3 guru  atau 25% dalam kriteria cukup dan 9 guru lainnya 

atau 75% kriteria kurang, dan belum ada satupun guru  yang berada dalam kriteria minimal baik 

dalam pembuatan LKPD BDR perolehan nilai rata-rata sebesar 50,38 dalam kriteria KURANG. 

Upaya pengawas sekolah sebagai sutradara sekaligus sebagai aktor yang paling berperan dalam proses 

manajemen untuk dapat meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan baik seperti yang diharapkan. Pengawas sekolah merupakan sosok pemimpin dan 

sekaligus bertindak sebagai seorang arsitektur di lembaga pendidikan. Sebagai seorang pemimpin, 

pengawas sekolah harus berupaya membina dan meningkatkan komptensi guru demi pencapaian 

tujuan sekolah. Rendahnya kemampuan guru keterampilan dalam membuat LKPD BDR tersebut 

dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru tentang apa dan bagaimana pembuatan LKPD 

BDR yang baik dan benar disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid 19. Untuk dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembuatan LKPD BDR tersebut maka diperlukan adanya upaya pembinaan 

dan pemberian bantuan terhadap guru-guru tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan guru  pembuatan LKPD BDR di SD Binaan Kec. Pugung Kab. 

Tanggamus adalah dengan mengadakan workshop. Dalam kegiatan workshop guru akan dibimbing 

secara langsung untuk membantu guru-guru lebih efektif, sehingga diharapkan keterampilandalam  

pembuatan LKPD BDR akan meningkat. 

 

Dari penjelasan di atas, maka peneliti sebagai pengawas sekolah khususnya di  SD Kec. Pugung Kab. 

Tanggamus merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kendala-kendala yang terdapat di 

lapangan khususnya yang berkaitan dengan masalah penyusunan RKAS. Perwujudan tindakan yang 

peneliti lakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan penelitian tindakan sekolah dengan judul  

“Peningkatan Keterampilan Guru Membuat LKPD Belajar dari Rumah melalui Kegiatan Workshop  

di  SD Binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus Semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021”. 

 

Identifikasi Masalah  

Dari penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan 

yang ada, diantaranya: Rendahnya kemampuan guru keterampilan dalam membuat LKPD BDR 

tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru tentang apa dan bagaimana pembuatan 

LKPD BDR yang baik dan benar disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid 19. Pemahaman guru-

guru di SD Binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus tentang pentingnya pembuatan LKPD BDR di masa 

pandemi Covid 19  masih rendah. LKPD yang digunakan pendalaman materi masih kurang, materi 

yang diberikan kurang sesuai dengan kondisi di masa pandemi Covid 19   sehingga banyak siswa 

yang kurang memahami materi yang ada di LKPD tersebut. 
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Rumusan Masalah  

Dari analisis masalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam kegiatan 

penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan kegiatan Workshop  sebagai upaya meningkatkan 

keterampilan guru  dalam membuat LKPD BDR  di SD Binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021. Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam membuat 

LKPD BDR melalui kegiatan Workshop di SD Binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus Semester 2 

Tahun Pelajaran 2020/2021. 

 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penelitian manajerial pada adalah untuk: Mendeskripsikan 

pelaksanaan kegiatan Workshop  sebagai upaya meningkatkan keterampilan guru  dalam membuat 

LKPD BDR  di SD Binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus Semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam membuat LKPD BDR melalui kegiatan Workshop 

di SD Binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus Semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021. 

 

Kajian Pustaka 

Keterampilan dapat menunjukkan pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat dimana 

keterampilan itu dilaksanakan. Banyak kegiatan dianggap sebagai suatu keterampilan, terdiri dari 

beberapa keterampilan dan derajat penguasaan yang dicapai oleh seseorang menggambarkan tingkat 

keterampilannya. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang sudah diterima umum untuk menyatakan 

bahwa satu atau beberapa pola gerak atau perilaku yang diperluas bisa disebut keterampilan, misalnya 

menulis, memainkan gitar atau piano, menyetel mesin, berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. 

Jika ini yang digunakan, maka kata “keterampilan” yang dimaksud adalah kata benda (Fauzi, 2010:7). 

 

Istilah terampil biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan seseorang yang 

bervariasi. Keterampilan (skill) merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara 

mudah dan cermat (Sri Widiastuti, 2010: 49). Sedangkan menurut Hari Amirullah (2003: 17) istilah 

terampil juga diartikan sebagai suatu perbuatan atau tugas, dan sebagai indikator dari suatu tingkat 

kemahiran. 

 

Pada awal mula penyebaran masiv Covid-19, semua satuan pendidikan menerapkan program Belajar 

Dari Rumah (BDR). Namun, setelah ditetapkan masa new normal, Kemendikbud mengambil sikap 

dengan mengeluarkan Keputusan Menteri No 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum 

pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Dalam keputusan menteri tersebut, tiap 

sekolah/satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk melaksanakan kurikulum darurat sesuai 

dengan kondisi warga belajar dan wilayahnya. Untuk satuan pendidikan yang berada di zona 

penyebaran pandemi berwarna kuning dan hijau, diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran 

tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat dan mengurus izin pelaksanaan kegiatan belajar 

tatap muka terlebih dahulu. Sedangkan satuan pendidikan yang berada di zona merah dan oranye 

masih harus menerapkan program BDR secara penuh. 

 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan 

oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) menurut Prastowo (2014: 269) merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembar 

kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus 

dikerjakan peserta didik, yang mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik. 

Sejalan dengan hal tersebut, Majid (2013: 371), menjelaskan bahwa “Lembar kerja (LK) atau lembar 

tugas (LT) dimaksudkan untuk memicu dan membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar 
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dalam rangka menguasai suatu pemahaman, keterampilan, dan/atau sikap. Selain itu, penggunaan 

LK/LT dapat membantu mengarahkan pembelajaran sehingga lebih efektif dan efisien”. Prastowo 

(2014: 273) dalam bukunya mengungkapkan “Dilihat dari strukturnya, LKPD memiliki unsur yang 

lebih sederhana dibandingkan modul, namun lebih kompleks jika dibandingkan buku. LKPD terdiri 

dari enam unsur utama yang meliputi: judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, 

informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian.” 

 

Hipotesis Tindakan 

Dari penjelasan pada kajian teori dan kerangka berpikir sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, 

maka hipotesis tindakan dapat dirumuskan sebagai berikut : diduga pelaksanaan kegiatan Workshop 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembuatan LKPD BDR di SD Binaan Kec. Pugung 

Kab. Tanggamus  pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan  di SD Negeri   1 Tangkit Serdang  dan SD Negeri 2 Tangkit Serdang  

Kecamatan Pugung Kab. Tanggamus Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) 

bulan yaitu dari bulan Januari 2021 s.d. Pebruari 2021. Peneltian yang digunakan adalah Penelitian 

Tindakan Sekolah (PTS) dan dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan. 

 

Penelitian Tindakan Sekolah ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembuatan LPKD BDR. Tindakan yang dilakukan adalah melaksanakan 

pelaksanaan kegiatan workshop yang dilaksanakan dalam 2 siklus tindakan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah adalah pendekatan deskriptif. Apabila datanya telah terkumpul 

lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan 

data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol. Data kualitatif yang berbentuk kata-kata 

tersebut disisihkan untuk sementara, karena akan sangat berguna untuk menyertai dan melengkapi 

gambaran yang diperoleh dari analisis data kuantitatif (Arikunto, 2006:84). Sehingga dalam penelitian 

ini diperlukan dulu data kuantitatif yang berbentuk angka, setelah itu baru diperjelas dengan kata-kata, 

yang menjadi subjek penelitian adalah 12 guru dari 2 SD binaan pada semester 2 Tahun Pelajaran 

2020/2021, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembuatan LPKD BDR. Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini  adalah  observasi, dan 

dokumentasi. Observasi dipergunakan untuk mengumpulkan data dan mengetahui   keterampilan guru 

dalam pembuatan LPKD BDR dengan lengkap. Dokumentasi, dipergunakan mencari data mengenai 

hal- hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian (Arikunto, 2006 : 206).  

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah ini didasarkan pada 

hasil observasi yang dilakukan terhadap instrumen pembuatan LPKD BDR. Keterampilan guru baik 

secara individual maupuan klasikal dalam pembuatan LKPD BDR dinyatakan tuntas apabila minimal 

memperoleh nilai dalam rentang 70-84 atau pada kualifikasi minimal BAIK 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi Awal 

Data awal tentang keterampilan guru dalam pembuatan LPKD BDR diperoleh dengan melaksanakan 

kegiatan Workshop yang diikuti oleh guru dari dua SD binaan sebanyak 12 guru. Pelaksanaan 
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Workshop guru dilaksanakan di SDN 1 Tangkit Serdang Kec. Pugung Kab. Tanggamus. Penilaian 

yang dilakukan menggunakan observasi, kegiatan pembuatan LPKD BDR.  

 

Data awal kegiatan diskusi guru-guru dua SD binaan menunjukkan nilai rata rata 47,08 (kategori 

kurang), dengan catatan 6 guru memperoleh nilai ≥51 (kategori cukup), 6 guru memperoleh nilai ≥ 50 

(kategori kurang), dan tidak ada guru yang berada dalam kriteria  baik dan sangat baik. 

 

Data awal keterampilan guru SD binaan dalam pembuatan LPKD BDR menunjukkan nilai rata rata 

50,38 (kategori kurang), dengan catatan 3 guru memperoleh nilai 60-69 (kategori cukup), 9 guru 

memperoleh nilai <60 (kategori kurang), dan tidak ada guru yang berada dalam kategori baik dan 

sangat baik. 

 

Dari penjelasan kondisi awal di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan mendasar 

guru-guru dua SD binaan. Upaya yang dilakukan oleh peneliti sebagai pengawas sekolah adalah 

dengan melaksanakan pola pembinaan dalam bentuk kegiatan workshop sebagai upaya peningkatan 

keterampilan guru dua SD binaan dalam pembuatan LPKD BDR yang direncanakan berlangsung 

dalam 2 siklus dengan 2 pertemuan pada tiap siklusnya.  

 

Kegiatan workshop secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara 

sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. kegiatan workshop merupakan salah 

satu pola pembinaan yang digunakan pengawas sekolah untuk mengembangkan berbagai ketrampilan 

pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar 

pikiran antara satu dengan yang lain. Melalui teknik ini pengawas sekolah dapat membantu para guru 

untuk saling mengetahui, memahami, atau mendalami suatu permasalahan, sehingga secara bersama-

sama akan berusaha mencari alternatif pemecahan masalah tersebut.  

 

Tujuan pelaksanaan kegiatan workshop adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

guru dalam pekerjaannya sehari-hari dan upaya meningkatkan profesi melalui diskusi. Hal-hal yang 

harus diperhatikan pengawas sekolah sehingga guru mau berpartisipasi selama diskusi berlangsung 

diantaranya adalah: Menentukan tema perbincangan yang lebih spesifik ; Melihat bahwa setiap 

anggota diskusi senang dengan keadaan dan topik yang dibahas dalam diskusi. Melihat bahwa 

masalah yang dibahas dapat dimengerti oleh semua anggota dan dapat memecahkan masalah dalam 

pengajaran. Melihat bahwa kelompok merasa diperlukan dan diikutsertakan untuk mencapai hasil 

bersama. 

 

Berdasarkan hasil evaluasi  sebagaimana dijelaskan di atas terhadap penerapan kegiatan workshop 

sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan dan performa guru-guru dari dua SD binaan 

dalam pembuatan LPKD BDR, maka pengawas sekolah perlu refleksi untuk merumuskan tindakan 

baru atau rencana bimbingan sebagai bentuk tindak lanjutnya. Untuk itu, pengawas sekolah harus 

menyusun beberapa langkah berikut: Melakukan identifikasi kebutuhan bimbingan kepada guru 

tentang pembuatan LPKD BDR, Melakukan pertemuan individu dengan guru secara informal dalam 

suasana kemitraan guna melakukan bimbingan kepada guru untuk pembuatan LPKD BDR pada 

pelaksanaan supervisi akademik di masing-masing sekolah binaan, Melakukan evaluasi bersama dan 

refleksi tindak lanjut secara berulang-ulang. 

 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan  bahwa melalui kegiatan workshop guru-guru dua SD 

binaan Kec. Pgung Kab. Tanggamus terbukti dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembuatan LPKD BDR. 
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Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Data hasil analisis sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, mengenai pelaksanaan kegiatan 

penelitian Tindakan Sekolah (PTS) yang dilakukan terhadap guru SD binaan Kec. Pugung Kab. 

Tanggamus Pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021 dapat ditarik beberapa kesimpulan antara 

lain: Pelaksanaan kegiatan workshop yang dilakukan sebagai upaya peningkatan keterampilan guru 

dalam pembuatan LPKD BDR secara teoritis telah sesuai dengan landasan teoritik yang berkembang 

di kalangan para ahli pendidikan bahwa pembinaan yang bersifat ilmiah sistematis, obyektif, dan 

menggunakan instrumen. Sistematis artinya supervisi dilakukan secara teratur, berencana, dan 

kontinyu. Obyektif artinya supervisi dilakukan berdasarkan data hasil observasi yang dilakukan 

sebelumnya, sedang instrumen adalah seperangkat blangko dan catatan yang digunakan dalam 

kegiatan workshop. Pada penilaian hasil observasi kegiatan diskusi menunjukkan bahwa pada kondisi 

awal perolehan nilai menunjukkan angka 47,08 dalam kriteria KURANG, meningkat menjadi 69,38 

dalam kriteria CUKUP pada siklus pertama dan 90,83 dalam kriteria SANGAT BAIK pada akhir 

siklus kedua. Penjelasan mengenai peningkatan keterampilan guru dalam membuat LKPD pada 

kondisi awal sebesar 50,38 dan hanya masuk dalam kualifikasi KURANG, dan pada pelaksanaan 

siklus pertama menunjukkan hasil angka nilai rata-rata 69,98 dalam kualifikasi C atau CUKUP dan 

pada akhir siklus kedua meningkat menjadi 84,85 dalam kualifikasi nilai BAIK. Dari segi peningkatan 

keterampilan guru dalam pembuatan LPKD BDR secara individual menunjukkan peningkatan, karena 

pada siklus pertama ada 7 guru 58,33% yang memenuhi kriteria keberhasilan yaitu masuk dalam 

kategori BAIK, pada siklus kedua semua guru dinyatakan meningkat keterampilannya dalam 

membuat LKPD BDR, karena dari 12 guru terdapat  7 guru atau 58,33% yang memenuhi kriteria 

keberhasilan yaitu masuk kategori  AMAT BAIK dan 5 guru atau 41,67% dalam kriteria nilai BAIK. 

 

Saran 

Bagi Guru, kepada  semua  guru  dapat  kiranya  melakukan inovasi pada proses pembelajaran 

khususnya di masa pandemi Covid 19 sehingga  dapat tercipta pembelajaran yang interaktif  pada 

semua jenis mata pelajaran diampunya. Kepada guru mengikuti perkembangan teknologi pendidikan, 

sehingga dapat memberikan pelayan kepada peserta didik sekaligus mengembangkan dan 

meningkatkan keprofesionalannya sebagai seorang pendidik khususnya di masa pandemi Covid 19. 

Bagi Kepala Sekolah, kepala Sekolah agar dapat melaksanakan kegiatan bimbingan individu 

semacam ini dalam rangka menggerakkan guru agar mau berbagi IPTEK kepada rekan kerjanya. 

Komunikasi positif guru dalam bersinergi meningkatkan kompetensi ini pada akhirnya akan 

berdampak dalam memajukan sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa 

pandemi Covid 19. Bagi Pengawas Sekolah, Pengawas sekolah agar lebih dapat bekerjasama dengan 

kepala sekolah di wilayah binaanya sehingga semua permasalahan yang muncul yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran di sekolah dapat termonitoring, dan terselesaikan dengan baik khususnya 

di masa pandemi Covid 19. Penelitian perlu dilanjutkan dengan serangkaian penelitian yang 

mengembangkan alat ukur keberhasilan yang lebih reliabel agar dapat menggambarkan keterampilan 

guru dalam membuat LKPD BDR di masa pandemi Covid 19 khususnya dua SD binaan Kec. Pugung 

Kab. Tanggamus Prov. Lampung dan sekolah-sekolah lain di Kab. Tanggamus 
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INCREASING DANCE LEARNING OUTCOMES THROUGH THE 
APPLICATION OF LEARNING TOGETHER LEARNING METHODS 
WITH NEW CREATIVE DANCE MATERIALS FOR STUDENTS OF 

CLASS XI IPA 2 SMAN 1 METRO ODD SEMESTER FOR THE 
2019/2020 ACADEMIC YEAR 

 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR SENI TARI MELALUI PENERAPAN 

METODE PEMBELAJARAN LEARNING TOGETHER DENGAN 
MATERI TARI KREASI BARU SISWA KELAS XI IPA 2 SMAN 1 
METRO SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

Tri Utami 
 

ABSTRACT 

This study aims to increase students' learning motivation in dance subjects through the application of the 

learning together learning method. The research subjects were students of class XI IPA 2 totaling 32 students. 

The research setting takes place at SMA Negeri 1 Metro. This type of research is Classroom Action Research 

(CAR), using a qualitative descriptive approach. The procedure of this research consisted of two cycles, each 

cycle consisting of two meetings, with the following procedures: (1) planning, (2) implementing actions, (3) 

observing, and (4) reflecting. Data collection techniques used are observation, interviews, questionnaires, and 

documentation. While the instruments used are field notes, questionnaires and student notes. The personnel in 

this study were researchers, class XI IPA 2 students, and collaborators. The data analysis technique used was 

descriptive qualitative analysis. The results showed that there was a significant increase in motivation to 

increase student motivation in class XI IPA 2 SMAN 1 Metro. This is evident in the implementation of the action 

for three cycles showing an increase, namely an increase in the average score of the first cycle to the second 

cycle of 2.15, while the second cycle to the third cycle is 4.38. So, the increase in cycle I to cycle III is 6.53. 

Thus, it can be concluded that the application of the LearningTogetherd learning method can increase students' 

motivation in learning Dance. 

Key Word: Learning Motivation, Method, Learning, Learning Together 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran seni tari melalui 

penerapan metode pembelajaran learning together. Subjek  penelitian adalah siswa kelas XIPA 2 berjumlah 32 

siswa. Setting penelitian berlangsung di SMA Negeri 1 Metro. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian ini terdiri daridua 

siklus, setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan, dengan prosedur: (1)perencanaan, (2) implementasi tindakan, 

(3) observasi, dan (4) refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, 

dan dokumentasi. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah catatan lapangan,angket dan catatan siswa. 

Personalia dalam penelitian ini adalah peneliti, siswa kelas XIIPA 2, dan kolaborator.Teknik analisis data yangd 

igunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

motivasi secara signifikan terhadap peningkatan motivasi belajar siswa kelas XI IPA 2 SMAN 1 Metro. Hal 

tersebut terbukti dalam pelaksanaan tindakanselama tiga siklus menunjukkan peningkatan yaitu peningkatan skor 

rerata siklus I dengan siklus II sebesar 2,15,sedangkan siklus II sampai dengansiklus III,sebesar 4,38. Jadi, 

peningkatan siklus I sampai dengan siklusIII sebesar 6,53.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, 

penerapan metode pembelajaran LearningTogetherd apat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar Seni Tari. 

Kata Kunci: Motivasi belajar, Metode, Pembelajaran, Learning Together 
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Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran Seni tarimerupakan ujung tombak lestarinya budayaNusantara.Dalam mata pelajaran 

ini siswa dituntut untuk memahami dan dapatmempraktikkan kesenian sebagai wujud budaya yang 

telah dan masihberkembang dalam lingkungan masyarakat. Tanggung jawab tersebut menjadikan 

seorang guru Seni tariharus berpikir aktif, inovatif, dan kreatifsehingga unsur seni dan budaya dapat 

melekat dalam jiwa peserta didik.Salah satu cara menumbuhkan rasa handarbeni terhadap seni dan 

budaya Nusantara yaitu dengan cara mempelajari serta mempraktikkan sebuah taritradisional. Melalui 

tari tradisional diharapkan seorang peserta didik memilikikarakter yang kuat sesuai kaidah masyarakat 

Indonesia yang sopan santun,saling menghormati dan bekerja sama. 

 

Namun, dalam langkahnya menumbuhkan kecintaan peserta didik akanseni dan budaya nusantara 

bukan tanpa hambatan. Derasnya arus informasidan komunikasi dari dunia luar mempengaruhi pola 

pikir peserta didik untukterus maju tanpa menengok pada akar budaya nusantara.Selain 

itupengklasifikasian mata pelajaran Seni tariyang termasuk dalam muatan localmenjadikan mata 

pelajaran tersebut Seni taridang peserta didik hanya sebagaimata pelajaran pelengkap.Hal ini 

mengakibatkan kurangnya minat peserta didik untuk mempelajari matapelajaran Seni tari.Hal tersebut 

menjadi tantangan tersendiri bagi guru SeniBudaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

dalam mempelajari senidan budaya khususnya Seni tari.Jika melihat realita di atas, maka 

diperlukansebuah strategi pembelajaran yang menyenangkan yaitu, peserta didik sebagaiobjek 

sekaligus subjek pembelajaran.Salah satu strategi pembelajaran yang menempatk1an peserta didik 

sebagaisubjek pembelajaran yaitu metode pembelajaran Learning Together.Dalammetode 

pembelajaran Learning Together, penulis mengembangkan metodetersebut melalui penerapan teknik 

berkarya dengan keterlibatan semua pesertadidik, dengan tidak dibatasinya kreativitas peserta 

didik.Maka dari itu penulisingin meneliti tentang pengembangan pembelajaran Seni taripada 

siswaSMAN 1 Metro dengan mencoba menerapkanmetode belajarLearning Together, agar siswa 

terlatih dan merasa tertantang untuk megeksplorasi tari kreasi dalam mata pelajaran Seni tari. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas XI 

IPA 2  dalam mata pelajaran Seni tari melalui metode pembelajaran LearningTogether? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar belajar siswa dalam mata pelajaran Seni tarimelalui metode pembelajaran Learning Together 

pada siswa kelas XI IPA 2 SMAN 1 Metro? 

 

Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran Seni tarimerupakan ujung tombak lestarinya budaya Nusantara. Dalam mata pelajaran 

ini siswa dituntut untuk memahami dan dapat mempraktikkan kesenian sebagai wujud budaya yang 

telah dan masih berkembang dalam lingkungan masyarakat. Tanggung jawab tersebut menjadikan 

seorang guru Seni tariharus berpikir aktif, inovatif, dan kreatif sehingga unsur seni dan budaya dapat 

melekat dalam jiwa peserta didik. Salah satu cara menumbuhkan rasa handarbeni terhadap seni dan 

budayaNusantara yaitu dengan cara mempelajari serta mempraktikkan sebuah tari tradisional. Melalui 

tari tradisional diharapkan seorang peserta didik memiliki karakter yang kuat sesuai kaidah 

masyarakat Indonesia yang sopan santun,saling menghormati dan bekerja sama. 
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Namun, dalam langkahnya menumbuhkan kecintaan peserta didik akanseni dan budaya nusantara 

bukan tanpa hambatan. Derasnya arus informasi dan komunikasi dari dunia luar mempengaruhi pola 

pikir peserta didik untukterus maju tanpa menengok pada akar budaya nusantara. Selain 

itupengklasifikasian mata pelajaran Seni tariyang termasuk dalam muatan localmenjadikan mata 

pelajaran tersebut Seni taridang peserta didik hanya sebagaimata pelajaran pelengkap. Hal ini 

mengakibatkan kurangnya minat peserta didik untuk mempelajari mata pelajaran Seni tari.Hal 

tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru Seni Budaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dalam mempelajari senidan budaya khususnya Seni tari.Jika melihat realita di atas, maka 

diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang menyenangkan yaitu, peserta didik sebagai objek 

sekaligus subjek pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik 

sebagai subjek pembelajaran yaitu metode pembelajaran Learning Together. Dalam metode 

pembelajaran Learning Together, penulis mengembangkan metode tersebut melalui penerapan teknik 

berkarya dengan keterlibatan semua peserta didik, dengan tidak dibatasinya kreativitas peserta didik. 

Maka penulis ingin meneliti tentang pengembangan pembelajaran Seni tari pada siswa SMAN 1 

Metro dengan mencoba menerapkan metode belajar Learning Together, agar siswa terlatih dan merasa 

tertantang untuk megeksplorasi tari kreasi dalam mata pelajaran Seni tari. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, danpembatasan masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas XI 

IPA 2  dalam mata pelajaran Seni tari melalui metode pembelajaran Learning Together? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini bertujuanuntuk meningkatkan hasil 

belajar belajar siswa dalam mata pelajaran Seni tarimelalui metode pembelajaran Learning Together  

pada siswa kelas XI IPA 2SMAN 1 Metro. 

 

Kajian Teori 

Kompetensi Supervisi Akademik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh para 

pengawas satuan pendidikan. Kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan pengawas dalam rangka 

pembinaan dan pengembangan kemampuan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan 

bimbingan di sekolah/satuan pendidikan. Secara spesifik pengawas satuan pendidikan harus memiliki 

kemampuan untuk membantu guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran, serta dapat memilih 

strategiyang tepat dalam kegiatan pembelajaran. Menurut J.R. David (1976) dalam Sanjaya 

(2011:126), dalam dunia pendidikan strategi dapat didefinisikan sebagai “a plan method, or seriesof 

activities designed to achieves a particular educational goal.”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 pemanfaatan berbagai sumberdaya atau kekuatan dalam pembelajaran yang 

disusun untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran.Pada mulanya istilah strategi banyak digunakan dalam 

dunia militeryang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan 

suatu peperangan. Sekarang, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang 

bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Misalnya seorang  

manajer atau pimpinan perusahaan yang menginginkan keuntungan dan kesuksesan yang besar akan 

menerapkan suatu strategi dalam mencapai tujuannya itu, seorang pelatih dan tim basket akan 

menentukan strategiyang dianggap tepat untuk dapat memenangkan suatu pertandingan. Begitu juga 
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seorang guru yang mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan suatu 

strategi agar hasil belajar siswanya mendapat prestasi yang terbaik. 

 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harusdikerjakan guru dan siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secaraefektif dan efisien Kemp (1995) dalam Sanjaya 

(2006:120).Dilain pihakDick & Carey (1985) dalam Sanjaya (2006:120) menyatakan bahwastrategi 

pembelajaran adalah suatu materi dan prosedur pembelajaran yangdigunakan secara bersama-sama 

untuk menimbulkan hasil belajar padasiswa. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu 

diperhatikan olehseorang instruktur, guru dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada 3jenis strategi 

yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni: (a) strategipengorganisasian pembelajaran, (b) strategi 

penyampaian pembelajaran,dan (c) strategi pengelolaan pembelajaran. 

 

Model pembelajaran Learning Together adalah salah satu model pembelajaran yang menempatkan 

siswa sebagai subjek pembelajaran (student oriented). Dengan suasana kelas yang demokratis, yang 

saling membelajarkan memberi kesempatan peluang lebih besar dalam memberdayakan potensi siswa 

secara maksimal. Model pembelajaran Learning Together merupakan salah satu model pembelajaran 

yang mendukung pembelajaran kontekstual. Sistem pengajaran Learning Together dapat didefinisikan 

sebagai system kerja/belajar kelompok yang terstruktur.Yang termasuk di dalam strukturini adalah 

lima unsur pokok (Johnson& Johnson, 1993), yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses kelompok. Model pembelajaran 

Learning Together dikembangkan berdasarkan teori belajar kooperatif kontruktivis. 

 

Hal ini terlihat pada salah satu teori vigotsky yaitu penekanan pada hakikat sosiokultural dari 

pembelajaran vigotsky yakni bahwa fase mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul pada 

percakapan atau kerjasama antara individu sebelum fungsimental yang lebih tinggi terserap dalam 

individu tersebut.Implikasi dariteori vigotsky dikehendakinya susunan kelas berbentuk kooperatif. 

Model Pembelajaran Learning Together sangat berbeda dengan model pengajaran langsung.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom ActionResearch).Pengertian penelitian 

tindakan kelas menurut Wiratmadja (2008:13) yang intinya menerangkan bahwa PTK (Penelitian 

Tindakan Kelas) adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi 

praktikpembelajaran yang dilakukan, dan belajar dari pengalaman sendiri.Selain itudapat mencoba 

sesuatu gagasan perbaikan dalam praktik pembelajaran yangdilakukan, dan melihat pengaruh nyata 

dari upaya itu. Pada penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran Seni tarimelalui penerapan metode pembelajaran Learning Together 

sebagai tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan mendeteksi dan memecahkan masalah 

dengan memanfaatkan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi antara peneliti dan kelompok sasaran yang 

terlibat yaitu perserta didik, observer, dan guru pengampu mata pelajaran. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Negeri 1 Metro. Subjek yang 

diambil yaitu siswa kelas XI IPA 2, sebanyak 33 siswa. 

 

Kolaborator Penelitian 

Kolaborator penelitian ini adalah Eko Jati Putro, S.Pd.T, guru Seni Budaya di SMA Negeri 1, lulusan 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta Jurusan Seni Rupa. Kolaborator 
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dalam penelitian ini bertugas membantu peneliti membuat perencanaan, mengamati proses 

pembelajaran, memberikan masukan kepada peneliti, dan membantu peneliti melakukan penilaian. 

 

Penulis mengambil lokasi di SMA N 1 Metro,Jalan AH Nasution No 222 Yosodadi Metro Timur Kota 

Metro.Penulis mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan proses pengambilan data 

dilakukan setelah melakukan kegiatan pembelajaran diruang lingkup SMA, sehingga lebih paham 

tentang kondisi dan situasiyang ada di dalam kelas tersebut. Selain itu memudahkan dalam 

mencaridata, peluang waktu yang luas dan subjek penelitian yang sangat sesuai. 

 

Dengan beberapa pertimbangan dan alasan penulis menentukan menggunakan waktu pengambilan 

data selama 1 setengah bulan yakni bulan April hingga Mei 2019. 

 

Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian tindakan kelasyang pada hakekatnya satu 

perangkat kegiatan (siklus) terdiri atas empatkomponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Keempat komponen tersebut disebut satu siklus (Wijaya Kusuma, 2009). Oleh karenaitu 

pengertian siklus pada penelitian ini adalah putaran kegiatan yang terdiridari perencanaan(plan), 

tindakan(act), pengamatan(observe) danrefleksi(reflect). Penelitian ini dilakukan oleh dua orang, 

yaitu observer dan kolaborator selama 2 siklus yang terdiri dari 2 kali tatap muka dalam tiap 

siklusnya. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

SMAN 1 Metro berada di Jalan AH Nasution No 222 Yosodadi 21 Polos Kecamatan Metro Timur  

Kota Metro Propinsi Lampung. SMAN 1 Metro memiliki 26 ruang kelas yang terdiri dari 9 ruang 

untuk kelas X, 8 ruang untuk kelas XI dan 9 ruang untuk kelas XII. Selain itu ada 5 ruang perkantoran 

yaitu ruang guru, ruang Bimbingan Konseling, ruang TU, danruang Kepala Sekolah serta sarana dan 

prasarana yang terdiri dari kantin dankoperasi siswa, kamar mandi guru dan siswa, mushola, tempat 

parkir untuk guru dan siswa, perpustakaan, dan UKS. SMAN 1 Metro memiliki 3 Laboratorium, 

labolatorium Fisika, Kimia dan Biologi 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI  IPA 2 SMAN 1 Metro yang terdiri dari 33 siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan, siswa tersebut berkemampuan yang beragam. Ada siswa yang 

memiliki kemampuan akademik yang tinggi, sedang dan rendah, namun sebagaian besar memiliki 

kemampuan akademik sedang dimata pelajaran seni tari. Siswa tersebut juga memiliki latar belakang 

yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, beberapa siswa yang terpilih dijadikan sebagai subjek 

penelitian karena sesuai dengan metode pembelajaran yang akan diterapkan adalah metode Learning 

Together. 

 

Sebelum diadakan tindakan, peneliti terlebih dahulu mengadakan observasi di kelas XI IPA 2 SMA 

Negeri 1 Metro Lampung saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang digunakan berdasarkan 

observasi pada saat itu masih menggunakan strategi konvensional, yaitu ceramah dimanaguru 

menerangkan seperti yang ada di buku lalu Tanyajawab dengan siswa, yang membuat peserta didik 

jenuh,bosan, malas, dan tidak bersemangat sehingga membuat mereka kurang memahami materi yang 

telah disampaikan sehingga hasil belajar yang mereka dapatkan masih di bawah KKM 70. Penelitian 

pada pra siklus tanggal 22 April 2019.Siklus ini dilakukan beberapa tahapan diantaranya: 

 

Pelaksanaan tindakan kelas yang dilakukan untuk meningkatkan motivasisiswa dalam proses 

pembelajaran tari melalui metode Learning Together.Penelitian ini dilakukan selama 2 putaran atau 2 

siklus.Masing-masing siklusterdiri dari dua kali tatap muka. Metode Learning Together diterapkan 
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padapenelitian ini karena pendekatan tersebut efektif untuk mengembangkan keterampilan siswa 

dalam berkelompok. Beberapa ahli berpendapat bahwamodel ini unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep yangsulit.Tujuan penting dalam pembelajaran Learning Together adalah 

untukmengajarkan kepada siswa ketrampilan kerjasama dan kolaborasi. 

 

1. Siklus I 

a. Pertemuan Pertama 

Siklus pertama dilakukan selama dua kali tatap muka. Pada pertemuan pertama ini peneliti belum 

melakukan tindakan pembelajaran. Peneliti masih menggali informasi lebih dalam tentang proses 

pembelajaran yang dilakukan selama ini melalui wawancara langsung. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan siswa, sebenarnya siswa sangat tertarik terhadap mata pelajaran seni tari, karena bagi siswa 

pelajaran ini merupakan pelajaran yang bisa dijadikan sebagai refresing untuk mereka. Apalagi 

dengan metode pembelajaran yang mengasyikkan dan tidak monoton. 

b. Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua pembelajaran sudah menggunakan Tindakan yang akan dilaksanakan oleh 

peneliti, yaitu metode Learning Together. Berdasarkan pengamatan pelaksanaan pembelajaran siswa 

sangatantusias dalam menjalankan metode tersebut.Mereka bekerja dalamkelompok. 

Siklus I, hasil skor terendah sebesar 39, skor tertinggi sebesar 66.Skor tengah pada siklus I sebesar 57 

dengan nilai yang sering munculsebesar 56 dan rerata kelas sebesar 57,31. Dalam hal ini 

dapatdisimpulkan skor siswa dalam rerata siswa masih belum bisa memenuhi target pembelajaran. 

Oleh karena itu, harus diadakan siklus selanjutnya. 

2. Siklus II 

a. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pada siklus kedua ini,siswa dapat menambahgeraknya meskipun masih ada 

kesulitan dalam memilih gerak manayang sesuai dengan tema yang mereka ambil. Mereka saling 

mengajari bentuk dan gerak temuannya kepada kelompoknya, kemudian menarikannya bersama, 

saling merespon dan saling menghubungkan antar motif gerak yang didapatkannya. Siswa mengikuti 

proses pembelajaran tari dengan relax, karena dilakukan dengan pemberian sugesti positif. Siswa 

diminta untuk selalu aktif mencoba-coba, mengulang,mempraktekkan gerak apa yang telah 

didapatkan. Semua itu dapat dilakukan secara kelompok (kolaboratif). Pada pembelajaran ini 

selaluada sesi bebas yaitu siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bergerak menurut 

imajinasinya atau keinginan masing-masing. 

b. Pertemuan kedua 

Pertemuan kedua pada siklus II ini, siswa mempresentasikan hasil karya bersama kelompoknya 

didepan teman-teman yang lain. Berdasarkan pengamatan, sebagian besar siswa dalam menampilkan 

hasil karyanya, mereka masih malu-malu dan belum percaya diri. Penampilan ini dilakukan pada 

akhir siklus. Penampilan akhir siklus pada penelitian ini dilakukan secara berkelompok. Siklus II, 

terlihat skor terendah sebesar 43, skor tertinggi sebesar 68. Skor tengah  pada siklus II sebesar 60 

dengan nilai yang sering muncul sebesar 56 dan rerata kelas sebesar 59,46. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan skor siswa dalam rerata siswa siklus II sudah mengalami peningkatan. Namun demikian, 

masih perlu siklus selanjutnya untuk lebih meningkatkan hasil pembelajaran tari tersebut. 

 

Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut 

Kesimpulan 

Penelitian tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dalammata pelajaran Seni Tari siswa 

SMAN 1 Metro melalui metode LearningTogether yang menekankan pada kerja sama kelompok 

untuk memproduksi sebuah karya tari. Adanya sesi bebas atau sesi kreativitas membuat siswa lebih 

percaya diri bahwa mereka mampu membuat sesuatu yang berharga. Penerapan metode Learning 
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Together terbukti dapat meningkatkan motivasi siswa untuk mengikuti mata pelajaran Seni Tari. 

Penerapan metode LearningTogether membuat proses pembelajaran tari semakin menyenangkan dan 

menarik. Berkembangnya motivasi siswa diawali dengan meningkatnya perhatian siswa, dilanjutkan 

dengan meningkatnya aktivitas dan kreativitas siswa. Hal ini dibuktikan dengan penampilan hasil 

yang mereka presentasikan secara kelompok. Para siswapun terlihat menikmati pembelajaran ini, 

apalagi siswa mencoba membuat tarian baru secara kelompok.Walaupun hanya sesaat, mereka 

mendapat pengalaman estetis dengan terlibat langsung dalam kerja kelompok. Melalui kerja 

kelompok, para siswa belajar banyak hal di luar tari, diantaranya belajar menghargai teman, 

bertenggang rasa, saling toleransi dan belajar bekerja sama. Keberhasilan penelitian tindakan ini 

ditandai dengan: Siswa melaksanakan seluruh kegiatan dengan penuh perhatian. Diawalidengan sikap 

kooperatif siswa terhadap guru dan peneliti. Dilanjutkanpelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan dengan penuhkonsentrasi. Meningkatnya aktivitas siswa terlihat saat mereka 

mengerjakan tugaskelompok, semua terlibat aktif menuangkan gagasan (menyumbang gerak)dan 

usul-usul kepada kelompoknya, maupun saat menari bersama, yangberupa tarian yang dikreasikan 

siswa sendiri secara kelompok. Meningkatnya motivasi siswa yang ditandai dengan 

semakinmeningkatnya minat siswa selama proses pembelajaran hingga presentasi. Meningkatnya rasa 

percaya diri, siswa berani maju mempresentasikanhasil belajarnya. Peningkatan skor rerata motivasi 

pembelajaran seni tari dengan metode Learning Together siklus I sampai dengan siklus II sebesar 

2,15, Jika disimpulkan maka peningkatan siklus I sampai dengan siklus II sebesar 6,53. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Learning Together untuk belajar dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa yangkemudian berlanjut pada berkembangnya kreativitas belajar 

tari siswa SMAN 1 Metro.Apabila dimungkinkan PTK dilanjutkan untuk memberikanbentuk atau 

sentuhan akhir berupa koreksi dan saran pada karya siswa.Dengan memantapkan gerak dan musiknya, 

sekaligus rencana kostum yangakan dikenakan untuk dipresentasikan pada acara-acara sekolah. 

Denganbegitu, diharapkan pementasan hasil karya siswa dapat memotivasi siswa yanglain untuk 

belajar tari. 
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___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 
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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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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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