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ABSTRACT 

English is one of the subjects studied in the Fisheries Product Processing Agribusiness Expertise Program. In 

this training, students are trained to be skilled in carrying out operational procedures related to making food 

products according to existing recipes. This procedure starts with the preparation of tools and materials, 

followed by product processing, due to limited time and tools resulting in the practical learning process being 

ineffective even though it has been divided into groups of 5 students per group. In fact, this method is still less 

effective, some students are less active in carrying out the practice. The results of grade 3 TPHP with KKM 7.9 

students who completed were 14 students and who had not completed were 11 students. The purpose of this 

study is to apply PjBL learning to improve learning outcomes and entrepreneurial interest in English subjects . 

The research was conducted in 2 cycles. The learning method applied is Project Based Learning (PjBL) 

learning. The application of PjBL learning can improve student learning outcomes in English subjects, learning 

completeness at the beginning of learning increases from 59.37% to 71.87% in cycle 1, and increases again to 

84.37% in cycle 2. 

Key Word: Project Based Learning, (PjBL), Learning Outcomes, English 

 

ABSTRAK 

Bahasa Inggris adalah salah satu mata pelajaran yang dipelajari di Program Keahlian Agribisnis Pengolahan 

Hasil Perikanan. Pada mata diklat ini siswa dilatih agar terampil dalam melakukan prosedur operasional terkait 

pembuatan produk makanan sesuai resep yang ada. Prosedur ini dimulai dari persiapan alat dan bahan, 

dilanjutkan proses pengolahan produk, karena keterbatasan waktu dan alat berakibat proses pembelajaran 

praktek berlangsung tidak efektif meskipun sudah dibagi dalam kelompok berjumlah 5 siswa perkelompok. 

Kenyataannya metode ini  masih kurang efektif beberapa siswa kurang aktif melaksanakan praktek. Hasil nilai 

kelas 3 TPHP dengan KKM 7,9 siswa yang tuntas sebanyak 14 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 11 siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah menerapkan pembelajaraan PjBL untuk meningkatkan hasil belajar dan minat 

wirausaha pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus. Metode pembelajaran yang 

diterapkan adalah pembelajaran Project Based Learning (PjBL). Penerapan pembelajaran PjBL dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris, ketuntasan belajar pada awal 

pembelajaran 59,37% meningkat menjadi 71,87% pada siklus 1, dan meningkat lagi menjadi 84,37% pada 

siklus 2. 

Kata Kunci : Project Based Learning, (PjBL), Hasil Belajar, Bahasa Inggris 
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Latar Belakang Masalah 

Dalam menyongsong era globalisasi yang semakin ketat menuntut setiap bangsa di dunia ini untuk 

mempersiapkan diri untuk berkompetisi dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah 

satu cara untuk menguasai IPTEK adalah melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. 

Sehingga tidaklah mengherankan jika masalah pendidikan merupakan salah satu prioritas utama yang 

harus diutamakan dalam meningkatkan pembangunan suatu bangsa termasuk Indonesia. 

 

Bahasa Inggris yang merupakan bahasa Internasional mempunyai peranan yang sangat penting. 

Selain sebagai alat komunikasi antar penutur, juga penghubung antar bangsa dan sebagai sarana 

penyerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bahasa, manusia bisa hidup 

bermasyarakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga merupakan alat penggerak dan 

penghubung antar warga masyarakat. Untuk memahami dan mengetahui bahasa, khususnya Bahasa 

Inggris, sangat erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar bahasa 

Inggris dianggap sangat sulit sehingga mengakibatkan nilai (hasil belajar) rendah. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil UAS dan UN selama empat tahun terakhir, nilai pelajaran bahasa Inggris paling 

rendah dibandingkan dengan pelajaran lainnya.. 

 

Rendahnya prestasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah antara lain 

disebabkan oleh banyak faktor. Namun secara garis besar faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

bahasa Inggris dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni faktor internal yaitu kemampuan, 

motivasi, minat, dan lain-lain, sedangkan faktor eksternal meliputi kurikulum, sarana dan 

prasarana, kemampuan profesional guru dan lain-lain. 

 

Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan 

disampaikan kepada peserta didik, apakah itu orang, alat, atau bahan. Guru diharapkan dapat 

menyiapkan media pembelajaran untuk membantu tugasnya dalam menyampakain pesan- pesan dari 

materi pelajaran. Guru seharusnya menyadari bahwa tanpa bantuan media pembelajaran maka materi 

pelajaran akan sukar dimengerti oleh setiap peserta didik, terutama materi pelajaran yang dianggap 

kompleks atau rumit seperti bahasa Inggris. 

 

Dalam rangka pengoptimalan upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik terhadap mata 

pelajaran bahasa Inggris di sekolah dibutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas agar terbentuk 

peserta didik yang berkualitas juga. Peningkatan kualitas peserta pendidik tersebut dapat 

dilaksanakan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam pengembangan sumber 

daya manusia. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) yang berfungsi sebagai lembaga 

pencetak peserta didik dibidang perikanan menengah senantiasa meningkatkan kualitas 

pendidikannya guna menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, mampu bersaing dan 

memanfaatkan peluang lapangan kerja di dalam dan luar negeri, sehingga ketercapaian prestasi belajar 

peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Inggris sangat dibutuhkan. 

 

Dalam rangka mencapai kompetensi kognitif dan psikomotorik peserta didik, SUPM Negeri 

Kotaagung perlu melakukan peningkatan kualitas belajar mengajarnya. Bahasa Inggris merupakan 

salah satu mata pelajaran normatif yang dipelajari pada Program Keahlian Agribisnis Pengolahan 

Hasil Perikanan sejak semester I hingga semester VI. Pada mata pelajaran ini siswa dilatih agar 

terampil dalam melakukan komunikasi dalam bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan. 

Pembelajaran biasanya berlangsung di kelas untuk teori dan di instalasi untuk praktek. 
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Jumlah siswa TPHP kelas III adalah 25 orang, sedangkan jumlah sarana yang ada kurang memadai 

untuk siswa sebanyak itu. Materi prosedure text juga sangat banyak. Dalam pembelajaran guru 

memberikan teori dan selanjutnya melakukan praktek dengan membuat video prosedure text 

berbentuk resep dengan pembagian 5 kelompok terdiri dari 5 siswa perkelompok yang 

bertanggungjawab untuk melakukan langkah-langkah kerja dalam bahasa Inggris seperti ; 

mempersiapkan alat, mempersiapkan bahan, preparasi bahan dan melakukan prosedur pengolahan 

produk bersama. Karena keterbatasan waktu dan alat berakibat proses pembelajaran praktek 

berlangsung tidak efektif meskipun sudah dibagi dalam kelompok berjumlah 5 siswa perkelompok. 

Kenyataannya metode ini masih kurang efektif beberapa siswa kurang aktif melaksanakan praktek. 

 

Pada saat dilaksanakan penyajian teori oleh guru dengan diskusi, beberapa siswa kurang antusias 

bahkan mengantuk di kelas. Hal ini dikarenakan penyajian dengan diskusi kurang menarik minat 

siswa, disamping karena kegiatan siswa di asrama dengan jadwal tidur yang terlalu malam. Siswa 

juga kurang berminat mengembangkan kemampuan presentasi, terlihat pada saat melaksanakan 

kegiatan mempresentasikan video prosedure text berbentuk resep olahan ikan beberapa siswa kurang 

antusias. 

 

Hasil belajar mata pelajaran bahasa Inggris, terutama tingkat III semester ganjil tahun pelajaran 

2021/2022 itu cukup rendah menjadi akibat dari beberapa permaslahan yang timbul. Siswa yang 

berhasil mencapai KKM di kelas APHP tingkat III hanya 59,37 % dari target 80 %. Untuk mengatasi 

permasalahan itu, maka diperlukan metode pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam 

menerima materi pelajaran, sehingga hasil belajar siswa dapat mencapai target. 

 

Kesulitan serta masalah yang muncul tentunya tidak hanya dari siswa saja, tetapi guru dan berbagai 

faktor lain seperti lingkungan dapat berpengaruh. Kendala yang muncul dari siswa antara lain : 

kurangnya motivasi belajar, kurang menguasai materi pelajaran, dan kurang aktif dalam proses  

pembelajaran. 

 

Permasalahan yang berasal dari guru seperti : penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat, 

guru belum dapat mengelola kelas dengan sebaik-baiknya mengakibatkan proses pembelajaran 

menjadi kurang menarik minat siswa. 

 

Hal tersebut mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran di kelas. Suasana kelas menjadi kurang 

hidup dan terkesan membosankan. Sangat tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap 

rendahnya penguasaan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran standar kompetensi text prosedure 

lisan dan tulis berbentuk resep. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan kelas III APHP yang berjumlah 

25 siswa dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 7,9 jumlah siswa yang mendapat nilai sama 

dengan atau lebih tinggi dari KKM sebanyak 14 siswa (59,37%), sedangkan yang mendapat nilai di 

bawah KKM sebanyak 11 siswa (40,63%). 

 

Melihat data tersebut, perlu kiranya dicari jalan keluar untuk permasalahan yang ada sehingga siswa 

mau belajar dengan baik dengan suasana yang juga menyenangkan. Bagi guru juga akan lebih mudah 

menciptakan suatu proses pembelajaran yang berarti bagi siswa. Itu sebabnya, peneliti mengambil 

langkah untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menerapkan Project Based Learning. 

 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu dengan 

melaksanakan penerapan Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) untuk meningkatkan hasil 
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belajar siswa. Dengan cara ini diharapkan akan tercipta pembelajaran yang bermakna. PjBL 

diketahui sangat mendukung pelaksanaan KTSP untuk mencapai tujuan pembelajaran Pengolahan 

Modern, mengingat PjBL merupakan pembelajaran yang komprehensif mengikutsertakan siswa 

melakukan investigasi secara kolaboratif (Mahanal, 2009 dalam Safnowandi, 2012). Santyasa (2006) 

dalam Safnowandi, 2012 juga menjelaskan bahwa di dalam PjBL proyek dilakukan secara 

kolaboratif dan inovatif yang berfokus pada pemecahan masalah yang berhubungan dengan 

kehidupan siswa atau masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa PjBL dalam 

pelaksanaannya menekankan pada pembelajaran yang kolaboratif. Menggunakan Project Based 

Learning ini bisa diterapkan dengan harapan bahwa penggunaan penerapan Project Based Learning 

dapat meningkatkan hasil belajar Pengolahan Modern pada siswa kelas 3 APHP SUPM Negeri 

Kotaagung tahun pelajaran 2021/2022 semester 5. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: Pembelajaran dengan materi teks prosedure lisan dan tulis berbentuk resep kurang 

menarik bagi siswa karena terlalu banyak materi. Aktivitas di kelas kurang tampak, bahkan 

agak membosankan karena siswa kurang memiliki motivasi yang kuat untuk 

mempelajarinya. Pemilihan metode yang digunakan guru belum tepat, sehingga belum 

meningkatkan keterlibatan belajar siswa. Hal ini memiliki pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Untuk itu peneliti melakukan pembelajaran melalui penerapan Project Based Learning. 

Apakah penerapan metode Pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas 3 TPHP dalam mata pelajaran Pengolahan Modern di SUPM Negeri 

Kotaagung tahun pelajaran 2021/2022? Apakah penerapan metode ini dapat meningkatkan 

aktivitas belajar pada siswa kelas 3 APHP SUPM Negeri Kotaagung tahun pelajaran 

2021/2022 ? 

 

Pembatasan Masalah 

Berbagai masalah yang timbul seperti yang terurai pada latar masalah di atas, maka kegiatan 

penelitian dibatasi pada upaya meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar pada siswa kelas 3 

APHP SUPM Negeri Kotaagung Semester 5 melalui penerapan Project Based Learning. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: Apakah penerapan metode Pembelajaran Project Based Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 APHP dalam mata pelajaran Bahasa Inggris di 

SUPM Negeri Kotaagung tahun pelajaran 2021/2022? Apakah penerapan metode Project 

Based Learning dapat meningkatkan aktivitas belajar pada siswa kelas 3 APHP SUPM 

Negeri Kotaagung tahun pelajaran 2021/2022 ? Pemecahan masalah yang akan digunakan dalam 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas dalam mengikuti proses belajar adalah Project Based 

Learning Sebagai Model Pembelajaran. 

 

Tujuan Penelitian 

Penerapan pembelajaran Project Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar pada praktek 

mata pelajaran Bahasa Inggris. Meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar melakukan kegiatan 

Prosedure text berbentuk resep dengan menerapkan pembelajaran Project Based Learning 
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KAJIAN PUSTAKA 

Project Based Learning, atau PBL, menurut Brandon Goodman (2010) adalah pendekatan 

instruksional dibangun di atas kegiatan belajar dan tugas nyata yang telah dibawanya tantangan bagi 

siswa untuk dipecahkan. Kegiatan ini umumnya mencerminkan jenis-jenis pembelajaran dan 

pekerjaan yang dilakukan orang setiap hari dunia di luar kelas. PBL umumnya dilakukan oleh 

kelompok siswa bekerja bersama menuju tujuan bersama. PBL mengajarkan siswa bukan hanya 

konten, tetapi juga keterampilan penting dengan cara siswa harus dapat berfungsi seperti orang 

dewasa di masyarakat kita. Keterampilan ini termasuk kemampuan komunikasi dan keterampilan 

presentasi, organisasi dan keterampilan manajemen waktu, penelitian dan keterampilan penyelidikan, 

penilaian diri dan keterampilan refleksi, partisipasi kelompok dan keterampilan kepemimpinan, dan 

pemikiran kritis. 

 

Hidup adalah belajar, karena sebenarnya sebagian terbesar perkembangan seseorang berlangsung 

melalui kegiatan belajar. Itu sebabnya belajar merupakan hal yang sangat penting. Hampir semua 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku manusia dibentuk, diubah, dan berkembang melalui 

kegiatan belajar.  

 

Kunci belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku tersebut oleh para ahli kemudian 

diistilahkan sebagai hasil belajar. Sebagaimana disampaikan Nana Sudjana (2005:111) bahwa hasil 

belajar adalah bentuk tingkah laku yang dimiliki siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajar. Ciri-

ciri dari perubahan perilaku tersebut, yaitu : pertama, perubahan yang disadari dan disengaja, kedua, 

perubahan yang berkesinambungan (kontinyu), ketiga, perubahan yang fungsional, keempat, 

perubahan yang bersifat aktif positif, kelima, perubahan yang bersifat permanen, keenam, perubahan 

yang bertujuan dan terarah, ketujuh, perubahan perilaku secara keseluruhan. 

 

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan nilai dan sikap yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dalam hal ini kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, 

ketrampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, 

sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Hal 

ini menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, ketrampilan, sikap dan apresiasi yang harus 

dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis 

pekerjaan tertentu. 

 

Kerangka Berpikir 

Pembelajaran standar kompetensi Teks prosedure lisan dan tulis berbentuk resep dilakukan peneliti 

pada kondisi awal ternyata masih belum dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Aktivitas siswa masih didominasi siswa-siswa tertentu sehingga pembelajaran terlihat kurang 

mengena dan membosankan. Karena aktivitas yang rendah itulah berakibat rendahnya hasil belajar 

siswa. Ini terlihat dari hasil belajar siswa kelas 3 program keahlian APHP SUPM Negeri Kotaagung, 

dengan jumlah siswa 25 orang dan nilai KKM 7,9 didapatkan hanya 14 siswa yang telah mencapai 

KKM, itu berarti hanya sekitar 59.37%. Sedangkan sisanya 11 siswa (berkisar 40.63%) belum 

mencapai KKM. 

 

Melihat kondisi di atas, peneliti beranggapan bahwa penyebab terjadinya permasalahan, karena : 

pertama, pembelajaran dengan materi teks prosedure lisan dan tulis berbentuk resep bagi siswa kurang 

menarik karena harus dilalui dengan cara diskusi, memahami teks prosedure berbentuk resep dan 

melakukan praktek. 
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Siswa kurang termotivasi untuk mempelajarinya sehingga aktivitas di kelas tidak tampak, bahkan 

terkesan membosankan, kedua, pemilihan metode diskusi dan praktek berkelompok yang digunakan 

guru belum tepat, sehingga belum dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan dalam proses pembelajaran dan 

penguatan kepada siswa agar siswa merasa percaya dirinya bangkit dan mampu melakukan dengan 

gembira hal yang ingin dicapainya dalam pembelajaran ini. 

 

Mencermati permasalahan di atas, maka perlu diadakan upaya lain yang harus dilakukan peneliti 

untuk dapat melakukan sebuah proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, menarik dan 

menyenangkan bagi siswa, agar siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Supaya hal ini 

bisa terlaksana, maka proses pembelajaran dilakukan mulalui kerja sama dalam kelompok. Dengan 

demikian, upaya melakukan penerapan Project Based Learning layak digunakan. Diharapkan 

penggunaannya dapat meningkatkan kompetensi Teks prosedure lisan dan tulis berbentuk resep siswa 

kelas 3 program keahlian APHP SUPM Negeri Kotaagung tahun pelajaran 2021/2022. 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan yang diambil peneliti dalam penelitian tindakan adalah pembelajaran Project 

Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa 

Inggris pada materi teks prosedure lisan dan tulis berbentuk resep pada siswa kelas 3 APHP SUPM 

Negeri Kotaagung Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2021/2022. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga Oktober 2021 di SUPM Negeri Kotaagung, yang 

beralamat di Jalan Pantai Harapan, Desa Waygelang, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten 

Tanggamus. Penelitian pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas APHP 3. 

 

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang : proses pembelajaran Bahasa 

Inggris menggunakan Project Based Learning, aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris, 

hasil belajar Bahasa Inggris serta sarana untuk praktek Bahasa Inggris. Teknik pengambilan data 

berupa teknis tes dalam bentuk skor nilai dan non tes dengan menggunakan observasi. 

 

Data sekunder yang dibutuhkan adalah Rencana Pembelajaran yang digunakan. Sumber data utama 

adalah siswa dan guru kelas 3 Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SUPM 

Negeri Kotaagung. Data dikumpulkan di setiap siklus yang dilaksanakan, sejak perencanaan, 

pelaksanaan hingga refleksi. Data tentang aktivitas siswa terhadap materi bahasa Inggris prosedure 

teks lisan dan tulis berbentuk resep diperoleh dari lembar pengamatan menggunakan cek list, catatan 

lapangan, wawancara dengan siswa, data mengenai rancangan pembelajaran diambil dari Rencana 

Pembelajaran yang dibuat guru serta melalui wawancara dengan guru. 

 

Penelitian ini menggunakan analisis dan refleksi dalam setiap siklusnya data tes yang bersifat 

kuantitatif diolah menggunakan deskriptif. Data kualitatif diklarifikasikan dengan data hasil observasi 

dan format pengamatan lainnya. Fokus pengamatan tentang PjBL, kegiatan guru dan siswa selama 

pembelajaran praktek dan pengamatan perubahan hasil belajar (keterampilan) siswa. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil evaluasi awal antara peneliti dan kolaborator pada saat pembelajaran Bahasa Inggris dapat 

diketahui bahwa kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan guru masih terpusat pada guru, dimana 
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guru menjelaskan materi, memberi contoh soal dan meminta siswa untuk melakukan diskusi kelompok. 

Sebagian besar siswa belum terlibat secara aktif dan hanya beberapa siswa yang bertanya kepada guru. 

Pada saat kerja kelompok, anggota kelompok hanya mengandalkan kepada salah satu anggota 

kelompok yang dianggap lebih pandai berkomunikasi dlam bahasa Inggris. Sedangkan yang lain 

berdiam diri atau bercanda saja. Komposisi kelas yang lebih banyak siswi sejumlah 21 orang dari 25 

orang, dan masih berkembangnya asumsi bahwa kegiatan prosedure resep adalah kegiatan perempuan 

dan lebih cenderung tugas pokok perempuan menyebabkan sebagian siswa laki-laki enggan untuk 

aktif dalam praktek pembuatan diversifikasi produk perikanan. Sebagian siswa kurang dapat 

mengingat dengan baik materi yang telah diajarkan sebelumnya karena kurang dapat dipahaminya 

materi yang dipelajari saat itu secara sungguh-sungguh oleh siswa. 

 

Berdasarkan fakta tersebut, diambil kesimpulan bahwa pembelajaran yang diterapkan guru belum 

terpusat pada siswa dan metode yang digunakan kurang tepat dan belum pernah dilakukan penerapan 

metode lain khususnya dengan PJBL. 

 

Sementara dari hasil tes sebelumnya diperoleh data awal bahwa siswa yang lulus KKM lebih banyak 

dibanding yang tidak lulus, yaitu 11 orang, sedangkan yang lulus KKM adalah 14 orang. Namun, 

nilai rata-rata kelas masih di bawah KKM yaitu 7,66 pada materi teks prosedure lisan dan tulis 

berbentuk resep.  

 

Dari data terlihat bahwa ketuntasan siswa dengan KKM ≥7,90 hanya 14 siswa dari 25 siswa atau 

sebanyak 59,37%. Sementara dari hasil tes siswa menunjukkan, dari 25 siswa masih terdapat 11 siswa 

yang belum tuntas sesuai KKM, dengan kisaran nilai 5,50 hingga 9,10. Rata-rata hasil belajar 

siswa kelas  APHP 3 adalah 7,36 

 

Deskripsi Siklus 1 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris 

dibantu dengan kolaborator sebagai observer. Siklus 1 dilaksanakan dalam dua pertemuan, pada hari 

Jumat, 20 Agustus 2021 dan hari Senin, 23 Agustus 2021 dengan pokok bahasan teks prosedure lisan 

dan tulis berbentuk resep. Setiap pertemuan berlangsung selama empat jam pelajaran atau 4 x 45 

menit, dimana 30 menit pertama untuk kegiatan awal yang terdiri dari pembukaan, pengkondisian 

siswa, penyampaian tujuan pembelajaran, dan apersepsi, 125 menit untuk kegiatan inti. Menyusun 

rencana program pembelajarn (RPP) siklus 1, dengan waktu pertemuan 2 kali pertemuan @ 4 

x 45 menit dan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada tahapan / sintaks pembelajaran 

model PjBL Menyusun lembar observasi pelaksanaan PJBL pada pembelajaran baik untuk 

guru maupun siswa. Menyusun soal untuk post tes siklus 1 

 

Tindakan 

Tindakan pada siklus 1 adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai RPP yang telah disusun 

sebelumnya, dimana kegiatan pembelajaran dilakukan dengan tiga tahapan yaitu, tahap awal, tahapan 

inti dan penutup. Dalam tahapan awal, guru mengajak siswa mengawali kegiatan dengan doa. Guru 

memberikan apersepsi berupa gambar dan media youtube contoh video prosedure text berbentuk resep 

yang dilakukan oleh siswa dari sekolah lain. Selanjutnya setelah apersepsi siswa dibagi menjadi 

kelompok- kelompok atau tim beranggotakan 5 siswa secara acak, metode pemilihan ditentukan oleh 

siswa yaitu dilakukan dengan undian arisan oleh siswa dipandu guru. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan membagikan bahan teori terkait resep tentang prosedure teks 
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berbentuk resep. Kegiatan inti dengan menggunakan sintaks PJBL dilakukan melalui penentuan 

pertanyaan mendasar (esensial); mendesain perencanaan proyek; menyusun jadwal; memonitor 

kemajuan proyek; menguji proses dan hasil belajar; melakukan evaluasi pengalaman membuat proyek 

atau pengalaman kegiatan belajar. 

 

Berdasarkan hasil test siklus 1 di atas, dapat dilihat bahwa dari 25 siswa, sebanyak 11 siswa belum 

tuntas atau belum mencapai KKM, dan 14 siswa sudah tuntas. Dari seluruh siswa yang mengikuti post 

test siklus 1, yaitu 25 siswa, 14 siswa atau sebanyak 71,87% siswa sudah tuntas. Pembelajaran yang 

dilaksanakan pada tindakan siklus 1, hasil belajar siswa kelas 3 TPHP mengalami peningkatan dari 

59,37% pada saat test awal menjadi 71,87% setelah test siklus 1. dengan nilai tertinggi sebesar 9,30 

yang diperoleh satu siswa, nilai terendah sebesar 5 yang diperoleh satu siswa, dan rata-rata kelas 

sebesar 8,02. Namun peningkatan tersebut belum dapat dikatakan berhasil jika dibandingkan dengan 

kriteria keberhasilan yaitu sebesar  80%. 

 

Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan ini adalah dengan penerapan pembelajaran model PjBL 

sebagai tindakan pada pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pengolahan Modern kelas APHP 3 

yang dimulai dengan Tahap penentuan pertanyaan mendasar (esensial) : guru membimbing siswa 

berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan pertanyaan mendasar untuk penyusunan proyek siswa, 

namun sebagian kecil siswa belum dapat dikondisikan dengan baik sehingga beberapa siswa yang 

duduk di belakang tidak memperhatikan dan ramai. Terdapat satu kelompok yang anggotanya tidak 

suka satu sama lain, sehingga mereka tidak konsentrasi terhadap kegiatan diskusi. Beberapa siswa 

mulai antusias megajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi dalam apersepsi yang ingin 

diselesaikan dalam proyek. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi agar berjalan tertib. Pada 

siklus berikutnya siswa sudah dapat menyesuaikan diri dengan kelompoknya sehingga kegiatan 

diskusi berjalan dengan baik. Pemberian appersepsi dan sumber belajar berupa video singkat. 

 

Pada siklus 2 mampu meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran. Tahap mendesain 

perencanaan proyek : siswa bersama kelompoknya mendesain perencanaan proyek dengan menggali 

pengetahuan dari berbagai sumber yang ada. Kegiatan mendesain dilakukan dalam diskusi tentang 

proyek apa yang dibuat, siapa saja yang membuat dan tugas tanggung jawab masing-masing, dimana 

dibuatnya, bagaimana membuat, apa saja yang dibutuhkan serta langkah-langkah apa yang dibuat. 

Selanjutnya siswa menyusun sebuah alur proses pembuatan diversifikasi produk serta membuat desain 

kemasan produknya. Siswa juga merencanakan langkah- langkah pemasaran proyeknya. Guru sebagai 

fasilitator siswa dalam kegiatan tersebut. Siswa menyusun desain proyeknya dalam sebuah bentuk 

proposal sederhana. Pada siklus kedua, siswa lebih cepat menyusun desain proyek. Tahap menyusun 

jadwal : siswa dalam kelompok menyusun jadwal kegiatan untuk menyelesaikan proyek mereka, 

selanjutnya siswa menyampaikan jadwalnya kepada guru. Kemudian siswa menyiapkan kebutuhan 

pelaksanaan proyek mereka. Pada siklus 2 guru juga mengingatkan siswa tentang batasan waktu yang 

harus dipenuhi. Tahap memonitor kemajuan proyek : guru memonitor kemajuan tahapan penyusunan 

proyek dan siswa bersama kelompoknya mengevaluasi hasil kegiatan mereka. 3 kelompok telah 

menyelesaikan tahap membuat desain kemasan, seluruh kelompok telah menyelesaikan persiapan alat 

dan menyusun kebutuhan bahan proyek. Setelah semua kelompok menyelesaikan desain dan jadwal 

pelaksanaan proyek, guru melaksanakan kegiatan penutup. Pada pelaksanaan siklus kedua, siswa 

lebih cepat menyelesaikan tugasnya dan masing-masing telah berperan dan bertanggung jawab dalam 

aktivitas pembelajaran. 
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Tahap menguji proses dan hasil belajar; siswa melaksanakan kegiatan proyek mereka bersama 

kelompok berdasarkan desain serta jadwal yang telah disusun. Siswa membuat proyek membuat 

video prosedure teks berbentuk resep. Siswa membuat diversifkasi berdasarkan alur proses yang telah 

mereka susun dalam kelompok sesuai proposal. Siswa mencoba bereskperimen sesuai dengan judul 

proyeknya, kelompok 1 how to make dimsum, kelompok 2 how tomake dragonlegs, kelompok 3 how to 

make siomay, kelompok 4 how to make fishball dan kelompok 5 how to make fish takoyaki. Siswa 

membuat video prosedure teks berbentuk resep berdasarkan alur proses yang telah mereka susun 

dalam kelompok sesuai proposal. Siswa mencoba bereskperimen sesuai dengan judul proyeknya, 

kelompok 1 membuat video prosedure teks berbentuk resep berupa dimsum ikan, kelompok 2 kaki 

naga, kelompok 3 siomay, kelompok 4 bakso ikan, dan kelompok 5 takoyaki ikan. 

 

Jenis video prosedure teks berbentuk resep dirubah pada siklus 2. Siswa mencoba bereskperimen 

sesuai dengan judul proyeknya, kelompok 1 membuat video prosedure teks berbentuk resep berupa 

produk olahan abon ikan atau fishfloss, kelompok 2 fish springroll atau bolu gulung ikan, kelompok 

3 squid donat atau donat cumi dan kelompok 4 fish nugget atau kroket ikan dan  kelompok 5 fish stik 

atau stik ikan . 

 

Tiap kelompok berusaha menyelesaikan proyek mereka dengan antusias, berusaha lebih baik 

walaupun masih terjadi beberapa perselisihan kecil pada kelompok 2. Tiap kelompok berusaha 

menyelesaikan proyek mereka dan berusaha menjadi yang terbaik walaupun masih terjadi beberapa 

perselisihan kecil antara kelompok 1 dan 3.  

 

Tahap melakukan evaluasi pengalaman membuat proyek atau pengalaman kegiatan belajar, guru 

mengevaluasi kegiatan siswa dalam menyelesaikan proyek. Kegiatan evaluasi dalam bentuk presentasi 

hasil proyek secara ringkas. Bersama dengan siswa, guru merefleksikan pengalaman kegiatan belajar 

yang diperoleh siswa, kendala apa yang mereka temukan dan bagaimana siswa mampu 

menyelesaikan proyek. 

 

Persentase ketuntasan belajar dari 59,37% meningkat menjadi 71,87% pada siklus 1, dan meningkat 

lagi menjadi 84,37% pada siklus 2. Berdasarkan grafik persentase ketuntasan pada siklus 2, diketahui 

bahwa tindakan yang diterapkan pada pelaksanaan penelitian tindakan kelas tersebut sudah berhasil 

sesuai dengan indikator keberhasilan. Dari aktivitas belajar siswa pada siklu 1 ke siklus 2 diperoleh 

hasil observasi terjadi peningkatan aktivitas siswa.  

 

Simpulan 

Penerapan pembelajaran model PjBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada praktek mata 

pelajaran Bahasa Inggris, ketuntasan belajar pada awal pembelajaran 59,37% meningkat menjadi 

71,87% pada siklus 1, dan meningkat lagi menjadi 84,37% pada siklus 2. Penerapan pembelajaran 

model PjBL dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran bahasa Inggris 

 

Saran 

Perlu ditambahkan waktu bagi siswa untuk membaca modul sebelum melaksanakan pembelajaran. 

Hendaknya fasilitas praktek dilengkapi sehingga siswa dapat melaksanakan praktek tanpa kendala. 

Terdapat indikasi beberapa siswa tidak disiplin belajar, untuk itu perlu dilaksanakan pendidikan 

berkarakter. 
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PANDEMI COVID 19 MELALUI IHT  
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ABSTRACT 

This study emphasizes improving teacher performance in preparing lesson plans during the Covid 19 pandemic 

by implementing IHT activities. This research is School Action Research (PTS) with four main steps, namely: 

action planning, action implementation, observation and reflexes. The research subjects were 8 teachers at One 

Roof Junior High School-1 consisting of 4 social studies teachers and 4 science teachers. Data were collected 

using observation and documentation techniques. Data validation with triangulation technique. The data 

analysis method in this study used qualitative data analysis. Based on the results of the study, it can be 

concluded that the implementation of iHT has proven to be able to improve teacher performance in preparing 

RPP during the Covid 19 pandemic. This is evidenced by the increase in the results of the performance 

assessment of teachers at One Roof Junior High School-1 in compiling RPP during the Covid 19 pandemic in 

the initial conditions. the average value is 44.72 in the Poor category (K), increasing in the first cycle with an 

average value of 69.61 in the Enough category (C) and in the second cycle with an average value of 90.30 

including the Good category (B). Based on the data analysis, it can be concluded that the implementation of 

IHT can improve the performance of teachers at One Roof Junior High School-1 in preparing lesson plans 

during the Covid 19 pandemic. 

Key Word: Performance, IHT, Learning Implementation Plan 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini menekankan kepada peningkatan kinerja guru dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 

dengan pelaksanaan kegiatan IHT. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dengan empat 

langkah pokok, yaitu : perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleks. Subjek penelitian 

adalah 8 guru di SMPN Satu Atap-1 terdiri dari 4 guru mata pelajaran IPS dan 4 guru mata pelajaran IPA 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Validasi data dengan teknik 

triangulasi. Metode analisis data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis data kualitatif.  Berdasarkan 

hasil penelitian dapat kesimpulan bahwa pelaksanaan iHT terbukti mampu meningkatkan kinerja guru dalam 

menyusun RPP di masa pandemi Covid 19.  Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan hasil penilaian kinerja 

guru-guru di SMPN Satu Atap-1 dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 pada kondisi awal  rata-rata 

nilai 44,72 kategori Kurang (K), meningkat pada siklus pertama dengan rata-rata nilai 69,61 kategori Cukup (C) 

dan pada siklus kedua dengan rata-rata nilai 90,30 termasuk kategori Baik (B). Berdasarkan analisis data dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan IHT dapat meningkatkan kinerja guru-guru di SMPN  Satu Atap-1 dalam 

menyusun RPP di masa pandemi Covid 19. 

Kata Kunci : Kinerja, IHT, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2020 Indonesia mengalami wabah pandemi Covid 19. semua Sekolah menerapkan 

tindakan salah satunya dengan melakukan gerakan social distancing yaitu jarak sosial yang dirancang 
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untuk mengurangi interaksi orang-orang dalam komunitas yang lebih luas (Wilder-Smith & 

Freedman, 2020:2). Dengan adanya social distancing maka pembelajaran di sekolah menjadi 

terhambat dan tidak bisa dilakukan secara langsung hal ini juga berpengaruh pada pelaksanaan 

kegiatan pendidikan. 

 

Adanya pandemi Covid-19 terbitlah pengumuman Kejadian Luar Biasa (KLB) maka terjadi sebuah 

kekacauan khususnya dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah diliburkan, kegiatan belajar 

mengajar di sekolah menjadi terganggu, pembelajaran yang awalnya dilalukan secara tatap muka 

untuk sementara tidak bisa dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya 

perubahan desain model pada kegiatan belajar mengajar untuk menghindari pembelajaran dengan 

tatap muka sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran wabah virus covid-19. Kemendikbud 

mengeluarkan surat edaran No 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa 

darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19) yang salah satu isinya adalah belajar dari rumah 

dengan kegiatan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Selama pandemi berlangsung, kini 

pembelajaran daring telah dilakukan hampir di penjuru dunia (Goldschmidt, 2020:88). Maka selama 

pandemi Covid-19 berlangsung setiap sekolah melaksanakan kegiatan pendidikan dengan 

pembelajaran jarak jauh. 

 

Akibat dari pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru demi 

menghentikan pemencaran Covid-19 yaitu mengimplementasikan ajakan masyarakat untuk 

melaksanakan Physical Distancing atau memberi jarak dengan orang lain sejauh satu meter dan 

menghindari kerumunan dan berbagai acara pertemuan yang menimbulkan perkumpulan (Covid-19, 

2020). Selain itu pemerintah menerapkan kebijakan untuk Dirumah Saja seperti kerja di rumah atau 

Work From Home (WFH) dan kegiatan apapun yang berhubungan dengan perkumpulan atau 

pertemuan ditiadakan dan diganti dengan media online. (Kemendikbud, 2020) mengeluarkan Surat 

Edaran tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan 

Penyebaran Covid-19. Isi dari surat ini salah satunya adalah meliburkan kegiatan belajar mengajar 

dan mengganti dengan pembelajaran berbasis jaringan (Daring) via E-learning yang dapat digunakan 

berbagai instansi pendidikan. 

 

Pada kondisi seperti ini semua guru atau tenaga pendidik diharuskan untuk mengganti pembelajaran 

menggunakan E-learning atau melalui media online. Berbagai platform digunakan untuk melakukan 

pengajaran sehingga perlu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang baik dan pemanfaatan 

teknologi informasi (Rusman, 2019). Seluruh siswa diwajibkan untuk menggunakan alat komunikasi 

seperti Handphone dengan bijak untuk mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran daring dengan 

tatap muka melalui aplikasi menjadi hal yang paling menguntungkan guna memutus penyebaran 

Covid-19 serta menjaga kesehatan keselamatan jiwa guru dan siswa dari terpaparnya virus tersebut 

(Jamaluddin, Ratnasih, Gunawan, & Panjiah, 2020:5). 

 

Pembelajaran daring memberikan dampak positif yaitu pengalaman dan pemanfaatan teknologi dalam 

hal positif serta mewujudkan tantangan guru di Abad-21 (Sudarsiman, 2015:14). Pembelajaran daring 

membawa perubahan dalam sistem pendidikan, materi yang akan diajarkan, pembelajaran yang 

dilakukan serta hambatan-hambatan yang dihadapi baik oleh guru, siswa dan penyelanggara 

pendidikan. Pembelajaran daring selain untuk memutus penyebaran Covid-19 diharapkan mampu 

menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan kemandirian pembelajaran yang memungkinkan 

siswa pelajari materi pengetahuan yang lebih luas di dalam dunia internet sehingga menimbulkan 
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kekreatifan siswa dalam mengetahui ilmu pengetahuan dan dapat mengimplementasikan kebijakan 

Kurikulum 2013 (Darmalaksana, Hambali, Masrur, & Muhlas, 2020:18). 

 

Sama seperti pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh merupakan hal yang perlu 

direncanakan dengan matang dan perlu dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Terkait dengan perencanaan pembelajaran, penguasaan kemampuan guru dalam menyusun RPP untuk 

pembelajaran jarak jauh sangatlah penting baik di masa pandemi ini ataupun setelah pandemi. Dalam 

menyusun RPP di masa adaptasi baru, ketika terjadi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, 

penyusunan RPP harus disesuaikan dengan kondisi. Pasalnya, baik secara metode maupun sistem 

pembelajaran di masa pandemi jauh berbeda dengan di masa normal. Di masa normal, guru bisa 

menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui tatap muka di dalam kelas. Namun di 

masa pandemi seperti sekarang, pembelajaran harus dilakukan secara daring atau dengan sistem jarak 

jauh. Dengan sistem pembelajaran seperti ini, tentu saja RPP harus disusun ulang untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang diinginkan.  

 

Hasil observasi menunjukkan mayoritas guru di SMPN Satu Atap-1 belum optimal menyusun RPP 

masa pandemi Covid 19 dengan baik pada semester ganjil. Sementara kebutuhan  RPP masa pandemi 

Covid 19 menjadi sebuah keharusan dalam pembelajaran daring di masa pandemi Covid 19. Hasil 

pelaksanaan kegiatan awal penelitian sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini. 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian Guru dalam Menyusun RPP  

 

No Nama Guru Nilai 
Kriteria 

Penilaian 

Ketuntasan 
Ket 

T BT 

1 Guru 1 43.97 K - BT   

2 Guru 2 34.48 K - BT   

3 Guru 3 54.31 C - BT   

4 Guru 4 40.52 K - BT   

5 Guru 5 43.10 K - BT   

6 Guru 6 52.59 C - BT   

7 Guru 7 46.55 K - BT   

8 Guru 8 42.24 K - BT   

  Jumlah 357.76 - 0 8   

  Rata-rata 44.72 K - -   

  Persentase - - 0 100   

 

Dari tabel dapat diperoleh hasil bahwa pada pelaksanaan kegiatan prasiklus menunjukkan hasil 

penilaian kinerja guru dalam Menyusun RPP masa pandemi Covid 19 diperoleh data-data rata-rata 

nilai 44,72 dan masuk dalam kriteria kurang (K). Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti 

yang bertugas sebagai kepala sekolah di SMPN Satu Atap-1 berupaya untuk meningkatkan 

kemampuan guru-guru dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 dengan kegiatan In House 

Training (IHT) Daring dalam bentuk penelitian tindakan sekolah.  

 

 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 5   │   No. 11   │   November  2022   │      ISSN :  2620-973X  │    14 

  
 

Identifikasi Masalah 

Dari uraian sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang muncul terkait dengan dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 oleh 

guru-guru diantaranya: Pandemi Covid 19 yang tidak memungkinkan diadakannya proses 

pembelajaran tatap muka di dalam kelas sehingga diperlukan modifikasi terhadap RPP yang 

digunakan dalam mengajar di masa pandemi Covid 19. Perlunya inovasi-inovasi di dalam menyusun 

RPP dalam menunjang pembelajaran di masa pandemi Covid 19 dengan memanfaatkan teknologi 

khususnya internet. Kekurangmampuan guru-guru di SMPN Satu Atap-1 dalam dalam menyusun RPP 

di masa pandemi Covid 19 yang kebutuhannya sangat mendesak di masa pandemi Covid 19. 

 

Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah dari 

pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan sekolah ini yaitu  Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan In 

House Training (iHT)  sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru SMPN 1 Satu Atap-1 dalam 

menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021? Bagaimana 

peningkatan kemampuan guru SMPN Satu Atap-1 dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19  

melalui kegiatan In House Training (iHT)  pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021? 

 

Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian tindakan sekolah ini 

adalah : Mendeskripsikan proses pelaksanaan kegiatan In House Training (iHT)   sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan guru SMPN Satu Atap-1 dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19 

pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021. Meningkatkan kemampuan guru SMPN Satu Atap-1 

dalam menyusun RPP di masa pandemi Covid 19  melalui kegiatan In House Training (iHT)  di pada 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri Satu Atap-1 yang beralamat Kecamatanm Jati Agung 

Kabupaten lampung Selatan. Penelitian dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2020/2021 

selama 3 (tiga) bulan dari bulan  Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.  

 

Metode dan Rancangan Penelitian 

Langkah-langkah PTS yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, yang menjadi 

subjek penelitian adalah guru di SMPN Satu Atap-1 sebanyak 8  guru terdiri dari 4 guru mata 

pelajaran IPS dan 4 guru mata pelajaran IPA sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah 

peningkatan kinerja guru menyusun RPP masa pandemi Covid 19 melalui kegiatan IHT. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini  adalah wawancara, dan observasi Observasi 

dipergunakan untuk mengumpulkan data dan mengetahui peningkatan kinerja guru dalam menyusun 

RPP masa pandemi Covid 19 dengan lengkap dan benar sesuai dengan petunjuk. Dokumentasi, 

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

kabar, majalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan dokumen pendukung kelengkapan 

menyusun RPP masa pandemi Covid 19.  
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Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data dalam PTS ini menggunakan lembar observasi peningkatan kemampuan guru 

dalam menyusun RPP masa pandemi Covid 19 yang terdiri dari 20 indikator 

 

Validasi Data 

Menurut Arikunto (2010:211), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan 

atau kesahihan sebuah instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Menurut 

Sugiyono (2013:63), validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu data dikatakan valid apabila tidak 

ada perbedaan antar data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya. 

 

Ada dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas internal 

berkenaan dengan derajad akurasi desain penelitian dengan derajad akurasi desain penelitian dengan 

hasil yang dicapai, sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajad akurasi apakah hasil 

penelitian dapat digeneralisikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas interbal), transferbility 

(validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Dalam penelitian 

ini, peneliti ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. 

 

Menurut Sugiyono (2013:64), triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Secara keseluruhan terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dari ketiga bentuk triangulasi tersebut,  dalam penelitian 

ini, peneliti menerapkan bentuk triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik pengumpulan 

data ini untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda, yaitu melalui observasi dan dokumentasi. Apabila dengan dua teknik tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data bersangkutan guna memastikan kebenarannya atau mungkin semua dianggap benar karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 

 

Analisis Data 

Analisis data dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, mendeskripsikan data dan 

membuat kesimpulan. Mereduksi data merupakan kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus 

permasalahan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data untuk dikelompokkan sesuai masalah. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk 

membuang data yang tidak diperlukan. Mendeskripsikan data dilakukan agar data yang telah 

diorganisir menjadi bermakna. Bentuk deskripsi tersebut dapat berupa naratif, grafik atau dalam 

bentuk tabel. Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan dari data yang telah dideskripsikan. Tahap 

menganalisis dan menginterpretasikan data merupakan tahap yang paling penting karena hal ini untuk 

memberikan makna dari data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis dan interpretasi data merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif serta kuantitatif.  

 

Penghitungan data kuantitatif adalah dengan menghitung rata-rata peningkatan kinerja berdasarkan 

skor yang diperoleh dari lembar observasi yang telah disusun sebelumnya. Dengan rata-rata yang 

diperoleh dapat diketahui persentase peningkatan kinerja. Adapun cara menghitung hasil (skor) yang 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 5   │   No. 11   │   November  2022   │      ISSN :  2620-973X  │    16 

  
 

N

X
x




diperoleh dengan rumus mean atau rerata nilai menurut Suharsimi Arikunto (2010: 284-285) yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan :  

x   =  Mean (rata-rata)  

∑x   =  Jumlah nilai  

N   =  Jumlah yang akan dirata-rata  

 

Suharsimi Arikunto (2010: 269) menjelaskan analisis data deskriptif kualitatif yaitu sebagai berikut : 

Analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan persentase merupakan 

langkah awal saja dari keseluruhan proses analisis. Persentase yang dinyatakan dalam bilangan sudah 

jelas merupakan ukuran yang bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi pernyataan persentase bukan 

hasil analisis kualitatif. Analisis kualitatif tentu harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang 

menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran kualitas. Untuk menilai kemunculan indikator penilaian 

digunakan tabel di bawah ini. 

Tabel  Penilaian Kemunculan Indikator  

No Kemunculan Nilai Ket 

1 Tidak muncul 1  

2 Muncul, tidak sesuai 2  

3 Muncul, sesuai, kurang relevan/lengkap 3  

4 Muncul, sesuai, lengkap/relevan 4  

 

Berdasarkan pendapat di atas agar diperoleh hasil analisis kualitatif maka dari perhitungan persentase 

kemudian dimasukkan ke dalam empat kategori predikat. Di adaptasi dari Suharsimi Arikunto 

(2010:269) empat kategori predikat tersebut yaitu seperti pada tabel berikut: 

 

Tabel Pedoman Penilaian Peningkatan Kinerja Guru Menyusun RPP 

 

No Rentang Skor Kriteria Penilaian Keterangan 

1 >=76 Baik Tuntas 

2 51-75 Cukup Belum Tuntas 

3 26-50 Kurang Belum Tuntas 

4 <=25 Sangat Kurang Belum Tuntas 

 

Adapun analisis data secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah memaknai data dengan 

cara membandingkan hasil dari sebelum dilakukan tindakan dan sesuadah tindakan. Analisis data ini 

dilakukan pada saat tahapan refleksi. Hasil analisis digunakan sebagai bahan refleksi untuk 

melakukan perencanaan lanjut dalam siklus selanjutnya. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini tergolong Penelitian Tindakan Sekolah, Dengan empat langkah pokok yaitu : 

Perencanaan tindakan, Pelaksanaan tindakan, Pengamatan (observasi), dan Refleksi. Penjelasan 
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mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan In House Training (iHT) sebagai upaya meningkatkan 

kinerja guru menyusun RPP masa pandemi Covid 19 di SMPN Satu Atap-1. 

 

Indikator dan Kriteria Keberhasilan 

Secara keseluruhan setelah data terkumpul, selanjutnya dipergunakan untuk menilai keberhasilan 

tindakan, dengan indikator sebagai berikut : Minimal hasil penilaian kinerja guru adalah BAIK atau 

berada dalam rentang nilai >=76. Peningkatan kinerja guru dalam menyusun RPP di masa pandemi 

Covid 19 secara klasikal minimal 85% dari jumlah peserta dinyatakan tuntas. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Situasi pandemi Covid-19 seperti ini, pembelajaran daring diatur melalui Surat Edaran Kemdikbud 

mengenai Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19 terdapat kebijakan yaitu 

pembelajaran daring guna memberikan sebuah pengalaman belajar yang sangat bermakna, tidak 

menjadi beban dalam menyelesaikan semua kurikulum untuk kelulusan, pembelajaran dititikberatkan 

pada pengembangan kecakapan hidup yaitu tentang pandemi Covid-19 dan pembelajaran tugas dapat 

divariasi antar siswa, mengikuti bakat dan minat serta keadaan masing-masing termasuk meninjau 

kembali kesenjangan fasilitas belajar yang dimiliki dirumah. 

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti yang bertugas sebagai kepala sekolah di SMPN  

Satu Atap-1 berupaya untuk meningkatkan kesiapan guru-guru  tersebut dalam menyusun RPP di 

masa pandemi Covid 19.  Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kinerja guru dalam 

menyusun RPP masa pandemi Covid 19 di SMPN  Satu Atap-1 masih rendah. Beberapa indikator 

dijelaskan untuk melengkapi penilaian tersebut. Pertama Pandemi Covid 19 yang tidak 

memungkinkan diadakannya proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Kedua, adalah perlunya 

inovasi-inovasi baru yang menunjang proses pembelajaran di masa pandemi Covid 19 dengan 

memanfaatkan teknologi khususnya internet dan  ketiga adalah kekurangmampuan guru-guru di 

SMPN  Satu Atap-1 dalam menyusun RPP masa pandemi Covid 19 yang kebutuhannya sangat 

mendesak di masa pandemi Covid 19. 

 

Hasil kegiatan prasiklus menunjukkan semua guru di SMPN  Satu Atap-1 belum mampu menyusun 

RPP masa pandemi Covid 19 dengan baik. Sementara kebutuhan RPP masa pandemi Covid 19 

menjadi sebuah keharusan dalam pembelajaran daring di masa pandemi Covid 19.  

 

Pembahasan 

Pandemi Covid-19 yang masih terus mewabah hingga saat ini, menuntut semua pihak, salah satunya 

bidang pendidikan melakukan strategi cerdas dan inovatif agar berbagai aktifitas pembelajaran dapat 

dilaksanakan dengan baik. Konsep belajar tiada henti dalam segala situasi, harus menjadikan 

semangat para guru agar kreatif dalam rangka turut mencerdaskan peserta didik sebagai generasi emas 

bangsa di masa mendatang. 

 

Perkembangan tehnologi informasi dewasa ini sangat pesat sehingga mempengaruhi seluruh aspek 

kehidupan tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, seorang guru harus 

menguasai tehnologi. Tehnologi dapat dimanfaatkan dalam pembuatan media dalam pembelajaran. 

Dua unsur yang sangat penting pada proses belajar mengajar, adalah metode mengajar dan media 

pengajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang 

harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan respon yang 
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diharapkan siswa kuasai setelah pengajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk 

karakteristik siswa. 

 

Akar dari permasalahannya adalah tidak banyak guru yang mampu melakukan kegiatan 

pengembangan profesionalisme. Rendahnya motivasi dan kemampuan guru dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran dalam hal ini adalah RPP  dapat berakibat rendahnya motivasi belajar peserta 

didik. Hal ini sesuai dengan Purwono et al (2014:81) yang menyatakan bahwa perangkat 

pembelajaran juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. 

 

Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan suatu upaya yang tepat dan cepat, salah satunya 

adalah pelaksanaan IHT bagi para guru SMPN Satu Atap-1 di dalam membantu para guru menyusun 

RPP masa pandemi Covid 19. IHT merupakan program pelatihan yang diselenggarakan di tempat 

sendiri, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru, dalam menjalankan pekerjaannya 

dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Kegiatan IHT dapat dilaksanakan di sekolah 

dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan 

kompetensi bersama guru lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya sebagai guru. 

Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu, biaya, dan dapat mendayagunakan 

potensi yang ada di sekolah.  IHT merupakan program pelatihan yang diselenggarakan di tempat 

sendiri, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru, dalam menjalankan pekerjaannya 

dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada (Sujoko, 2012:15). IHT merupakan pelatihan yang 

dilaksanakan secara internal oleh kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan 

sebagai penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan berdasar pada pemikiran bahwa sebagian 

kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal, 

namun dapat dilakukan secara internal oleh guru sebagai trainer yang memiliki kompetensi yang 

belum dimiliki oleh guru lain. Sedangkan ketentuan peserta dalam IHT minimal 4 orang dan 

maksimal 15 orang (Danim, 2012:78) 

 

Pada kondisi pandemi, diperlukan adaptasi untuk memenuhi tuntutan pembelajaran jarak jauh di dunia 

pendidikan, salah satu hal yang penting untuk dipersiapkan adalah RPP yang sudah dimodifikasi 

sesuai dengan kondisi pandemi Covid 19. Hal ini penting untuk dipersiapkan setiap guru, agar siswa 

mendapatkan materi yang menarik untuk dipelajari.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan masalah yang muncul berikut: 1) Kemampuan guru dalam 

menyusun RPP masa pandemi Covid 19 sangat rendah. 2) Kesadaran guru masih rendah pada literasi 

digital. 3) Kurangnya motivasi guru untuk mengupgrade diri menjadi lebih canggih dan profesional. 

Sehingga timbul permasalahan salah satunya yaitu guru masih menjalankan pembelajaran secara 

konvensional yang mengakibatkan motivasi belajar siswa generasi juga menurun. Maka diperlukan 

sebuah pelatihan di tingkat sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembuatan  RPP 

masa pandemi Covid 19 melalui iHT. 

 

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kinerja guru dalam menyusun RPP masa 

pandemi Covid 19 melalui kegiatan IHT yang lebih menekankan pada metode kolaboratif konsultatif 

akan memberikan kesempatan sharing antara satu kepala sekolah dengan guru serta guru dengan guru 

yang lain. Dengan demikian, pemahaman dan kemampuan serta kinerja guru dalam menyusun RPP 

masa pandemi Covid 19 dapat ditingkatkan baik dalam teoritisnya maupun dalam implementasinya. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Pelaksanaan kegiatan in House Training terbukti mampu meningkatkan kinerja guru-guru di SMPN  

Satu Atap-1 dalam menyusun RPP masa pandemi Covid 19.  Peningkatan kinerja guru-guru di SMPN  

Satu Atap-1 dalam menyusun RPP masa pandemi Covid 19 dibuktikan dengan peningkatan hasil 

penilaian  kinerja guru-guru di SMPN  Satu Atap-1 dalam menyusun RPP masa pandemi Covid 19 di 

mana pada kondisi awal  rata-rata nilai 44,72 dan masuk dalam kategori Kurang (K), meningkat pada 

siklus pertama dengan rata-rata nilai 69,61 dan masuk dalam kategori Cukup (C) dan pada siklus 

kedua dengan rata-rata nilai 90,30 dan masuk dalam kategori Baik (B).  

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tindakan sekolah ini, peneliti menyarankan : 

Bagi Guru, kegiatan IHT di masa pandemi Covid 19 ini dapat dijadikan pengalaman berharga dan 

menambah wawasan terutama dalam pengusaaan dan kemampuan dalam penyusunan RPP masa 

pandemi Covid 19. Bagi sekolah, agar selanjutnya agar dapat melaksanakan IHT dengan perangkat  

pembelajaran lainnya khususnya pada masa pandemi Covid 19 sehingga dapat memperlancar proses 

kegiatan belajar mengajar yang berujung pada peningkatan mutu sekolah dan output yang dihasilkan. 

Sekolah hendaknya senantiasa menyediakan berbagai macam bentuk pelatihan untuk meningkatkan 

kinerja para guru di SMPN Satu Atap-1 terutama di masa pandemi Covid 19. Bagi pengambil 

kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan disarankan untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

salah satu alternatif dalam meningkatkan kinerja guru-guru menyusun RPP masa pandemi Covid 19 

yang berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan khususnya masa pandemi Covid 19. 
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ABSTRACT 

This study aims to improve student learning activities through the Cooperative Script model in learning the 

Qur'an Hadith in class VIII.1 MTs Negeri 1 Padang. This Classroom Action Research lasted for two cycles, 

each cycle consisting of four meetings. Besides that, each cycle consists of four stages starting from planning, 

action, observation and reflection. The action was carried out in Class VIII.1 MTs Negeri 1 Padang in the July-

December semester of the 2022/2023 academic year where there were 32 students. The research data were 

analyzed using the Percentage formula to describe the data as they are. In the first cycle, the average student 

learning activity of the four components studied was 44.1% and the second cycle was 76.2%, with a percentage 

increase of 32.1%. The results of the research in cycle I and cycle II, the research was discontinued because it 

had reached the research target, which was more than 65%. Along with this, the proposed action hypothesis is 

empirically proven and acceptable. 

Key Word: Cooperative Script Model and Learning Activities 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui model Cooperative Script pada 

pembelajaran Alquran Hadist kelas VIII.1 MTs Negeri 1 Padang. Penelitian Tindakan Kelas ini berlangsung 

selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat kali pertemuan. Disamping itu setiap satu siklus terdiri dari 

empat tahapan mulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Tindakan dilakukan di Kelas VIII.1 

MTs Negeri 1 Padang pada semester Juli-Desember tahun pelajaran 2022/2023 dimana siswa terdiri dari 32 

orang. Data penelitian dianalisis dengan formula Persentase untuk menggambarkan data sebagai mana adanya. 

Pada Siklus I rata-rata aktivitas belajar siswa dari keempat komponen yang diteliti diperoleh data sebesar 44,1% 

dan siklus II sebesar 76,2%, dengan persentase peningkatan 32,1%. Hasil penelitian pada siklus I dan siklus II 

maka penelitian tidak dilanjutkan lagi karena telah mencapai target penelitian yakni melebihi 65%. Seiring 

dengan ini, maka hipotesis tindakan yang diajukan secara empiris terbukti dan dapat diterima. 

Kata Kunci : Model Cooperative Script dan Aktivitas Belajar 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan nasional berdasarkan UUD RI 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Tujuan pendidikan nasional tersebut untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

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

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional 

sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. 

 

Peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan pemerataan kesempatan 

pendidikan, merupakan jaminan dari pendidikan nasional. Pemerataan kesempatan pendidikan 

diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah 

raga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan 

dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi 

sumber daya manusia. Hal di atas sesuai dengan kandungan UUD 1945. 

 

Menurut Hamalik (2004), guru sebagai komponen utama dalam pembelajaran harus mampu 

memahami hakikat materi pembelajaran. Untuk mengembangkan kemampuan berfikir siswa dan 

memahami model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar. Disamping 

itu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menjadi manusia cerdas, rasional, tidak 

emosional, kreatif, disiplin, mandiri, dan memiliki keterampilan yang mampu untuk memecahkan 

setiap permasalahan dalam kehidupannya terutama dalam belajar. Dengan pemecahan yang matang 

diharapkan aktivis belajar siswa meningkat. 

 

Realita di lapangan selama ini aktifitas belajar siswa masih rendah yang ditandai dengan nilai mata 

pelajaran Alquran dan Hadist masih banyak yang berada di bawah KKM bahkan  mencapai angka 

46,3% dari keseluruhan siswa. Fenomena ini diduga keras berkaitan dengan masih rendahnya aktifitas 

siswa dalam pembelajaran. 

 

Berdasarkan nilai UTS Semester Juli-Desember tahun ajaran 2021/2022 pada kelas VIII.1 MTs 

Negeri 1 Padang pada mata pelajaran Alquran Hadist ternyata bahwa siswa yang mencapai nilai KKM 

belum mencapai titik optimal sebagaimana diharapkan. Hal ini dapat di pengaruhi oleh rendahnya 

aktifitas belajar siswa. 

 

Melihat kenyataan ini penulis ingin menelusuri lebih lanjut bagaimana aktivitas siswa kelas VIII.1 

MTs Negeri 1 Padang maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Melalui Penggunaan Model Cooperative Script Pada 

Pembelarajan Alquran Hadist di Kelas VIII.1 Semester Juli-Desember 2022  di MTs Negeri 1 Kota 

Padang.”. 

 

Kajian Teori 

Menurut Sardiman (2005:101) tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Aktivitas merupakan prinsip 

yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Menurut Fobel dalam Sardiman (2005:101) 

bahwa anak itu harus berfikir dan bekerja sendiri. Dari pendapat di atas dapat diketahui yang lebih 

banyak melakukan aktivitas adalah anak itu sendiri, sedangkan guru hanya memberikan bimbingan 

dan arahan serta merencanakan segala kegiatan yang akan dikerjakan siswa. Aktivitas siswa tidak 

cukup hanya dengan mendengar atau mencatat saja tetapi lebih bersifat fisik atau mental. 

 

Menurut Sudjana (1991:3) mengemukakan bahwa aktivitas siswa mencakup dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan yakni aktivitas mental (emosional-intelektual) dan aktivitas motorik (gerak fisik). Kedua 

aspek tersebut berkaitan satu sama lain, saling mengisi dan membutuhkan. Oleh sebab itu kita keliru 
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berpendapat bahwa optimalnya cara belajar siswa dilihat dari gerakan motorik dan atau dari gerakan 

mental semata-mata. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah dalam proses pembelajaran, guru harus menggunakan strategi 

pembelajarannya yang dapat menghimpun aspek- aspek tersebut dalam suatu kegiatan pembelajaran 

yang terpadu melalui aspek-aspek tersebut dalam suatu proses pembelajaran yang terpadu. Melalui 

kegiatan nyata yang harus dilaksanakan siswa dalam pembelajaran. 

 

Pembelajaran Coopertive Script merupakan model pembelajaran yang terdiri dari kelompok kecil 

yang beranggotakan antaraa 4-5 orang. Setiap anggota saling membantu dan saling bekerja sama 

dalam membahas materi yang diberikan oleh guru namun tidak semua kerja sama kelompok dikatakan 

pembelajaran kooperatif. 

 

Menurut Sereu dalam Depdiknas (2005:23) Pembelajaran Cooperative Script merupakan model 

pembelajran dimana siswa bekerja secara kelompok dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan 

bagian-bagian materi yang dipelajari. 

 

Prosedur penelitian dilaksanakan menggunakan model siklus Chemmis dan McTaggart (2006:6) yang 

terdiri dari empat bagian yaitu: perencanaan (Planing), Tindakan (Acting), Observasi (Observasing), 

dan Refleksi (Reflecting). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan siklus pertama 

Perencanaan 

Penerapan model pembelajaran Cooperative Script untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa 

berpedoman pada langkah-langkah penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian. Aktivitas 

penelitian antara lain: Menyiapkan buku panduan yang relevan. Merancang skenario 

pembelajaranyang sesusi dengan indikator pembelajaran, pembagian waktu dan bentuk-bentuk 

aktivitas dalam setiap tahapan. Menyiapkan konsep materi dan alat pembelajaran sesuai dengan 

indikator pembelajaran. Menyiapkan format observasi bersama mitra untuk mengamati aktivitas 

belajar siswa. 

 

Tindakan 

Langkah selanjutnya adalah melaksanakan skenario pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang 

telah direncanakan bersama kolaborator. Untuk setiap siklus tindakan yang dilakukan untuk 

mengikuti tahapan sebagai berikut: Melaksanakan kegiatan pendahuluan yang terdiri dari: presensi, 

apersepsi, dan motivasi siswa. Guru mengkondisikan siswa kedalam kelompok kecil yang 

beranggotakan 5 orang sesuai yang telah ditentukan. Guru memberikan informasikan materi dan 

tujuan pembelajaran yang akan dibahas secara klaskal dan menjelaskan langkah-langkah model 

pembelajaran Cooperative Script. Guru bersama dengan kolaborator membimbing sambil mengamati 

siswa secara kelompok untuk membaca dan membuat ringkasan pembelajaran. Kelompok yang telah 

ditentukan mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sementara peserta kelompok lain 

mendengarkan sambil mengoreksi dan memasukan ide-ide pokok pembelajaran yang kurang lengkap. 

Aktivitas berikutnya adalah bertukar peran sebelumnya sebagai pembicara kemudian menjadi 

pendengar dan sebaliknya. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelas, saling menanggapi dan Tanya 

jawab antar kelompok untuk menemukan jawaban yang paling tepat.  Guru bersama siswa mebuat 

kesimpulan materi pembelajarn kemudian guru memberikan penguatan konsep-konsep penting. Guru 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 5   │   No. 11   │   November  2022   │      ISSN :  2620-973X  │    24 

  
 

memberikan tes untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa selama mengikuti pembelajaran. 

Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. 

 

Observasi 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada pelajaran Alquran Hadist melalui penerapan model Cooperative Script di 

VIII.1 MTsN 1 Kota Padang indikator aktivitas belajar siswa yaitu kemauan bertanya, kemauan 

menjawab, kemauanan menjawab, kemauan menyanggah dan kemauan menyimpulkan. 

 

Berdasarkan hasil analisis data observasi dan kesepakatan dengan observer dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran model Cooperative Script dalam bentuk kerja kelompok dan tanya 

jawab cukup mempengaruhi aktivitas belajar siswa. 

 

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kemauan bertanya dengan rata-rata 43,0% termasuk kategori 

kurang, kemauan menjawab dengan rata-rata 47,7% termasuk kategori kurang, kemauan menyanggah 

dengan rata-rata 37,5% dan kemauan menyimpulkan dengan rata-rata 48,4% termasuk kategori 

kurang. Dilihat dari semua indikator yang dikemukakan penelitian secara total aktivitas siswa belum 

mencapai target yang diinginkan. Artinya jumlah siswa yang aktif masih dibawah 65% namun ada 

kelemahan yang ditemukan pada siklus I. 

 

Pertama siswa tidak terbiasa dengan metode diskusi sehingga mereka agak canggung dengan model 

pembelajaran Cooperative Script. Kedua, kurangnya buku sumber yang disukai oleh siswa dan hanya 

mengandalkan rangkuman materi yang diberikan guru, sehingga siswa dalam bertanya, menjawab, 

menanggapi, seadanya kadang-kadang tidak relevan dengan materi yang dibahas. Ketiga, masih 

banyak siswa yang belum aktif terutama pada indikator-indikator aktivitas tertentu yang disebabkan 

oleh rasa malu dan kurang percaya diri untuk mengemukakan pendapat dimuka teman-temanya. 

 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada siklus I, maka perlu dicarikan solusinya 

dengan melakukan revisi terhadap tindakan yang dilakukan antara lain: 1) Membimbing siswa untuk 

merumusksn pertanyaan, menjawab dan berpendapat 2) Mengarahkan siswa untuk mencari buku 

pelajaran, agar siwa mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas sehingga mampu bertanya, 

menjawab dan menanggapi dengan baik. 3) Menugaskan siswa untuk menyiapkan pertanyaan untuk 

materi yang akan dibahas minggu depan. 4) Guru lebih memotivasi siswa yang belum aktif untuk 

mengghilangkan rasa takut dalam dirinya dan menumbuhkan rasa percaya diri terhadap hasil 

pemikirannya dengan memberikan penghargaan dan mengemukakan jumlah poin yang dikumpulkan 

oleh tiap kelompok. 

 

Untuk menguasai kekurangan waktu guru harus bisa menguasai jalanya jalanyan diskusi sehingga 

tidak larut dalam satu pertanyaan atau tanggapan. Untuk merealisasikan tindakan-tindakan tersebut 

maka perlu dilakukan siklus kedua. 

 

Siklus kedua 

Siklus kedua merupakan lanjutan dari siklus pertama baik materi, kelompok maupun aturan 

pembelajarannya hampir sama dengan siklus pertama namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki 

dan direvisi terutama pada peningkatan aktivitas siswa.Pelaksanaan siklus kedua berlangsung empat 

kali tatap muka dalam pembelajaran Alquran Hadist. 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 5   │   No. 11   │   November  2022   │      ISSN :  2620-973X  │    25 

  
 

Perencanaan 

Penerapan model pembelajaran Cooperative Script untuk meningkatkan aktivitas siswa berpedoman 

pada langkah-langkah penelitian yang telah dirumuskan pada prosedur penelitian. Aktivitas yang 

dilakukan antara lain: Menyiapkan buku panduan yang relevan. Merancang skenario yang sesuai 

dengan indikator pembelajaran, pembagian waktu dan bentuk-bentuk aktivitas dalam setiap tahapan. 

Menyiapkan konsep dan materi dan alat evaluasi sesuai dengan materi pembelajaran. Menyiapkan 

format observasi bersama mitra mengamati aktivitas belajar siswa. 

 

Tindakan 

Langkah selanjtnya adalah melaksanakan skenario pembelajaran sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan bersama kolaborator. Untuk setiap siklus tindakan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: Melakukan kegitan pembuka yang terdiri dari: presensi, apersepsi, dan motivasi siswa. Guru 

mengkondisikan siswa kedalam kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang sesuai yang telah 

ditentukan. Guru menginformasikan tentang materi dan tujuan pembelajaran yang akan dibahas secara 

klasikal serta menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran Cooperative script. Guru bersama 

kolaborator membimbing sambil mengamati siswa secara kelompok untuk membaca dan membuat 

ringkasan materi pembelajaran. Kelompok yang telah ditentukan mempersentasekan hasil diskusi 

kelompoknya. Sementara kelompok yang lain mendengarkan sambil mengoreksi dan memasukan ide-

ide pokok yang kurang lengkap. Aktivitas berikutnya bertukar peran semula sebagai pembicara 

kemudian menjadi pendengar atau sebaliknya. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelas, saling 

menanggapi dan tanya jawab antar kelompok untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Guru 

bersama murid membuat kesimpulan hasil pembelajaran kemudian guru memberikan penguatan 

konsep-konsep penting. Guru memberikan tes untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa 

selama mengikuti pelajaran. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah. 

 

Observasi 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan sebelumnya yaitu untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siwa pada pelajaran Alquran Hadist melalui penerapan model Cooperative Script di kelas 

VIII.1 MTs Negeri 1 Padang dengan indikator  kemauan bertanya, kemauan menjawab, kemauan 

menyanggah, kemauan menyimpulkan. Berdasarkan analisis data observasi dan kesepakatan dengan 

observerr dapat disimpulkan bahwa pemakaian model pembelajaran Cooperative Script dalam bentuk 

kerja kelompok dan tanya jawab cukup mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat dilihat 

dari rata-rata aktivitas kemauan menyimpulkan dengan rata-rata 81,3% termasuk (kategori baik 

sekali), disusul oleh aktivitas kemauan menjawab yakni 79,7% (kategori baik), aktivitas kemauan 

bertanya sebesar 74,2% (kategori baik) dan aktivitas kemauan menyanggah yakni 69,5% (kategori 

baik). Dilihat dari semua aktivitas yang dikemukakan dari penelitian secara total aktivitas siswa sudah 

mencapai target yang diinginkan. Artinya jumlah siswa yang aktif 76.2% namun ada beberapa 

kelemahan yang ditemukan pada siklus II. 

 

Pertama, siswa tidak terbiasa dengan metode diskusi sehingga membuat siswa agak canggung dengan 

model pembelajaran Cooperative Script. Kedua, kurangnya buku sumber yang Alquran dan Hadist 

yang dipakai oleh siswa dan hanya mengandalkan resume yang diberikan oleh guru, sehingga siswa 

dalam bertanya, menjawab, dan menanggapi seadanya dan kadang-kadang kurang relevan dengan 

materi yang dibahas. Ketiga, masih banyak siswa yang kurang aktif terutama pada indikator-indikator 

aktivitas tertentu disebabkan rasa malu dan tidak percaya diri untuk mengemukakan pendapat dimuka 

teman-temannya. 
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Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada siklus II maka perlu dicarikan solusinya 

dengan melakukan revisi terhadap tindakan yang dilakukan antara lain: 1) membimbing siswa untuk 

dapat merumuskan pertanyaan, menjawab dan berpendapat, 2) mengarahkan siswa untuk mencari 

buku sumber pembelajaran agar siswa mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, sehingga 

mampu bertanya, menjawab dan menanggapi dengan baik, 3) menugaskan siswa untuk menyiapkan 

pertanyaan untuk materi yang akan dibahas minggu depan, 4) guru lebih memotivasi siswa yang 

masih kurang aktif untuk menghilangkan rasa takut dalam dirinya dan menumbuhkan rasa percaya 

diri dengan memberikan penghargaan dan mengumumkan jumlah poin yang dikumpulkan setiap 

kelompok. Untuk mengatasi kekurangan waktu guru harus bisa mengaturnya jalan diskusi sehingga 

tidak terfokus pada satu pertanyaan dan tanggapan. Untuk merealisasikan tindakan-tindakan maka 

diperlukan siklus II. 

 

Pembahasan 

Siklus Pertama 

Berdasarkan temuan pada siklus pertama terkait dengan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran 

Alquran Hadist yang terdiri dari empat kali pertemuan berarti aspek-aspek yang diamati ternyata 

aktivitas tertinggi berda pada kemauan menyimpulkan, sedangkan aktivitas terendah ada pada aspek 

menyanggah. Rendahnya aktivitas siswa pada kemauan menyanggah disebabkan oleh hal-hal dibawah 

ini antara lain: 1) kemampuan siswa memahami materi, 2) kurangnya kemampuan siswa untuk 

mrngemukakan ide dan pendapat, 3) kesiapan dan kemampuan mental siswa yang belum mapan untuk 

berkomunikasi. 

 

Temuan itu selaras didukung dengan pendapat Sudjana (1991) dimana pendapatnya berkesimpulan 

bahwa aktivitas belajar siswa tidak terpisahkan dari dua hal yang tidak terpisahkan yakni aktivitas 

mental (emosional-intelektual dan sosial) serta aktivitas motorik (gerak fisik) kedua aspek tersebut 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya saling mengisi oleh sebab itu keliru kalau kita berpendapat 

bahwa optimalnya belajar siswa dilihat dari gerakan motorik atau kegiatan mental semata-mata. 

 

Pendapat tersebut ditopang oleh pendapat Sriyono (1992) keaktifan jasmani dan rohani antara lain : 1) 

keaktifan indra takni penglihatan, pendengaran, peraba dan lain-lain. 2) keaktifan akal yaitu 

menimbang-nimbang, menyusun pendapat dan mengambil keputusan. 3) keaktifan ingatan yaitu siswa 

aktif menerima pelajaran dan menyimpannya dalam otak, kemudian pada suatu saat ia siap dan 

mampu mengutarakan kembali, 4) keaktifan emosi yaitu siswa hendaknya senantiasa mencintai 

pelajarannya. 

 

Siklus Kedua 

Berdasarkan temuan pada siklus kedua yang berkaitan dengan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran Alquran Hadist yang terdiri dari empat kali pertemuan juga, sesuai dengan aspek yang 

diamati ternyata bahwa aktivitas tertinggi terdapat pada kegiatan menyimpulkan. Sedangkan aktivitas 

terendah masih pada kemauan menyanggah. 

 

Pendapat di atas didukung dengan pendapat Sardiman (2005:101) pada bagian (Oral Activities) yaitu 

mengatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengelurkan pendapat, mengadakanwawncara 

dan diskusi. Selanjutnya pada babagian (Mental Activities) yaitu menanggapi, mengingat dan 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan. Bagian (Emotional 

Actvities) yaitu menarik minat, merasa bosan gembira, bersemangat, bergairah, berani dan tenang dan 

gugup. dapat dilihat bahwa yang banyak melakukan aktivitas adalah anak itu sendiri, sedangkan guru 
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memberikan bimbingan dan arahan serta merencanakan kegiatan yang akan dilakukan siswa. 

Aktivitas belajar siswa pada siklus II sudah meningkat dibandingkan dengan siklus I Peningkatan 

aktivitas ini berakhir pada peningkatan hasil belajar siswa. Hasil yang dicapai setelah menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Script mengalami peningkatan dibanding sebelum menggunakan 

model. Temuan peneliti menunjukan bahwa aktivitas siswa berada 65% keatas, yang sesuai dengan 

Kreteria Ketuntasan. Hal ini dapat dilihat pada lampiran. Hasil penelitian yang dapat dicapai dari segi 

aktivitas belajar telah mengalami target penelitian maka penelitian ini tidak dilanjutkan Siklus III.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah, analisis data dan pembahasan hasil analisis tentang pengaruh model 

pelajaran Cooperative Script terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Alquran Hadist di 

MTs Negeri 1 Padang dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada Siklus I rata-rata aktivitas belajar 

siswa dari keempat komponen yang diteliti diperoleh data sebesar 44,1% dan siklus II sebesar 76,2%, 

dengan persentase peningkatan 32,1%. Dari hasil penelitian pada siklus I dan siklus II maka penelitian 

tidak dilanjutkan lagi karena telah mencapai target penelitian yakni melebihi 65%. Seiring dengan ini, 

maka hipotesis tindakan yang diajukan secara empiris terbukti dan dapat diterima. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka, disarankan kepada: Guru agar dapat menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Script untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Pihak sekolah agar 

dapat menyiapkan sumber-sumber belajar (seperti buku, alat-alat hitung dan lain sebagainya) untuk 

menunjang peningkatan aktivitas belajar siswa khususnya dan proses belajar mengajar umumnya.  

Kepada teman sejawat agar dapat menggunakan model pembelajaran Cooperative Script pada 

pembelajaran untuk dapat melihat sejauh mana pengaruh peningkatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was "to find out the improvement of teachers' skills in applying the PAKEM learning 

model through the lesson study training method at MIN 12 Bandar Lampung." Most teachers still use 

conventional learning models that do not activate students. Learning activities carried out by teachers do not 

develop students' potential optimally. The learning activities carried out by the teacher are less innovative and 

creative, so that students become bored and bored. The learning activities carried out by the teacher are less 

fun and even tend to be stiff and make students uncomfortable. Enthusiasm and pleasure of students in 

participating in learning activities is less visible. The results of the research can be concluded that "There is an 

increase in teacher skills in applying the PAKEM learning model through the lesson study training method at 

MIN 12 Bandar Lampung." This means that the better the lesson study training method is implemented, the 

teacher's skills in applying the PAKEM learning model will increase. The conclusion of this research is based 

on research findings that in the pre-cycle the average teacher's skill in applying the PAKEM learning model is 

only 21%. After implementing the lesson study training method in cycle I, the teacher's skills in applying the 

PAKEM learning model increased by 62%. After correcting the action in implementing the lesson study training 

method in cycle II, the teacher's skills in applying the PAKEM learning model increased by 88%. 

Key Word: Teacher Skills, Pakem Learning Model, Lesson Study 

 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM melalui metode pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung.” Sebagian besar 

guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang kurang mengaktifkan siswa. Kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang mengembangkan potensi siswa secara optimal. Kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang inovatif dan kreatif, sehingga membuat siswa menjadi jenuh dan 

bosan. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang menyenangkan bahkan cenderung kaku dan 

membuat siswa kurang nyaman. Antusiasme dan rasa senang siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

kurang nampak. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa “Ada peningkatan keterampilan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAKEM melalui metode pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung.” 

Artinya semakin baik pelaksanaan metode pelatihan lesson study, maka keterampilan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran PAKEM semakin meningkat. Kesimpulan penelitian tersebut berdasarkan temuan 

penelitian bahwa pada pra siklus rata-rata keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM 

hanya 21%. Setelah dilaksanakan metode pelatihan lesson study pada siklus I, keterampilan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAKEM meningkat sebanyak 62%. Setelah dilakukan perbaikan tindakan 

dalam melaksanakan metode pelatihan lesson study pada siklus II, keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM semakin meningkat sebanyak 88%. 

Kata Kunci: Keterampilan Guru, Model Pembelajaran Pakem, Lesson Study 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 5   │   No. 11   │   November  2022   │      ISSN :  2620-973X  │    29 

  
 

 

Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini umumnya pembelajaran dilakukan dalam bentuk satu arah, guru lebih banyak ceramah 

dihadapan siswa, sementara siswa mendengarkan. Guru beranggapan tugasnya hanya menstranfer 

pengetahuan yang dimiliki guru kepada siswa dengan target tersampainya topik-topik yang tertulis 

dalam dokumen kurikulum kepada siswa. Guru tidak memberi inspirasi kepada siswa untuk berkreasi 

dan tidak melatih siswa untuk hidup mandiri. Guru dalam menyajikan pelajaran kurang menantang 

bagi siswa untuk berfikir akibatnya siswa tidak menyenangi pelajaran. 

 

Kepala sekolah dan pengawas terkadang lupa dalam membina guru sehingga pada saat supervisi 

terkadang hanya administrasi (kelengkapan) dari guru tersebut yang ditanyakan, akan tetapi proses 

pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas terlupakan. Guru kurang mendapat bimbingan maupun 

arahan-arahan dalam proses pembelajaran, padahal mereka sangat membutuhkannya. 

 

Keadaan tersebut membuat guru kurang terampil dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sebagian 

besar guru terbiasa dengan model pembelajaran konvensional yang hanya mengaktifkan guru saja. 

Tidak adanya upaya untuk melakukan inovasi, kreativitas dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu 

model pembelajaran yang perlu ditingkatkan keterampilan guru dalam menerapkannya adalah 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (yang selanjutnya disingkat dengan PAKEM). 

PAKEM adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan beragam 

untuk mengembangkan keterampilan, sikap dan pemahamannya dengan penekanan belajar sambil 

bekerja (Asmani, 2011: 59). Dengan model pembelajaran PAKEM, pembelajaran menjadi aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

 

Karakteristik model pembelajaran PAKEM menurut Dasim, dkk. (2010: 73), adalah sebagai berikut: 

Adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut didesain 

skenario pembelajarannya dengan berbagai kegiatan. Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, 

papan tulis. Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang didominasi kegiatan individual, 

kegiatan berpasangan dan kelompok kecil. Dalam mengerjakan tugas tersebut peserta didik 

mengembangkan semaksimal mungkin kreativitasnya. Dalam mengerjakan tugas tampak antusiasme 

dan rasa senang peserta didik. Pada akhir pembelajaran peserta didik menyampaikan kesan dan 

harapan mereka terhadap proses pembelajaran yang baru saja diikutinya. 

 

Berdasarkan karakteristik tersebut  dapat dipahami bahwa model pembelajaran PAKEM membuat 

kegiatan pembelajaran lebih menarik, peserta didik menjadi aktif, dan menyenangkan. Dengan 

kegiatan pembelajaran yang demikian diharapkan akan mampu meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap kegiatan pembelajaran di MIN 12 

Bandar Lampung, sebagian besar guru di MIN tersebut kurang terampil dalam melaksanakan model 

pembelajaran PAKEM dengan baik. Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel Keterampilan Guru dalam Menerapkan Model Pembelajaran PAKEM  

(Data Awal) 

 

No Keterampilan Guru dalam Menggunakan Model 

Pembelajaran PAKEM 

Kriteria Jawaban 

Ya Tidak 

F P F P 

1 Adanya sumber belajar yang beraneka ragam 1 17% 5 83% 
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2 Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut 

didesain skenario pembelajarannya dengan 

berbagai kegiatan 

- - 6 100% 

3 Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, 

papan tulis 

2 33% 4 67% 

4 Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang 

didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil 

3 50% 3 50% 

5 Mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas 

peserta didik 

1 17% 5 83% 

6 Tampak antusiasme dan rasa senang peserta didik 2 33% 4 67% 

7 Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap 

proses pembelajaran yang baru saja diikutinya 

- - 6 100% 

 Rata-Rata - 21% - 79% 

 

Pada tabel tersebut diperoleh data awal bahwa dari 6 (enam) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung, 

persentase guru yang memiliki keterampilan dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM dengan 

baik hanya 21%, sedangkan selebihnya 79% guru masih belum mampu menerapkan model 

pembelajaran PAKEM dengan baik. 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM, ternyata sebagian besar guru di MIN 12 Bandar Lampung masih kurang 

mampu menerapkan model pembelajaran PAKEM dengan baik. 

 

Guru di MIN 12 Bandar Lampung lebih banyak dan terbiasa menggunakan model pembelajaran 

konvensional dimana guru sebagai subjek pembelajaran. Guru yang lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut, posisi siswa sebagai objek pembelajaran. Siswa lebih pasif, yang bertugas 

hanya mendengarkan, mencatat dan mengerjakan tugas dari guru, sehingga perkembangan potensi 

siswa kurang optimal. Kegiatan pembelajaran bersifat monoton, kurang bervariasi, sehingga siswa 

belajar dengan kaku, kurang bersemangat, bahkan ada yang ketakutan karena gurunya lebih sering 

marah dan menghukum. 

 

Untuk itulah peneliti mencoba membantu guru di MIN 12 Bandar Lampung agar dapat meningkat 

keterampilannya dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM dengan baik. Upaya untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi guru di MIN 12 Bandar Lampung adalah dengan melakukan 

pelatihan lesson study. 

 

Lesson study yaitu suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara 

kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk 

membangun komunitas belajar. 

 

Melalui kegiatan lesson study dikembangkan pembelajaran yang dapat mendorong siswa belajar 

secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan melalui hands-on dan mind-on activity, daily life, dan 

local materials. Oleh karena itu kegiatan lesson study sangat potensial sebagai model alternatif 

pembinaan guru untuk meningkatkan keprofesionalan guru di Indonesia. Sebagai dampak kumulatif 

kegiatan lesson study diharapkan terjadi peningkatan mutu pendidikan di tanah air. 
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Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

Sebagian besar guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang kurang 

mengaktifkan siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang mengembangkan potensi 

siswa secara optimal. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang inovatif dan kreatif, 

sehingga membuat siswa menjadi jenuh dan bosan. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru 

kurang menyenangkan bahkan cenderung kaku dan membuat siswa kurang nyaman. Antusiasme dan 

rasa senang siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kurang nampak. 

 

Batasan Masalah 

Berdasarkan beberapa masalah yang diidentifikasi tersebut, maka dibatasi dalam masalah sebagai 

berikut: “Meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM melalui 

metode pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung.” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut: 

“Apakah ada peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM 

melalui metode pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung?” 

 

Pemecahan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM di MIN 12 Bandar Lampung. Untuk mengatasi masalah tersebut maka 

digunakan metode pelatihan lesson study dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: Supervisor 

membagi guru dalam 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 anggota. Guru membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model pembelajaran PAKEM secara berkelompok. Guru 

menyerahkan RPP yang telah disusun dan diperiksa oleh supervisor. Supervisor menjelaskan 

beberapa kekurangan dan kekeliruan yang dibuat guru dalam menyusun RPP model pembelajaran 

PAKEM tersebut. Guru dalam kelompoknya mendiskusikan RPP model pembelajaran PAKEM 

bersama-sama dengan pengawas. Guru dam supervisor membuat kesepakatan untuk mengujicoba 

efektivitas RPP model pembelajaran PAKEM yang telah disusun. Guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan RPP model pembelajaran yang telah disusun. Supervisor mengadakan pengamatan 

untuk melihat kelebihan, kekurangan, kelemahan, dan masalah yang dihadapi guru dalam menerapkan 

model pembelajaran PAKEM. Setelah selesai pembelajaran berlangsung Supervisor melakuan diskusi 

dengan guru. Guru mengawali diskusi dengan menyampaikan kesan-kesan dalam melaksanakan 

pembelajaran. Supervisor memberi masukan dari hasil pengamatan untuk perbaikan pembelajaran 

selanjutnya. 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah “Metode pelatihan lesson study dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 12 Bandar 

Lampung.” 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis tindakan tersebut maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah “untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran 

PAKEM melalui metode pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung.” 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru di MIN 12 Bandar Lampung. Objek dalam penelitian ini 

adalah peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM melalui 

metode pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan di MIN 12 

Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2021/2022, tepatnya pada 

bulan Februari 2022.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Aktif 

maksudnya bahwa proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana yang membuat peserta didik 

aktif bertanya, mengemukakan pendapat/gagasan, mencari data dan informasi yang mereka perlukan 

untuk memecahkan masalah (Dasim, 2010: 70). Kreatif maksudnya guru harus menciptakan kegiatan 

belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan peserta didik. Pembelajaran 

efektif maksudnya pembelajaran harus diarahkan untuk mencapai tujuan. Dan menyenangkan adalah 

suasana pembelajaran harus membuat peserta didik memusatkan perhatiannya secara penuh dengan 

suasana yang menyenangkan (Dasim, 2010: 70). 

 

Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011: 79), PAKEM adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan 

peserta didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan 

pemahamannya dengan penekanan belajar sambil bekerja. 

 

Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011: 123), dalam pelaksanaan PAKEM, sekurang-kurangnya ada 

empat prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut: Prinsip mengalami maksudnya, peserta 

didik harus melakukan berbagai kegiatan belajar sendiri secara langsung, seperti melakukan 

pengamatan, percobaan, wawancara dan penggunaan alat peraga. Pelaksanaan PAKEM perlu sekali 

menjalin interaksi antara peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan guru. 

Dengan interaksi ini pembelajaran menjadi lebih menarik, dan kualitas pembelajaran akan lebih 

meningkat. Pelaksanaan PAKEM harus tercipta komunikasi yang efektif, yang digunakan untuk 

mengetahui sejauhmana pendalaman dan pengayaan materi peserta didik. Adu gagasan, silang 

pemikiran, akan membuat pemikiran menjadi segar, kaya, mendalam, dan penuh variasi. Refleksi 

berarti memikirkan kembali apa yang diperbuat/dipikirkan. Dari refleksi ini kelemahan dan kelebihan 

atau efektif dan tidaknya suatu jenis pembelajaran. Akan ada ide-ide baru, pemikiran baru, dan 

gagasan baru yang lebih segar, kaya, dan penuh makna dari proses refleksi ini. 

 

Empat prinsip di atas harus diaplikasikan di lapangan. Guru tidak boleh menyimpang dari keempat 

prinsip tersebut. Tidak ada lagi sentralisme, pemusatan, dominasi, menguasai dan otoriterisme dalam 

proses pembelajaran. Keempat prinsip tersebut membuat PAKEM berjalan pada kerangka dasar yang 

telah dirumuskan sebelumnya, yaitu membentuk pembelajarannya yang berkualitas dan mampu 

menghasilkan kader-kader muda yang siap berkreasi, demi bangkitnya potensi bangsa. 

 

Lesson study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara 

kolaboratif dan berkesinambungan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk 

membangun komunitas belajar. Melalui kegiatan lesson study dikembangkan pembelajaran yang 

dapat mendorong siswa belajar secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan melalui hands-on dan 

mind-on activity, daily life, dan local materials (Mulyono, 2008: 51). Oleh karena itu kegiatan lesson 
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study sangat potensial sebagai model alternatif pembinaan guru untuk meningkatkan keprofesionalan 

guru di Indonesia. Sebagai dampak kumulatif kegiatan lesson study diharapkan terjadi peningkatan 

mutu pendidikan di tanah air. 

Peningkatan mutu pendidikan melalui Lesson Study dimulai dari tahap perencanaan (Plan) yang 

bertujuan untuk merancang pembelajaran yang dapat mendorong siswa belajar dalam suasana 

menyenangkan sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara efektif melalui aktivitas belajar 

secara aktif dan kreatif. Perencanaan yang baik tidak dilakukan sendirian tetapi dilakukan bersama. 

Beberapa orang guru dapat berkolaborasi untuk memperkaya ide-ide. Perencanaan diawali dari 

analisis permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Permasalahan dapat berupa materi bidang 

studi atau bagaimana menjelaskan suatu konsep. Permasalahan dapat juga menyangkut aspek 

pedagogi tentang metoda pembelajaran yang tepat agar pembelajaran lebih efektif dan efisien atau 

permasalahan fasilitas belajar yakni, bagaimana mensiasati kekurangan fasilitas pembelajaran. 

Selanjutnya guru secara bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi yang 

dituangkan dalam rancangan pembelajaran atau lesson plan, teaching materials berupa media 

pembelajaran dan lembar kerja siswa serta metoda evaluasi. Pertemuan-pertemuan yang sering 

dilakukan para guru dalam rangka perencanaan pembelajaran menyebabkan terbentuknya kolegalitas 

antara pendidik dengan pendidik lainnya sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih 

rendah. Mereka berbagi pengalaman dan saling belajar sehingga melalui kegiatan-kegiatan pertemuan 

dalam rangka Lesson Study ini terbentuk mutual learning (saling belajar) (Sutisna, 1985: 30). 

 

Langkah kedua dalam Lesson Study adalah pelaksanaan (do) pembelajaran untuk menerapkan 

rancangan pembelajaran yang telah dirumuskan bersama. Langkah ini bertujuan untuk mengujicoba 

efektivitas model pembelajaran yang telah dirancang. Pendidik lain bertindak sebagai pengamat 

(observer) pembelajaran. Kepala sekolah terlibat dalam pengamatan pembelajaran dan memandu 

kegiatan ini. Fokus pengamatan ditujukan pada interaksi para peserta didik, peserta didik-bahan ajar, 

peserta didik-pendidik, dan peserta didik-lingkungan yang terkait. Para pengamat dapat melakukan 

perekaman kegiatan pembelajaran melalui video camera atau foto digital untuk keperluan 

dokumentasi dan bahan studi lebih lanjut. Keberadaan para pengamat di dalam ruang kelas disamping 

mengumpulkan informasi juga dimaksudkan untuk belajar dari pembelajaran yang sedang 

berlangsung dan bukan untuk mengevaluasi pendidik (Sutisna, 1985: 32). 

 

Langkah ketiga dalam kegiatan Lesson Study adalah refleksi (see). Setelah selesai pembelajaran 

langsung dilakukan diskusi antara guru dan pengamat yang dipandu oleh kepala sekolah atau personel 

yang ditunjuk untuk membahas pembelajaran. Guru model mengawali diskusi dengan menyampaikan 

kesan-kesan dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya pengamat diminta menyampaikan 

komentar dan lesson learnt dari pembelajaran terutama berkenaan dengan aktivitas peserta didik. 

Tentunya, kritik dan saran untuk pendidik disampaikan secara bijak demi perbaikan pembelajaran. 

Sebaliknya, pendidik harus dapat menerima masukan dari pengamat untuk perbaikan pembelajaran 

berikutnya. Berdasarkan masukan dari diskusi ini dapat dirancang kembali pembelajaran berikutnya 

(Sutisna, 1985: 32). 

 

Pada tahun 2006, lesson study yang pada awalnya dikembangkan melalui program piloting IMSTEP 

ditindaklanjuti melalui program Strengthening In-service Teacher Training of Mathematics and 

Science Education at Junior Secondary Level (SISTTEMS). Program tersebut salah satunya 

merupakan kerjasama UPI, PMPTK, JICA, dan Pemda Kabupaten Sumedang. Program SISTTEMS 

pada dasarnya merupakan pengembangan model pelatihan guru dalam jabatan (in-service) melalui 
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kegiatan MGMP dengan menerapkan lesson study sebagai bentuk pengembangan kemampuan 

profesional guru secara berkelanjutan.  

 

Setelah program ini berjalan lebih dari satu tahun, sejumlah hasil sangat positif telah nampak ke 

permukaan antara lain sebagai berikut: Guru lebih berani membuka diri untuk diobservasi dan dikritisi 

guna perbaikan kinerja profesionalnya. Guru lebih percaya diri dan dapat menjadi motivator serta 

inspirator bagi guru-guru lainnya. Guru banyak belajar dari open lesson yang diikutinya serta 

berusaha menerapkannya di tempat masing-masing. Guru lebih kreatif memanfaatkan local materials 

untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa memperoleh kesempatan 

berkreativitas dalam proses pembelajaran. Guru menghasilkan karya ilmiah baik untuk seminar 

maupun jurnal yang berbasis penelitian kelas. Siswa lebih aktif, senang, dan termotivasi untuk belajar.  

 

Fungsi supervisi kepala sekolah dan pengawas menjadi dapat terlaksana tanpa ada hambatan.  Dosen 

dapat melakukan penelitian kolaboratif bersama para guru. Dosen dapat menggali permasalahan nyata 

yang dihadapi para guru dan siswa di sekolah sehingga menjadi umpan balik untuk perbaikan 

pembelajaran di Perguruan Tinggi. (Atmosudirjo, 1970: 110).  

 

Pendapat lainnya menjelaskan kelebihan pelatihan lesson study antara lain adalah sebagai berikut: 

Meningkatnya pengetahuan guru tentang cara mengobservasi aktifitas belajar siswa. Menguatkan 

hubungan kolegalitas baik antara guru maupun dengan observer selain guru. Menguatnya hubungan 

antara pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dengan tujuan pembangunan jangka panjang. 

Meningkatnya motivasi guru untuk senantiasa berkembang. Meningkatnya kualitas rencana 

pembelajaran misalnya bahan ajar, teaching materials (hand on) dan strategi pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Sekolah, yaitu melakukan tindakan sekolah dalam 

upaya meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM melalui 

tindakan pelaksanaan metode pelatihan lesson study.  

 

Penelitian menggunakan desain Penelitian Tindakan Sekolah model Kurt Lewin. Konsep pokok PTS 

menurut Kurt Lewin terdiri dari empat komponen, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observating), dan refleksi (reflecting). Hubungan keempat komponen itu dipandang 

sebagai satu siklus.  

 

Pelaksanaan tiap siklus dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari dua siklus. 

Konsep pokok penelitian tindakan menurut Kemmis dan Mc Taggart terdapat empat tahap rencana 

tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah 

guru  di MIN 12 Bandar Lampung tahun pelajaran 2021/2022 yang berjumlah 6 orang. 

 

Observasi digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM dan aktivitas/respon siswa. Observasi bertugas untuk melakukan pengamatan 

dan penilaian melalui pengisian lembar kegiatan pembelajaran guru pada setiap pertemuan. Teknik 

catatan lapangan digunakan untuk mencatat kelemahan, kekurangan, dan hal-hal lainnya yang perlu 

diperbaiki dan didiskusikan untuk pelaksanaan tindakan pada siklus selanjutnya. 

 

Agar data yang dikumpulkan menjadi bermakna dan dapat digunakan sebagai dasar penentu 

keberhasilan penelitian, data perlu diolah dan dianalisis. Data-data yang berupa angka (data 
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kuantitatif) diolah untuk mencari rata-rata, data tertinggi, data terendah. Data kualitatif diolah dengan 

menghitung persentase dari  data-data yang sejenis. Setelah itu, hasil pengolahan datanya diuji beda 

dengan membandingkan kondisi awal, kondisi pada/setelah siklus I dan kondisi pada/setelah siklus II. 

Dari uji komparasi tadi bisa dilihat perubahan atau peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran PAKEM. 

 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apabila 80% guru meningkat 

keterampilannya dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM, dengan kriteria: Adanya sumber 

belajar yang beraneka ragam. Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut didesain skenario 

pembelajarannya dengan berbagai kegiatan. Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, papan 

tulis. Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil. Mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas peserta didik. 

Tampak antusiasme dan rasa senang peserta didik. Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap proses pembelajaran yang baru saja diikutinya. 

Apabila 80% siswa meningkat aktivitas dan respon positif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

PAKEM, dengan kriteria: Siswa aktif. Siswa tidak malu/takut untuk bertanya dan berpendapat. Siswa 

semangat mengikuti pembelajaran. 

 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Data Awal  

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan peneliti, sebelum melakukan penelitian 

tindakan sekolah, tingkat keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 

12 Bandar Lampung masih belum optimal. Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel Keterampilan Guru dalam Menerapkan Model Pembelajaran PAKEM  

(Data Awal) 

 

No Keterampilan Guru dalam Menggunakan Model 

Pembelajaran PAKEM 

Kriteria Jawaban 

Ya Tidak 

F P F P 

1 Adanya sumber belajar yang beraneka ragam 1 17% 5 83% 

2 Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut 

didesain skenario pembelajarannya dengan 

berbagai kegiatan 

- - 6 100% 

3 Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, 

papan tulis 

2 33% 4 67% 

4 Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang 

didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil 

3 50% 3 50% 

5 Mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas 

peserta didik 

1 17% 5 83% 

6 Tampak antusiasme dan rasa senang peserta didik 2 33% 4 67% 

7 Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap 

proses pembelajaran yang baru saja diikutinya 

- - 6 100% 

 Rata-Rata - 21% - 79% 
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Pada tabel tersebut diperoleh data awal bahwa dari 6 (enam) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung, 

persentase guru yang memiliki keterampilan dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM dengan 

baik hanya 21%, sedangkan selebihnya 79% guru masih belum mampu menerapkan model 

pembelajaran PAKEM dengan baik. 

 

Berdasarkan data tersebut diperoleh data awal bahwa tingkat keterampilan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran PAKEM masih banyak yang belum maksimal dan memenuhi kriteria 

keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM. Untuk itu perlu dilakukan 

penelitian tindakan sekolah untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM di MIN 12 Bandar Lampung, menerapkan metode pelatihan lesson study. 

 

Tahap selanjutnya peneliti menyiapkan seluruh instrument penelitian berupa lembar pengamatan 

keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM. 

 

Sebelum dilakukan tindakan sekolah dengan melaksanakan metode pelatihan lesson study, 

keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 12 Bandar Lampung 

masih banyak yang rendah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel Keterampilan Guru dalam Menerapkan Model Pembelajaran PAKEM  

(Data Awal) 

 

No Keterampilan Guru dalam Menggunakan Model 

Pembelajaran PAKEM 

Kriteria Jawaban 

Ya Tidak 

F P F P 

1 Adanya sumber belajar yang beraneka ragam 1 17% 5 83% 

2 Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut 

didesain skenario pembelajarannya dengan 

berbagai kegiatan 

- - 6 100% 

3 Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, 

papan tulis 

2 33% 4 67% 

4 Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang 

didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil 

3 50% 3 50% 

5 Mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas 

peserta didik 

1 17% 5 83% 

6 Tampak antusiasme dan rasa senang peserta didik 2 33% 4 67% 

7 Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap 

proses pembelajaran yang baru saja diikutinya 

- - 6 100% 

 Rata-Rata - 21% - 79% 

 

  

Pada tabel tersebut diperoleh data awal bahwa dari 6 (enam) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung, 

persentase guru yang memiliki keterampilan dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM dengan 
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baik hanya 21%, sedangkan selebihnya 79% guru masih belum mampu menerapkan model 

pembelajaran PAKEM dengan baik. 

 

Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 12 

Bandar Lampung dalam pembelajaran tersebut, maka dilakukan metode pelatihan lesson study pada 

siklus I dengan langkah-langkah sebagai berikut: Supervisor meyakinkan guru bahwa melalui 

pelatihan lesson study, guru akan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM. Supervisor menjelaskan tentang model pembelajaran PAKEM. Guru 

dikelompokan dalam 3 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota. Guru 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaraan (RPP) model pembelajaran PAKEM secara 

berkelompok. Guru menyerahkan RPP yang telah disusun dan diperiksa oleh supervisor. Supervisor 

menjelaskan beberapa kekurangan dan kekeliruan yang dibuat guru dalam menyusun RPP model 

pembelajaran PAKEM tersebut. Guru dalam kelompoknya mendiskusikan RPP model pembelajaran 

PAKEM bersama-sama dengan pengawas. Guru dan supervisor membuat kesepakatan untuk 

mengujicoba efektivitas RPP model pembelajaran PAKEM yang telah disusun. Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan RPP model pembelajaran yang telah disusun. Supervisor mengadakan 

pengamatan untuk melihat kelebihan, kekurangan, kelemahan, dan masalah yang dihadapi guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAKEM. Setelah selesai pembelajaran berlangsung Supervisor 

melakuan diskusi dengan guru. Guru mengawali diskusi dengan menyampaikan kesan-kesan dalam 

melaksanakan pembelajaran. Supervisor memberi masukan dari hasil pengamatan untuk perbaikan 

pembelajaran selanjutnya. 

 

Setelah dilaksanakan metode pelatihan lesson study pada siklus I sesuai dengan langkah-langkah 

tersebut, terjadi peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM 

sebagai berikut: 

 

Tabel Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Menerapkan  

Model Pembelajaran PAKEM Siklus I 

 

No Keterampilan Guru dalam Menggunakan Model 

Pembelajaran PAKEM 

Kriteria Jawaban 

Ya Tidak 

F P F P 

1 Adanya sumber belajar yang beraneka ragam 4 67% 2 33% 

2 Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut 

didesain skenario pembelajarannya dengan 

berbagai kegiatan 

5 83% 1 17% 

3 Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, 

papan tulis 

4 67% 2 33% 

4 Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang 

didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil 

5 83% 1 17% 

5 Mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas 

peserta didik 

3 50% 3 50% 

6 Tampak antusiasme dan rasa senang peserta didik 3 50% 3 50% 

7 Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap 

2 33% 4 67% 
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proses pembelajaran yang baru saja diikutinya 

 Rata-Rata - 62% - 38% 

 

  

Pada tabel tersebut diperoleh data bahwa setelah dilaksankannya pelatihan lesson study, ada 

peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 12 Bandar 

Lampung pada siklus I. Dari 6 (enam) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung yang meningkat 

keterampilannya dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM sebanyak 62%. Sedangkan yang 

belum terampil dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM hanya 38%. 

 

Karena peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM pada siklus I 

belum mencapai kriteria yang diharapkan (80%), maka dilakukan perbaikan tindakan dalam 

menerapkan metode pelatihan lesson study pada siklus II sebagai berikut: Dilakukan tindakan 

supervisi dengan melakukan bimbingan kepada guru secara individual sesuai dengan masalah yang 

dihadapi dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM. Supervisor dan guru mendiskusikan 

kesulitan dan kekurangan yang telah dilakukan guru dalam menerapkan model pembelajaran 

PAKEM. Supervisor dan guru mendiskusikan hal-hal yang harus diperbaiki dan dilatihnya dalam 

menerapkan model pembelajaran PAKEM. Guru menyusun kembali Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaraan (RPP) model pembelajaran PAKEM. Guru kembali melatih kemampuannya dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran PAKEM di kelas. 

 

Setelah dilaksanakan metode pelatihan lesson study sesuai dengan perbaikan tindakan pada siklus II 

sebagaimana langkah-langkah tersebut, ternyata mampu meningkatkan keterampilan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 12 Bandar Lampung dalam pembelajaran lebih 

baik lagi, sebagaimana pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Menerapkan  

Model Pembelajaran PAKEM Siklus II 

 

No Keterampilan Guru dalam Menggunakan Model 

Pembelajaran PAKEM 

Kriteria Jawaban 

Ya Tidak 

F P F P 

1 Adanya sumber belajar yang beraneka ragam 5 83% 1 17% 

2 Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut 

didesain skenario pembelajarannya dengan 

berbagai kegiatan 

6 100% 0 0 

3 Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, 

papan tulis 

6 100% 0 0 

4 Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang 

didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil 

6 100% 0 0 

5 Mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas 

peserta didik 

5 83% 1 17% 

6 Tampak antusiasme dan rasa senang peserta didik 5 83% 1 17% 

7 Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap 

4 67% 2 33% 
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proses pembelajaran yang baru saja diikutinya 

 Rata-Rata - 88% - 12% 

 

 

Pada tabel tersebut diperoleh data bahwa setelah dilakukan perbaikan tindkan dalam pelatihan lesson 

study, ada peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 

12 Bandar Lampung pada siklus II. Dari 6 (enam) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung yang 

meningkat keterampilannya dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM sebanyak 88%. 

Sedangkan yang belum terampil dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM hanya 12%. 

 

Apabila dibandingkan tingkat keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM 

sebelum dilaksanakan metode pelatihan lesson study dan setelah dilaksanakan metode pelatihan 

lesson study, terlihat adanya peningkatan yang signifikan keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM, khususnya di MIN 12 Bandar Lampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel Rangkuman Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Menerapkan  

Model Pembelajaran PAKEM 

 

No Keterampilan Guru dalam Menggunakan 

Model Pembelajaran PAKEM 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Adanya sumber belajar yang beraneka ragam 17% 67% 83% 

2 Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut 

didesain skenario pembelajarannya dengan 

berbagai kegiatan 

- 83% 100% 

3 Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok 

kelas, papan tulis 

33% 67% 100% 

4 Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif 

yang didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil 

50% 83% 100% 

5 Mengembangkan semaksimal mungkin 

kreativitas peserta didik 

17% 50% 83% 

6 Tampak antusiasme dan rasa senang peserta 

didik 

33% 50% 83% 

7 Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka 

terhadap proses pembelajaran yang baru saja 

diikutinya 

- 33% 67% 

 Rata-Rata 21% 62% 88% 
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Gambar. Peningkatan Keterampilan Guru dalam dalam Menerapkan Model Pembelajaran PAKEM 

 

Berdasarkan rekapitulasi hasil observasi keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran 

PAKEM pada tabel dan histogram di atas diketahui ada peningkatan yang signifikan keterampilan 

guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM mulai dari pra siklus rata-rata keterampilan 

guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM hanya 21%. Setelah dilaksanakan metode 

pelatihan lesson study pada siklus I, keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran 

PAKEM meningkat sebanyak 62%. Setelah dilakukan perbaikan tindakan dalam melaksanakan 

metode pelatihan lesson study pada siklus II, keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM semakin meningkat sebanyak 88%.  

 

Dengan demikian hipotesis tindakan dalam penelitian ini diterima yaitu “Ada peningkatan 

keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM melalui metode pelatihan lesson 

study di MIN 12 Bandar Lampung.” Artinya semakin baik pelaksanaan metode pelatihan lesson study, 

maka keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM semakin meningkat.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa “Ada 

peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM melalui metode 

pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung.” Artinya semakin baik pelaksanaan metode 

pelatihan lesson study, maka keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM 

semakin meningkat. 

 

Kesimpulan penelitian tersebut berdasarkan temuan penelitian bahwa pada pra siklus rata-rata 

keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM hanya 21%. Setelah dilaksanakan 

metode pelatihan lesson study pada siklus I, keterampilan guru dalam menerapkan model 
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pembelajaran PAKEM meningkat sebanyak 62%. Setelah dilakukan perbaikan tindakan dalam 

melaksanakan metode pelatihan lesson study pada siklus II, keterampilan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran PAKEM semakin meningkat sebanyak 88%. 

 

Saran 

Agar penggunaan metode pelatihan lesson study optimal dalam meningkatkan keterampilan guru 

dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM, maka dalam penerapannya hendaklah sebagai 

berikut: Supervisi berlangsung dalam suasana intim dan terbuka. Bimbingan supervisor kepada guru 

bersifat bantuan, bukan perintah atau instruksi. Supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan 

dari pada memerintah atau mengarahkan. Supervisi hendaknya dilakukan bukan bertujuan untuk 

mencari-cari kesalahan atau kelemahan guru melainkan untuk membantu guru meningkatkan 

kompetensinya lebih baik lagi. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was "to find out the improvement of teachers' skills in applying the PAKEM learning 

model through the lesson study training method at MIN 12 Bandar Lampung." Most teachers still use 

conventional learning models that do not activate students. Learning activities carried out by teachers do not 

develop students' potential optimally. The learning activities carried out by the teacher are less innovative and 

creative, so that students become bored and bored. The learning activities carried out by the teacher are less 

fun and even tend to be stiff and make students uncomfortable. Enthusiasm and pleasure of students in 

participating in learning activities is less visible. The results of the research can be concluded that "There is an 

increase in teacher skills in applying the PAKEM learning model through the lesson study training method at 

MIN 12 Bandar Lampung." This means that the better the lesson study training method is implemented, the 

teacher's skills in applying the PAKEM learning model will increase. The conclusion of this research is based 

on research findings that in the pre-cycle the average teacher's skill in applying the PAKEM learning model is 

only 21%. After implementing the lesson study training method in cycle I, the teacher's skills in applying the 

PAKEM learning model increased by 62%. After correcting the action in implementing the lesson study training 

method in cycle II, the teacher's skills in applying the PAKEM learning model increased by 88%. 

Key Word: Teacher Skills, Pakem Learning Model, Lesson Study 

 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM melalui metode pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung.” Sebagian besar 

guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang kurang mengaktifkan siswa. Kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang mengembangkan potensi siswa secara optimal. Kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang inovatif dan kreatif, sehingga membuat siswa menjadi jenuh dan 

bosan. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang menyenangkan bahkan cenderung kaku dan 

membuat siswa kurang nyaman. Antusiasme dan rasa senang siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

kurang nampak. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa “Ada peningkatan keterampilan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAKEM melalui metode pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung.” 

Artinya semakin baik pelaksanaan metode pelatihan lesson study, maka keterampilan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran PAKEM semakin meningkat. Kesimpulan penelitian tersebut berdasarkan temuan 

penelitian bahwa pada pra siklus rata-rata keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM 

hanya 21%. Setelah dilaksanakan metode pelatihan lesson study pada siklus I, keterampilan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAKEM meningkat sebanyak 62%. Setelah dilakukan perbaikan tindakan 

dalam melaksanakan metode pelatihan lesson study pada siklus II, keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM semakin meningkat sebanyak 88%. 

Kata Kunci: Keterampilan Guru, Model Pembelajaran Pakem, Lesson Study 
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Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini umumnya pembelajaran dilakukan dalam bentuk satu arah, guru lebih banyak ceramah 

dihadapan siswa, sementara siswa mendengarkan. Guru beranggapan tugasnya hanya menstranfer 

pengetahuan yang dimiliki guru kepada siswa dengan target tersampainya topik-topik yang tertulis 

dalam dokumen kurikulum kepada siswa. Guru tidak memberi inspirasi kepada siswa untuk berkreasi 

dan tidak melatih siswa untuk hidup mandiri. Guru dalam menyajikan pelajaran kurang menantang 

bagi siswa untuk berfikir akibatnya siswa tidak menyenangi pelajaran. 

 

Kepala sekolah dan pengawas terkadang lupa dalam membina guru sehingga pada saat supervisi 

terkadang hanya administrasi (kelengkapan) dari guru tersebut yang ditanyakan, akan tetapi proses 

pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas terlupakan. Guru kurang mendapat bimbingan maupun 

arahan-arahan dalam proses pembelajaran, padahal mereka sangat membutuhkannya. 

 

Keadaan tersebut membuat guru kurang terampil dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sebagian 

besar guru terbiasa dengan model pembelajaran konvensional yang hanya mengaktifkan guru saja. 

Tidak adanya upaya untuk melakukan inovasi, kreativitas dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu 

model pembelajaran yang perlu ditingkatkan keterampilan guru dalam menerapkannya adalah 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (yang selanjutnya disingkat dengan PAKEM). 

PAKEM adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan beragam 

untuk mengembangkan keterampilan, sikap dan pemahamannya dengan penekanan belajar sambil 

bekerja (Asmani, 2011: 59). Dengan model pembelajaran PAKEM, pembelajaran menjadi aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

 

Karakteristik model pembelajaran PAKEM menurut Dasim, dkk. (2010: 73), adalah sebagai berikut: 

Adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut didesain 

skenario pembelajarannya dengan berbagai kegiatan. Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, 

papan tulis. Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang didominasi kegiatan individual, 

kegiatan berpasangan dan kelompok kecil. Dalam mengerjakan tugas tersebut peserta didik 

mengembangkan semaksimal mungkin kreativitasnya. Dalam mengerjakan tugas tampak antusiasme 

dan rasa senang peserta didik. Pada akhir pembelajaran peserta didik menyampaikan kesan dan 

harapan mereka terhadap proses pembelajaran yang baru saja diikutinya. 

 

Berdasarkan karakteristik tersebut  dapat dipahami bahwa model pembelajaran PAKEM membuat 

kegiatan pembelajaran lebih menarik, peserta didik menjadi aktif, dan menyenangkan. Dengan 

kegiatan pembelajaran yang demikian diharapkan akan mampu meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap kegiatan pembelajaran di MIN 12 

Bandar Lampung, sebagian besar guru di MIN tersebut kurang terampil dalam melaksanakan model 

pembelajaran PAKEM dengan baik. Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel Keterampilan Guru dalam Menerapkan Model Pembelajaran PAKEM  

(Data Awal) 

 

No Keterampilan Guru dalam Menggunakan Model 

Pembelajaran PAKEM 

Kriteria Jawaban 

Ya Tidak 

F P F P 

1 Adanya sumber belajar yang beraneka ragam 1 17% 5 83% 
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2 Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut 

didesain skenario pembelajarannya dengan 

berbagai kegiatan 

- - 6 100% 

3 Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, 

papan tulis 

2 33% 4 67% 

4 Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang 

didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil 

3 50% 3 50% 

5 Mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas 

peserta didik 

1 17% 5 83% 

6 Tampak antusiasme dan rasa senang peserta didik 2 33% 4 67% 

7 Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap 

proses pembelajaran yang baru saja diikutinya 

- - 6 100% 

 Rata-Rata - 21% - 79% 

 

Pada tabel tersebut diperoleh data awal bahwa dari 6 (enam) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung, 

persentase guru yang memiliki keterampilan dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM dengan 

baik hanya 21%, sedangkan selebihnya 79% guru masih belum mampu menerapkan model 

pembelajaran PAKEM dengan baik. 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM, ternyata sebagian besar guru di MIN 12 Bandar Lampung masih kurang 

mampu menerapkan model pembelajaran PAKEM dengan baik. 

 

Guru di MIN 12 Bandar Lampung lebih banyak dan terbiasa menggunakan model pembelajaran 

konvensional dimana guru sebagai subjek pembelajaran. Guru yang lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut, posisi siswa sebagai objek pembelajaran. Siswa lebih pasif, yang bertugas 

hanya mendengarkan, mencatat dan mengerjakan tugas dari guru, sehingga perkembangan potensi 

siswa kurang optimal. Kegiatan pembelajaran bersifat monoton, kurang bervariasi, sehingga siswa 

belajar dengan kaku, kurang bersemangat, bahkan ada yang ketakutan karena gurunya lebih sering 

marah dan menghukum. 

 

Untuk itulah peneliti mencoba membantu guru di MIN 12 Bandar Lampung agar dapat meningkat 

keterampilannya dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM dengan baik. Upaya untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi guru di MIN 12 Bandar Lampung adalah dengan melakukan 

pelatihan lesson study. 

 

Lesson study yaitu suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara 

kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk 

membangun komunitas belajar. 

 

Melalui kegiatan lesson study dikembangkan pembelajaran yang dapat mendorong siswa belajar 

secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan melalui hands-on dan mind-on activity, daily life, dan 

local materials. Oleh karena itu kegiatan lesson study sangat potensial sebagai model alternatif 

pembinaan guru untuk meningkatkan keprofesionalan guru di Indonesia. Sebagai dampak kumulatif 

kegiatan lesson study diharapkan terjadi peningkatan mutu pendidikan di tanah air. 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 5   │   No. 11   │   November  2022   │      ISSN :  2620-973X  │    45 

  
 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

Sebagian besar guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang kurang 

mengaktifkan siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang mengembangkan potensi 

siswa secara optimal. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang inovatif dan kreatif, 

sehingga membuat siswa menjadi jenuh dan bosan. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru 

kurang menyenangkan bahkan cenderung kaku dan membuat siswa kurang nyaman. Antusiasme dan 

rasa senang siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kurang nampak. 

 

Batasan Masalah 

Berdasarkan beberapa masalah yang diidentifikasi tersebut, maka dibatasi dalam masalah sebagai 

berikut: “Meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM melalui 

metode pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung.” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut: 

“Apakah ada peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM 

melalui metode pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung?” 

 

Pemecahan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM di MIN 12 Bandar Lampung. Untuk mengatasi masalah tersebut maka 

digunakan metode pelatihan lesson study dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: Supervisor 

membagi guru dalam 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 anggota. Guru membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model pembelajaran PAKEM secara berkelompok. Guru 

menyerahkan RPP yang telah disusun dan diperiksa oleh supervisor. Supervisor menjelaskan 

beberapa kekurangan dan kekeliruan yang dibuat guru dalam menyusun RPP model pembelajaran 

PAKEM tersebut. Guru dalam kelompoknya mendiskusikan RPP model pembelajaran PAKEM 

bersama-sama dengan pengawas. Guru dam supervisor membuat kesepakatan untuk mengujicoba 

efektivitas RPP model pembelajaran PAKEM yang telah disusun. Guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan RPP model pembelajaran yang telah disusun. Supervisor mengadakan pengamatan 

untuk melihat kelebihan, kekurangan, kelemahan, dan masalah yang dihadapi guru dalam menerapkan 

model pembelajaran PAKEM. Setelah selesai pembelajaran berlangsung Supervisor melakuan diskusi 

dengan guru. Guru mengawali diskusi dengan menyampaikan kesan-kesan dalam melaksanakan 

pembelajaran. Supervisor memberi masukan dari hasil pengamatan untuk perbaikan pembelajaran 

selanjutnya. 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah “Metode pelatihan lesson study dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 12 Bandar 

Lampung.” 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis tindakan tersebut maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah “untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran 

PAKEM melalui metode pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung.” 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru di MIN 12 Bandar Lampung. Objek dalam penelitian ini 

adalah peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM melalui 

metode pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan di MIN 12 

Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2021/2022, tepatnya pada 

bulan Februari 2022.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Aktif 

maksudnya bahwa proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana yang membuat peserta didik 

aktif bertanya, mengemukakan pendapat/gagasan, mencari data dan informasi yang mereka perlukan 

untuk memecahkan masalah (Dasim, 2010: 70). Kreatif maksudnya guru harus menciptakan kegiatan 

belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan peserta didik. Pembelajaran 

efektif maksudnya pembelajaran harus diarahkan untuk mencapai tujuan. Dan menyenangkan adalah 

suasana pembelajaran harus membuat peserta didik memusatkan perhatiannya secara penuh dengan 

suasana yang menyenangkan (Dasim, 2010: 70). 

 

Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011: 79), PAKEM adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan 

peserta didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan 

pemahamannya dengan penekanan belajar sambil bekerja. 

 

Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011: 123), dalam pelaksanaan PAKEM, sekurang-kurangnya ada 

empat prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut: Prinsip mengalami maksudnya, peserta 

didik harus melakukan berbagai kegiatan belajar sendiri secara langsung, seperti melakukan 

pengamatan, percobaan, wawancara dan penggunaan alat peraga. Pelaksanaan PAKEM perlu sekali 

menjalin interaksi antara peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan guru. 

Dengan interaksi ini pembelajaran menjadi lebih menarik, dan kualitas pembelajaran akan lebih 

meningkat. Pelaksanaan PAKEM harus tercipta komunikasi yang efektif, yang digunakan untuk 

mengetahui sejauhmana pendalaman dan pengayaan materi peserta didik. Adu gagasan, silang 

pemikiran, akan membuat pemikiran menjadi segar, kaya, mendalam, dan penuh variasi. Refleksi 

berarti memikirkan kembali apa yang diperbuat/dipikirkan. Dari refleksi ini kelemahan dan kelebihan 

atau efektif dan tidaknya suatu jenis pembelajaran. Akan ada ide-ide baru, pemikiran baru, dan 

gagasan baru yang lebih segar, kaya, dan penuh makna dari proses refleksi ini. 

 

Empat prinsip di atas harus diaplikasikan di lapangan. Guru tidak boleh menyimpang dari keempat 

prinsip tersebut. Tidak ada lagi sentralisme, pemusatan, dominasi, menguasai dan otoriterisme dalam 

proses pembelajaran. Keempat prinsip tersebut membuat PAKEM berjalan pada kerangka dasar yang 

telah dirumuskan sebelumnya, yaitu membentuk pembelajarannya yang berkualitas dan mampu 

menghasilkan kader-kader muda yang siap berkreasi, demi bangkitnya potensi bangsa. 

 

Lesson study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara 

kolaboratif dan berkesinambungan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk 

membangun komunitas belajar. Melalui kegiatan lesson study dikembangkan pembelajaran yang 

dapat mendorong siswa belajar secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan melalui hands-on dan 

mind-on activity, daily life, dan local materials (Mulyono, 2008: 51). Oleh karena itu kegiatan lesson 

study sangat potensial sebagai model alternatif pembinaan guru untuk meningkatkan keprofesionalan 
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guru di Indonesia. Sebagai dampak kumulatif kegiatan lesson study diharapkan terjadi peningkatan 

mutu pendidikan di tanah air. 

 

Peningkatan mutu pendidikan melalui Lesson Study dimulai dari tahap perencanaan (Plan) yang 

bertujuan untuk merancang pembelajaran yang dapat mendorong siswa belajar dalam suasana 

menyenangkan sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara efektif melalui aktivitas belajar 

secara aktif dan kreatif. Perencanaan yang baik tidak dilakukan sendirian tetapi dilakukan bersama. 

Beberapa orang guru dapat berkolaborasi untuk memperkaya ide-ide. Perencanaan diawali dari 

analisis permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Permasalahan dapat berupa materi bidang 

studi atau bagaimana menjelaskan suatu konsep. Permasalahan dapat juga menyangkut aspek 

pedagogi tentang metoda pembelajaran yang tepat agar pembelajaran lebih efektif dan efisien atau 

permasalahan fasilitas belajar yakni, bagaimana mensiasati kekurangan fasilitas pembelajaran. 

Selanjutnya guru secara bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi yang 

dituangkan dalam rancangan pembelajaran atau lesson plan, teaching materials berupa media 

pembelajaran dan lembar kerja siswa serta metoda evaluasi. Pertemuan-pertemuan yang sering 

dilakukan para guru dalam rangka perencanaan pembelajaran menyebabkan terbentuknya kolegalitas 

antara pendidik dengan pendidik lainnya sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih 

rendah. Mereka berbagi pengalaman dan saling belajar sehingga melalui kegiatan-kegiatan pertemuan 

dalam rangka Lesson Study ini terbentuk mutual learning (saling belajar) (Sutisna, 1985: 30). 

 

Langkah kedua dalam Lesson Study adalah pelaksanaan (do) pembelajaran untuk menerapkan 

rancangan pembelajaran yang telah dirumuskan bersama. Langkah ini bertujuan untuk mengujicoba 

efektivitas model pembelajaran yang telah dirancang. Pendidik lain bertindak sebagai pengamat 

(observer) pembelajaran. Kepala sekolah terlibat dalam pengamatan pembelajaran dan memandu 

kegiatan ini. Fokus pengamatan ditujukan pada interaksi para peserta didik, peserta didik-bahan ajar, 

peserta didik-pendidik, dan peserta didik-lingkungan yang terkait. Para pengamat dapat melakukan 

perekaman kegiatan pembelajaran melalui video camera atau foto digital untuk keperluan 

dokumentasi dan bahan studi lebih lanjut. Keberadaan para pengamat di dalam ruang kelas disamping 

mengumpulkan informasi juga dimaksudkan untuk belajar dari pembelajaran yang sedang 

berlangsung dan bukan untuk mengevaluasi pendidik (Sutisna, 1985: 32). 

 

Langkah ketiga dalam kegiatan Lesson Study adalah refleksi (see). Setelah selesai pembelajaran 

langsung dilakukan diskusi antara guru dan pengamat yang dipandu oleh kepala sekolah atau personel 

yang ditunjuk untuk membahas pembelajaran. Guru model mengawali diskusi dengan menyampaikan 

kesan-kesan dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya pengamat diminta menyampaikan 

komentar dan lesson learnt dari pembelajaran terutama berkenaan dengan aktivitas peserta didik. 

Tentunya, kritik dan saran untuk pendidik disampaikan secara bijak demi perbaikan pembelajaran. 

Sebaliknya, pendidik harus dapat menerima masukan dari pengamat untuk perbaikan pembelajaran 

berikutnya. Berdasarkan masukan dari diskusi ini dapat dirancang kembali pembelajaran berikutnya 

(Sutisna, 1985: 32). 

 

Pada tahun 2006, lesson study yang pada awalnya dikembangkan melalui program piloting IMSTEP 

ditindaklanjuti melalui program Strengthening In-service Teacher Training of Mathematics and 

Science Education at Junior Secondary Level (SISTTEMS). Program tersebut salah satunya 

merupakan kerjasama UPI, PMPTK, JICA, dan Pemda Kabupaten Sumedang. Program SISTTEMS 

pada dasarnya merupakan pengembangan model pelatihan guru dalam jabatan (in-service) melalui 
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kegiatan MGMP dengan menerapkan lesson study sebagai bentuk pengembangan kemampuan 

profesional guru secara berkelanjutan.  

 

Setelah program ini berjalan lebih dari satu tahun, sejumlah hasil sangat positif telah nampak ke 

permukaan antara lain sebagai berikut: Guru lebih berani membuka diri untuk diobservasi dan dikritisi 

guna perbaikan kinerja profesionalnya. Guru lebih percaya diri dan dapat menjadi motivator serta 

inspirator bagi guru-guru lainnya. Guru banyak belajar dari open lesson yang diikutinya serta 

berusaha menerapkannya di tempat masing-masing. Guru lebih kreatif memanfaatkan local materials 

untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa memperoleh kesempatan 

berkreativitas dalam proses pembelajaran. Guru menghasilkan karya ilmiah baik untuk seminar 

maupun jurnal yang berbasis penelitian kelas. Siswa lebih aktif, senang, dan termotivasi untuk belajar.  

 

Fungsi supervisi kepala sekolah dan pengawas menjadi dapat terlaksana tanpa ada hambatan.  Dosen 

dapat melakukan penelitian kolaboratif bersama para guru. Dosen dapat menggali permasalahan nyata 

yang dihadapi para guru dan siswa di sekolah sehingga menjadi umpan balik untuk perbaikan 

pembelajaran di Perguruan Tinggi. (Atmosudirjo, 1970: 110).  

 

Pendapat lainnya menjelaskan kelebihan pelatihan lesson study antara lain adalah sebagai berikut: 

Meningkatnya pengetahuan guru tentang cara mengobservasi aktifitas belajar siswa. Menguatkan 

hubungan kolegalitas baik antara guru maupun dengan observer selain guru. Menguatnya hubungan 

antara pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dengan tujuan pembangunan jangka panjang. 

Meningkatnya motivasi guru untuk senantiasa berkembang. Meningkatnya kualitas rencana 

pembelajaran misalnya bahan ajar, teaching materials (hand on) dan strategi pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Sekolah, yaitu melakukan tindakan sekolah dalam 

upaya meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM melalui 

tindakan pelaksanaan metode pelatihan lesson study.  

 

Penelitian menggunakan desain Penelitian Tindakan Sekolah model Kurt Lewin. Konsep pokok PTS 

menurut Kurt Lewin terdiri dari empat komponen, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observating), dan refleksi (reflecting). Hubungan keempat komponen itu dipandang 

sebagai satu siklus.  

 

Pelaksanaan tiap siklus dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari dua siklus. 

Konsep pokok penelitian tindakan menurut Kemmis dan Mc Taggart terdapat empat tahap rencana 

tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah 

guru  di MIN 12 Bandar Lampung tahun pelajaran 2021/2022 yang berjumlah 6 orang. 

 

Observasi digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM dan aktivitas/respon siswa. Observasi bertugas untuk melakukan pengamatan 

dan penilaian melalui pengisian lembar kegiatan pembelajaran guru pada setiap pertemuan. Teknik 

catatan lapangan digunakan untuk mencatat kelemahan, kekurangan, dan hal-hal lainnya yang perlu 

diperbaiki dan didiskusikan untuk pelaksanaan tindakan pada siklus selanjutnya. 

 

Agar data yang dikumpulkan menjadi bermakna dan dapat digunakan sebagai dasar penentu 

keberhasilan penelitian, data perlu diolah dan dianalisis. Data-data yang berupa angka (data 
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kuantitatif) diolah untuk mencari rata-rata, data tertinggi, data terendah. Data kualitatif diolah dengan 

menghitung persentase dari  data-data yang sejenis. Setelah itu, hasil pengolahan datanya diuji beda 

dengan membandingkan kondisi awal, kondisi pada/setelah siklus I dan kondisi pada/setelah siklus II. 

Dari uji komparasi tadi bisa dilihat perubahan atau peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran PAKEM. 

 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apabila 80% guru meningkat 

keterampilannya dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM, dengan kriteria: Adanya sumber 

belajar yang beraneka ragam. Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut didesain skenario 

pembelajarannya dengan berbagai kegiatan. Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, papan 

tulis. Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil. Mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas peserta didik. 

Tampak antusiasme dan rasa senang peserta didik. Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap proses pembelajaran yang baru saja diikutinya. 

Apabila 80% siswa meningkat aktivitas dan respon positif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

PAKEM, dengan kriteria: Siswa aktif. Siswa tidak malu/takut untuk bertanya dan berpendapat. Siswa 

semangat mengikuti pembelajaran. 

 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Data Awal  

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan peneliti, sebelum melakukan penelitian 

tindakan sekolah, tingkat keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 

12 Bandar Lampung masih belum optimal. Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel Keterampilan Guru dalam Menerapkan Model Pembelajaran PAKEM  

(Data Awal) 

 

No Keterampilan Guru dalam Menggunakan Model 

Pembelajaran PAKEM 

Kriteria Jawaban 

Ya Tidak 

F P F P 

1 Adanya sumber belajar yang beraneka ragam 1 17% 5 83% 

2 Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut 

didesain skenario pembelajarannya dengan 

berbagai kegiatan 

- - 6 100% 

3 Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, 

papan tulis 

2 33% 4 67% 

4 Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang 

didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil 

3 50% 3 50% 

5 Mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas 

peserta didik 

1 17% 5 83% 

6 Tampak antusiasme dan rasa senang peserta didik 2 33% 4 67% 

7 Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap 

proses pembelajaran yang baru saja diikutinya 

- - 6 100% 

 Rata-Rata - 21% - 79% 
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Pada tabel tersebut diperoleh data awal bahwa dari 6 (enam) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung, 

persentase guru yang memiliki keterampilan dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM dengan 

baik hanya 21%, sedangkan selebihnya 79% guru masih belum mampu menerapkan model 

pembelajaran PAKEM dengan baik. 

 

Berdasarkan data tersebut diperoleh data awal bahwa tingkat keterampilan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran PAKEM masih banyak yang belum maksimal dan memenuhi kriteria 

keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM. Untuk itu perlu dilakukan 

penelitian tindakan sekolah untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM di MIN 12 Bandar Lampung, menerapkan metode pelatihan lesson study. 

 

Tahap selanjutnya peneliti menyiapkan seluruh instrument penelitian berupa lembar pengamatan 

keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM. 

 

Sebelum dilakukan tindakan sekolah dengan melaksanakan metode pelatihan lesson study, 

keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 12 Bandar Lampung 

masih banyak yang rendah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel Keterampilan Guru dalam Menerapkan Model Pembelajaran PAKEM  

(Data Awal) 

 

No Keterampilan Guru dalam Menggunakan Model 

Pembelajaran PAKEM 

Kriteria Jawaban 

Ya Tidak 

F P F P 

1 Adanya sumber belajar yang beraneka ragam 1 17% 5 83% 

2 Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut 

didesain skenario pembelajarannya dengan 

berbagai kegiatan 

- - 6 100% 

3 Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, 

papan tulis 

2 33% 4 67% 

4 Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang 

didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil 

3 50% 3 50% 

5 Mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas 

peserta didik 

1 17% 5 83% 

6 Tampak antusiasme dan rasa senang peserta didik 2 33% 4 67% 

7 Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap 

proses pembelajaran yang baru saja diikutinya 

- - 6 100% 

 Rata-Rata - 21% - 79% 

 

  

Pada tabel tersebut diperoleh data awal bahwa dari 6 (enam) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung, 

persentase guru yang memiliki keterampilan dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM dengan 

baik hanya 21%, sedangkan selebihnya 79% guru masih belum mampu menerapkan model 

pembelajaran PAKEM dengan baik. 
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Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 12 

Bandar Lampung dalam pembelajaran tersebut, maka dilakukan metode pelatihan lesson study pada 

siklus I dengan langkah-langkah sebagai berikut: Supervisor meyakinkan guru bahwa melalui 

pelatihan lesson study, guru akan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM. Supervisor menjelaskan tentang model pembelajaran PAKEM. Guru 

dikelompokan dalam 3 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota. Guru 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaraan (RPP) model pembelajaran PAKEM secara 

berkelompok. Guru menyerahkan RPP yang telah disusun dan diperiksa oleh supervisor. Supervisor 

menjelaskan beberapa kekurangan dan kekeliruan yang dibuat guru dalam menyusun RPP model 

pembelajaran PAKEM tersebut. Guru dalam kelompoknya mendiskusikan RPP model pembelajaran 

PAKEM bersama-sama dengan pengawas. Guru dan supervisor membuat kesepakatan untuk 

mengujicoba efektivitas RPP model pembelajaran PAKEM yang telah disusun. Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan RPP model pembelajaran yang telah disusun. Supervisor mengadakan 

pengamatan untuk melihat kelebihan, kekurangan, kelemahan, dan masalah yang dihadapi guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAKEM. Setelah selesai pembelajaran berlangsung Supervisor 

melakuan diskusi dengan guru. Guru mengawali diskusi dengan menyampaikan kesan-kesan dalam 

melaksanakan pembelajaran. Supervisor memberi masukan dari hasil pengamatan untuk perbaikan 

pembelajaran selanjutnya. 

 

Setelah dilaksanakan metode pelatihan lesson study pada siklus I sesuai dengan langkah-langkah 

tersebut, terjadi peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM 

sebagai berikut: 

 

Tabel Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Menerapkan Model Pembelajaran PAKEM Siklus I 

 

No Keterampilan Guru dalam Menggunakan Model 

Pembelajaran PAKEM 

Kriteria Jawaban 

Ya Tidak 

F P F P 

1 Adanya sumber belajar yang beraneka ragam 4 67% 2 33% 

2 Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut 

didesain skenario pembelajarannya dengan 

berbagai kegiatan 

5 83% 1 17% 

3 Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, 

papan tulis 

4 67% 2 33% 

4 Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang 

didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil 

5 83% 1 17% 

5 Mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas 

peserta didik 

3 50% 3 50% 

6 Tampak antusiasme dan rasa senang peserta didik 3 50% 3 50% 

7 Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap 

proses pembelajaran yang baru saja diikutinya 

2 33% 4 67% 

 Rata-Rata - 62% - 38% 
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Pada tabel tersebut diperoleh data bahwa setelah dilaksankannya pelatihan lesson study, ada 

peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 12 Bandar 

Lampung pada siklus I. Dari 6 (enam) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung yang meningkat 

keterampilannya dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM sebanyak 62%. Sedangkan yang 

belum terampil dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM hanya 38%. 

 

Karena peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM pada siklus I 

belum mencapai kriteria yang diharapkan (80%), maka dilakukan perbaikan tindakan dalam 

menerapkan metode pelatihan lesson study pada siklus II sebagai berikut: Dilakukan tindakan 

supervisi dengan melakukan bimbingan kepada guru secara individual sesuai dengan masalah yang 

dihadapi dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM. Supervisor dan guru mendiskusikan 

kesulitan dan kekurangan yang telah dilakukan guru dalam menerapkan model pembelajaran 

PAKEM. Supervisor dan guru mendiskusikan hal-hal yang harus diperbaiki dan dilatihnya dalam 

menerapkan model pembelajaran PAKEM. Guru menyusun kembali Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaraan (RPP) model pembelajaran PAKEM. Guru kembali melatih kemampuannya dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran PAKEM di kelas. 

 

Setelah dilaksanakan metode pelatihan lesson study sesuai dengan perbaikan tindakan pada siklus II 

sebagaimana langkah-langkah tersebut, ternyata mampu meningkatkan keterampilan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 12 Bandar Lampung dalam pembelajaran lebih 

baik lagi, sebagaimana pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Menerapkan  

Model Pembelajaran PAKEM Siklus II 

 

No Keterampilan Guru dalam Menggunakan Model 

Pembelajaran PAKEM 

Kriteria Jawaban 

Ya Tidak 

F P F P 

1 Adanya sumber belajar yang beraneka ragam 5 83% 1 17% 

2 Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut 

didesain skenario pembelajarannya dengan 

berbagai kegiatan 

6 100% 0 0 

3 Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok kelas, 

papan tulis 

6 100% 0 0 

4 Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif yang 

didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil 

6 100% 0 0 

5 Mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas 

peserta didik 

5 83% 1 17% 

6 Tampak antusiasme dan rasa senang peserta didik 5 83% 1 17% 

7 Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka terhadap 

proses pembelajaran yang baru saja diikutinya 

4 67% 2 33% 

 Rata-Rata - 88% - 12% 
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Pada tabel tersebut diperoleh data bahwa setelah dilakukan perbaikan tindkan dalam pelatihan lesson 

study, ada peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM di MIN 

12 Bandar Lampung pada siklus II. Dari 6 (enam) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung yang 

meningkat keterampilannya dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM sebanyak 88%. 

Sedangkan yang belum terampil dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM hanya 12%. 

 

Apabila dibandingkan tingkat keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM 

sebelum dilaksanakan metode pelatihan lesson study dan setelah dilaksanakan metode pelatihan 

lesson study, terlihat adanya peningkatan yang signifikan keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM, khususnya di MIN 12 Bandar Lampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel Rangkuman Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Menerapkan  

Model Pembelajaran PAKEM 

 

No Keterampilan Guru dalam Menggunakan 

Model Pembelajaran PAKEM 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Adanya sumber belajar yang beraneka ragam 17% 67% 83% 

2 Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut 

didesain skenario pembelajarannya dengan 

berbagai kegiatan 

- 83% 100% 

3 Hasil kegiatan belajar di pajang di tembok 

kelas, papan tulis 

33% 67% 100% 

4 Kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif 

yang didominasi kegiatan individual, kegiatan 

berpasangan dan kelompok kecil 

50% 83% 100% 

5 Mengembangkan semaksimal mungkin 

kreativitas peserta didik 

17% 50% 83% 

6 Tampak antusiasme dan rasa senang peserta 

didik 

33% 50% 83% 

7 Pada akhir pembelajaran peserta didik 

menyampaikan kesan dan harapan mereka 

terhadap proses pembelajaran yang baru saja 

diikutinya 

- 33% 67% 

 Rata-Rata 21% 62% 88% 
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Gambar. Peningkatan Keterampilan Guru dalam dalam Menerapkan Model Pembelajaran PAKEM 

 

Berdasarkan rekapitulasi hasil observasi keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran 

PAKEM pada tabel dan histogram di atas diketahui ada peningkatan yang signifikan keterampilan 

guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM mulai dari pra siklus rata-rata keterampilan 

guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM hanya 21%. Setelah dilaksanakan metode 

pelatihan lesson study pada siklus I, keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran 

PAKEM meningkat sebanyak 62%. Setelah dilakukan perbaikan tindakan dalam melaksanakan 

metode pelatihan lesson study pada siklus II, keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAKEM semakin meningkat sebanyak 88%.  

 

Dengan demikian hipotesis tindakan dalam penelitian ini diterima yaitu “Ada peningkatan 

keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM melalui metode pelatihan lesson 

study di MIN 12 Bandar Lampung.” Artinya semakin baik pelaksanaan metode pelatihan lesson study, 

maka keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM semakin meningkat.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa “Ada 

peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM melalui metode 

pelatihan lesson study di MIN 12 Bandar Lampung.” Artinya semakin baik pelaksanaan metode 

pelatihan lesson study, maka keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM 

semakin meningkat. 

 

Kesimpulan penelitian tersebut berdasarkan temuan penelitian bahwa pada pra siklus rata-rata 

keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM hanya 21%. Setelah dilaksanakan 

metode pelatihan lesson study pada siklus I, keterampilan guru dalam menerapkan model 
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pembelajaran PAKEM meningkat sebanyak 62%. Setelah dilakukan perbaikan tindakan dalam 

melaksanakan metode pelatihan lesson study pada siklus II, keterampilan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran PAKEM semakin meningkat sebanyak 88%. 

 

Saran 

Agar penggunaan metode pelatihan lesson study optimal dalam meningkatkan keterampilan guru 

dalam menerapkan model pembelajaran PAKEM, maka dalam penerapannya hendaklah sebagai 

berikut: Supervisi berlangsung dalam suasana intim dan terbuka. Bimbingan supervisor kepada guru 

bersifat bantuan, bukan perintah atau instruksi. Supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan 

dari pada memerintah atau mengarahkan. Supervisi hendaknya dilakukan bukan bertujuan untuk 

mencari-cari kesalahan atau kelemahan guru melainkan untuk membantu guru meningkatkan 

kompetensinya lebih baik lagi. 
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SD Negeri Mongkonai Provinsi Sulawesi Utara 

 

ABSTRACT 

The purpose of this Learning Improvement Research is to improve the learning outcomes of Class V students in 

the Natural Sciences subject on the Structure and Functions of Plant Parts by using concrete objects as media. 

This Learning Improvement Research was carried out at Monkonai Public Elementary School in class V 

students in the 2015/2016 Academic Year. This learning improvement research was carried out using two 

cycles, each cycle consisting of one meeting and each cycle through the stages of planning, implementing, 

observing , and reflection. After carrying out the learning improvement research the results of the evaluation in 

cycle I averaged 55.55 out of 18 students obtaining a score of 70 and above, and in Cycle II there was an 

increase where 88.88% of 18 students scored 70 and above. The average value was 65.00 in Cycle I, an 

increase of 86.11 in Cycle II. Based on the results of the analysis as explained above, it can be concluded that 

the learning outcomes of class V students at SD Negeri Mongkonai in the subject of Natural Sciences on the 

Structure and Function of Plant Parts can be increased by using concrete objects as media. 

Key Word: Learning Outcomes, Science, and Media of Concrete Objects 

 

ABSTRAK 

Tujuan Penelitian Perbaikan Pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V pada 

Mata Pelajaran IPA Materi Struktur dan Fungsi Bagian Tumbuhan dengan menggunakan media benda konkret. 

Penelitian Perbaikan Pembelajaran ini dilaksanakan di SD Negeri Mongkonai pada siswa kelas V Tahun 

Pelajaran 2015/ 2016. Penelitian perbaikan pembelajaran ini dilaksanakan dengan menggunakan dua siklus, 

masing-masing siklus terdiri dari satu kali pertamuan dan masing-masing siklus melalui tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Setelah dilaksanakan penelitian perbaikan pembelajaran hasil evaluasi pada 

siklus I nilai rata-rata 55,55dari 18 siswa memperoleh nilai 70 ke atas, dan di Siklus II terjadi peningkatan 

dimana 88,88% dari 18 siswa memperoleh nilai 70 ke atas. Nilai rata-rata 65,00 pada Siklus I, meningkat 86,11 

pada siklus II. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Mongkonai pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi Struktur dan Fungsi 

Bagian Tumbuhan dapat meningkat dengan menggunakan media benda konkret. 

Kata Kunci : Hasil Belajar, IPA, dan Media Benda Konkret 

 

 

Peranan guru secara langsung sebagai pemegang kendali dan ujung tombak pelaksanaan pendidikan 

formal di sekolah selalu berupaya menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar 

secara optimal, sehingga potensi dalam diri peserta didik dapat dikembangkan menjadi manusia 

cerdas, terampil dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 
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Mencapai tujuan tersebut sekolah sebagai salah satu lembaga formal yang dipercayakan untuk 

menyelenggarakan pendidikan di sekolah melalui proses belajar. Menurut Sardiman (1994:95), 

belajar adalah berbuat. Maksud berbuat ini adalah mengubah tingkah laku menjadi sebuah kegiata. 

Kegiatan belajar seorang siswa berkaitan dengan tugas guru yaitu mengajar.  

 

Menurut Ahmad Rohani, (2004:6) mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. 

Pengalaman belajar siswa itu dapat diperoleh jika siswa itu sendiri aktif beraksi terhadap lingkungan. 

Aktivitas belajar yang dimaksud meliputi aktivitas jasmaniah dan mental (Moh. Uzer, 2005:22). 

Sependapat dengan hal tersebut, ada pula yang mengelompokkan aktivitas belajar menjadi 2 yakni 

aktivitas fisik dan psikis. 

 

Aktivitas fisik adalah siswa aktif gerak dengan anggota badannya, membuat sesuatu, bermain atau 

bekerja, siswa tidak hanya duduk, mendengarkan dan melihat dengan pasif. Kegiatan aktivitas fisik 

ini tampak secara lahiriah, misalnya siswa melakukan percobaan, membuat konstruksi model, dan 

lain-lain. Sedangkan aktivitas psikis terjadi jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya. Siswa 

mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, meguraikan, mengasosiasikan ketentuan yang 

satu dengan yang lain. Aktivitas psikis ini dapat tampak jika siswa sedang mengamati dengan teliti, 

memecahkan persoalan, dan mnengambil keputusan. Jadi di dalam proses belajar dibutuhkan suatu 

keaktifan baik fisik maupun psikis dalam setiap pembelajaran, termasuk pembelajaran IPA. 

 

Menurut Paul B. Diedrich dalam Ahmad Rohani (2004:9), terdapat 177 macam kegiatan siswa yang 

meliputi kegiatan jasmani dan jiwa yang dapat diklasifikasikan ke dalam 8 aktivitas, yakni: 1) ( Visual 

activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, percobaan, demonstrasi, 2) Oral activities, 

seperti bertanya, menyatakan pendapat, 3) Listening activities seperti mendengarkan, 4) Writing 

activities, seperti mencatat, meringkas, 5) Drawing activities, seperti membuat tabel, diagram, dan 

bagan, 6) Motor activities seperti praktik, 7) Mental activities, seperti mengingat, berpikir, dan 8) 

Emotional activities, seperti menaruh minat, bosan. 

 

Seorang pendidik peneliti mengharapkan hal ini terjadi di seluruh mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah dasar. Demikian juga dalam mata pelajaran IPA. Sebagai guru, peneliti sudah berusaha untuk 

mengaktifkan potensi siswa dalam kegiatan pelajaran. Namun hal tersebut belum terjadi. Siswa 

cenderung pasif dalam mengikuti kegiatan belajar emngajar. Hal ini tentu saja berdampak pada hasil 

belajar siswa.  

 

Ketika dilaksanakan tes hasil belajar secara khusus pada materi Struktur dan Fungsi Bagian 

Tumbuhan peneliti menemukan bahwa hasil belajar sangat rendah. Dari 18 siswa yang ada di kelas V 

SD Negeri Mongkonaihanya 8 siswa (44,44%) yang mencapai KKM 70 yang ditetapkan, sedangkan 

10 siswa lainnya (55,56%) nilainya di bawah KKM. Nilai rata-rata kelaspun sangat mengecewakan 

yaitu 54,35. 

 

Berdasarkan hasil diskusi dapat diketahui bahwa penyebab rendahnya hasil belajar siswa tersebut 

adalah karena aktifitas belajar IPA masih kurang meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini dikarenakan 

oleh beberapa penyebab yang  dapat diuraikan sebagai berikut: Pembelajaran masih teacher centered 

atau pembelajaran yang berpusat pada guru (guru aktif sedangkan siswa pasif) sehingga siswa 

cenderung pasif dalam pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan pembelajaran terkesan 

membosankan dan dapat berakibat rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran.  
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Minimnya penggunaan media pada proses pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan kurang 

menyenangkan bagi siswa. Padahal hakikat belajar mengajar adalah komunikasi dari guru dan siswa. 

Menurut Piaget, siswa SD terutama siswa SD kelas rendah masih berpikir konkret sehingga 

membutuhkan media tertentu yang dapat membantu siswa dalam mengkonkretkan materi pelajaran.  

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah penggunaan media benda konkret dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Mongkonai pada mata pelajaran IPA materi 

Struktur dan Fungsi Bagian Tumbuhan? 

 

Adapun tujuan penelitian tindakan kelas ini  yaitu untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Mongkonai pada Mata Pelajaran IPA materi Struktur dan Fungsi Bagian 

Tumbuhan dengan Media Benda Konkret. 

 

Sains menurut Depdiknas (2004:3) adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena di alam 

semesta. Sains memperoleh kebenaran tentang fakta dan fenomena alam melalui kegiatan empiric 

yang dapat diperoleh melalui eksperimen laboratorium atau alam bebas. Hal ini sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Carin & Sund (1985:4) “Science is the system of knowing about the universe through 

data collected by observation and controlled experimentation”. Sains adalah sebuah system 

pengatahuan tentang alam semesta melalui kumpulan data dari observasi atau eksperimen. 

 

Collete & Chiapetta dalam Mulyasa (1994:30) menyatakan pendapatnya tentang sains, yaitu: “science 

should viewed as a way thinking in the persuit of understanding nature, as the way investigation claim 

about phenomenam, and as a body of knowledge that has resulted from inquiry”. Bahwa sains harus 

dipandang sebagai suatu cara berpikir dalam upaya memahami alam, sebagai suatu cara penyelidikan 

tentang gejala, dan sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang didapatkan dari proses penyelidikan. 

Sains disini adalah suatu cara berpikir dan cara penyelidikan untuk mencapai suatu ilmu pengetahuan 

tentang alam. 

 

Aktivitas adalah melakukan suatu kegiatan tertentu secara aktif. Aktivitas menunjukkan adanya 

kebutuhan untuk aktif bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (Haditono (2001:3). 

Sedangkan menurut Sriyono, aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani 

atau rohani. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar 

mengajar. Siswa belajar aktif ditandai bukan hanya aktif secara fisik tetapi juga aktif secara mental.  

 

Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantara. Di 

bidang pertanian, media diartikan sebagai tempat atau alat, misalnya media yang berupa tanah, 

humus, dan sebagainya. Berbeda dalam bidang politik terdapat istilah mediator yang berarti 

penghubung atau perantara (TIM PGSD, 2007:109). 

 

Menrut Heinich, (1993) media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin 

dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu 

perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesa (a receiver). Heinich mencontohkan media 

ini seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak (printed materials), computer, dan intruktur. Contoh 

media tersebut bisa dipertimbangkna sebagai media pemelajaran jika membawa pesan-pesan dalam 

mencapai tujuan pembalajaran. 
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Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Mongkonai yang berjumlah 18 orang 

yang terdiri dari 8 laki-laki dan 10 perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 

sampai bulan Desember 2018. Peneliti dibantu oleh Kepala Sekolah dan Guru-guru SD Negeri 1 

Kawangkoan. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian dilakukan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab 

menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai. 

 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk Siklus I dilaksanakan pada tanggal 1 November 2018 di 

Kelas V dengan jumlah siswa 18 orang. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses 

belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. 

 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian 

pada siklus I adalah sebagai berikut: 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus II 

No. Uraian Hasil Siklus I 

1. Nilai rata-rata tes formatif 65,00 

2. Persentase ketuntasan belajar 55,55% 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menggunakan media benda konkret diperoleh nilai 

rata-rata prestasi belajar siswa adalah 65,00 dan ketuntasan belajar mencapai 55,55% hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa 

yang memperoleh nilai > 70 hanya sebesar 55,55% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang 

dikehendaki yaitu sebesar 70%. 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh pengamat dan didiskusikan dengan tutor UT, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa masih banyak kendala yang perlu diperbaiki agar tujuan penelitianm 

perbaikan pembelajaran dapat tercapai.  

 

Adapun kelemahan-kelemahan pada proses pembelajaran siklus I adalah: Guru belum terampil dalam 

memotivasi siswa dan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas dan kontekstual. 

Pengelolaan waktu belum maksimal. Penggunaan media belum optimal. Pembelajaran berlansung 

menonton dan berpusat pada guru. Guru belum menciptakan situasi pembelajaran yang menggali 

potensi siswa. Tugas yang diberikan belum merangsang keingintahuan siswa. 

 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu 

adanya refisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya. Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi 

siswa dan lebih jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat 

langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan.  Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik 

dengan menambahkan informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan. Guru perlu 

mengoptimalkan media benda konkret sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dan tingkat 
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keabstrakan materi diminimalisir. Guru perlu melakukan variasi-variasi dalam pembelajaran agar 

tidak menonton. Guru harus menciptakan situasi pembelajaran yang menggali potensi siswa. Guru 

harus merancang tugas yang diberikan kepada siswa agar merangsang keingintahuan siswa. 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 2, 

soal tes formatif II dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal 18 November 2018.  Proses belajar mengajar mengacu pada 

rencana pelajaran yang memperlihatkan hasil releksi pada siklus I, sehingga hasil penelitian perbaikan 

pembelajaran maksimal. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 

mengajar. Pada akhir proses belajar mengaujar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. 

Instrument yang digunakan adalah tes formatif II. 

 

Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut: 

 

Tabel.Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus II 

No. Uraian Hasil Siklus I 

1. Nilai rata-rata tes formatif 86,11 

2. Persentase ketuntasan belajar 88,88% 

 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 86,11 dan ketuntasan belajar 

mencapai 88,88%. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal 

telah mengalami peningkatan lebih baik dari siklus I. Peningkatan hasil belajar siswa ini karena guru 

telah berupaya memperbaiki kelemahan-kelemahan pada siklus I. 

 

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh teman sejawat yang bertindak sebagai supervisor 2. Dari data-

data yang telah diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut: Guru perlu lebih terampil dalam 

memotivasi siswa dan lebih jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak 

untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatanyang akan dilakukan. Guru perlu mendistribusikan 

waktu secara baik dengan menambahkan informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan. 

Guru perlu mengoptimalkan media benda konkret sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dan 

tingkat keabstrakan materi diminimalisir. Guru perlu melaksanakan variasi-variasi dalam 

pembelajaran agar tidak menonton. Guru harus menciptakan situasi pembelajaran yang menggali 

potensi siswa. Guru harus merancang tugas yang diberikan kepada siswa agar merangsang 

keingintahuan siswa. Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan 

peningkatan sehingga menjadi lebih baik. Hasil belajar siswa pada siklus II mencapai ketuntasan. 

 

Hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan media konkret 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan 

ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu pra siklus 44,44%, siklus I (55,55%), siklus II 

(88,88%), hal ini berarti terjadi peningkatan yang terjadi sangat signifikan. 

 

Disampaikan saran sebagai berikut: Penggunaan media konkret dalam pembelajaran perlu 

dioptimalkan. Karena dengan menggunakan media konkret tingkat keabstrakan materi yang disajikan 

dapat diminimalisir. Untuk menggunakan media konkret dalam pembelajaran memerlukan persiapan 

yang cukup matang, guru harus mampu menentukan atau memilih media yang sesuai dengan materi 
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dan karakteristik siswa sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam rangka meningkatkan prestasi 

belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran yang 

sesuai, dan media yang tepat walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat 

menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau 

mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Untuk penelitian yang serupa hendaknya 

dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik. 
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ABSTRACT 

This School Action Research (PTS) aims to improve the skills of teachers in using innovative learning methods 

through continuous coaching activities. The research subjects were 14 teachers at SMAN 3 Bandar Lampung. 

The data collection technique used is observation and documentation analysis. The data analysis used is 

triangulation technique. Based on the results of the study, it can be concluded that there was an increase in 

teacher skills in using innovative learning methods by 14 teachers at SMAN 3 Bandar Lampung. with an 

average rating of 49.76, increased to 9 teachers or 64.29% in the first cycle with an average score of 69.95 and 

100% in the second cycle with an average score of 89.23. The explanation of the value criteria from the initial 

conditions is LESS, increased to ENOUGH and GOOD in the last cycle. The conclusion is that continuous 

coaching is carried out on 14 teachers at SMAN 3 Bandar Lampung. declared successful in improving the skills 

of teachers in using innovative learning methods. 

Key Word: Continuous Development, Skills, Innovative Learning Method 

 

ABSTRAK 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran inovatif melalui kegiatan pembinaan berkelanjutan. Subjek penelitian sebanyak 14 guru di 

SMAN 3 Bandar Lampung.  Teknik pengumpulan data yang  digunakan adalah  observasi serta analisis 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan  adalah  dengan  teknik triangulasi.  Berdasarkan  hasil penelitian  

dapat  disimpulkan  bahwa terjadi peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran 

inovatif  oleh 14 guru di SMAN 3 Bandar Lampung Hal tersebut dapat dilihat pada hasil yang diperoleh dari 

kondisi awal sebanyak 14  guru dinyatakan belum mempunyai keterampilan dalam menggunakan metode 

pembelajaran inovatif baik atau 0% dengan rata-rata penilaian 49,76, meningkat menjadi 9 guru atau 64,29% 

pada siklus pertama dengan hasil rata-rata nilai sebesar 69,95 serta 100% pada siklus kedua dengan perolehan 

nilai rata-rata sebesar 89,23. Penjelasan mengenai kriteria nilai dari kondisi awal adalah KURANG, meningkat 

menjadi CUKUP dan BAIK pada siklus terakhir.  Kesimpulannya adalah pembinaan berkelanjutan yang 

dilakukan terhadap 14 guru di SMAN 3 Bandar Lampung. dinyatakan berhasil meningkatkan keterampilan guru 

dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif . 

Kata Kunci: Pembinaan Berkelanjutan, Keterampilan, Metode Pembelajaran Inovatif 

 

 

Latar Belakang Masalah  

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan UU Sistem 

Pendidikan. UU tersebut memuat 22 bab 77b pasal dan penjelasannya. UU Sistem Pendidikan 

(2003:38) menjelaskan bahwa setiap pembaharuan system pendidikan nasional untuk memperbaharui 

Visi, Misi, dan strategi pendidikan Nasional. Visi pendidikan Nasional diantaranya adalah (1). 

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi 

seluruh rakyat Indonesia, (2). Membantu dan mempasilitasi pengembangan potensi anak bangsa 
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secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. (3). 

Meningkat kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoftomalkan pembentukan 

kepribadian yang bermoral. (4). Meningkatkan kepropesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai 

berdasarkan standar nasional dan global, (5). Memperdayakan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam kontek Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

 

Seorang kepala sekolah yang melakukan penilaian kinerja paling tidak harus memiliki empat 

komponen  kompetensi atau kemampuan, yaitu: (1) memahami  substansi (variabel-variabel) kinerja 

yang hendak dinilai, (2) memiliki standar dan/atau menyusun instrumen penilaian, (3) melakukan 

pengumpulan  dan analisis data, dan (4) membuat judgement atau kesimpulan akhir. Ada enam 

dimensi kompetensi kepala sekolah yang telah disyahkan oleh BSNP dengan Peraturan Menteri No. 

12 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi  Kepala Sekolah. Keenam dimensi 

kompetensi tersebut adalah kompetensi kepribadian, kompetensi social, kompetensi supervise 

manajerial, kompetensi supervise akademik, kompetensi evaluasi pendidikan dan kompetensi 

penelitian pengembangan. 

 

Keterampilan guru merupakan faktor pertama yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. 

Guru yang memiliki kemampuan tinggi akan bersikap kreatif dan inovatif yang selamanya akan 

mencoba dan mencoba menerapkan berbagai penemuan baru yang dianggap lebih baik untuk 

pembelajaran siswa. Suatu asumsi bahwa peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dapat dicapai 

melalui peningkatan mutu sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan lainnya), walaupun 

diakui bahwa komponen-komponen lain turut memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu 

pembelajaran. Peningkatan sumber daya menusia telah banyak dilakukan pemerintah, terutama 

peningkatan kompetensi guru. Usaha ini berupa peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan 

pelatihan, workshop atau bentuk lainnya. 

 

Dalam aspek perencanaan misalnya, guru dituntut untuk mampu mendesain perencanaan yang 

memungkinkan secara terbuka siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya., seperti 

kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran, kemampuan menyusun dan menyajikan materi atau 

pengalaman belajar siswa, kemampuan untuk merancang desian pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai, kemampuan menentukan dan memanfaatkan media dan sumber 

belajar, serta kemampuan menentukan alat evaluasi yang tepat untuk mengukur keberhasilan proses 

pembelajaran. 

 

Untuk menunjang tugas tersebut maka guru perlu ditunjang dengan kemampuan profesional yang 

memadai. Guru yang profesional adalah guru yang menguasai kurikulum, menguasai materi pelajaran, 

menguasai model-model dan atau metode-metode pembelajaran, menguasai penggunaan media 

pembelajaran, menguasai teknik penilaian pembelajaran, dan komitmen terhadap tugas. Dengan 

demikian diharapkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru, dapat dicapai tanpa pemborosan 

waktu, tenaga, material, finansial, dan bahkan pemikiran sehingga pada gilirannya tujuan sekolah 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

 

Metode pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student centered. Artinya, 

pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengonstruksi pengetahuan secara 

mandiri (self directed) dan dimediasi oleh teman sebaya (peer mediated instruction). Pembelajaran 
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inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya 

berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk 

kembali, atau mentransformasi informasi baru. Melihat peran yang begitu vital, maka menerapkan 

metode yang efektif dan efisien adalah sebuah keharusan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan kepala sekolah terhadap keterampilan guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran inovatif di sekolahnya masing-masing masih rendah. Hasil penilaian pada pra 

siklus pada 14 guru mata pelajaran menunjukkan bahwa belum ada guru yang mendapat kriteria 

minimal baik, hanya terdapat 8 guru atau 57,14% dalam kriteria KURANG, dan 6 Guru atau 42,86% 

dalam kriteria CUKUP dengan rata-rata hasil penilaian sebesar 49,76 dengan kriteria KURANG.  

 

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka peneliti berkeinginan membantu guru-guru di SMAN 3 

Bandar Lampung yang menjadi tempat peneliti bertugas sebagai kepala sekolah dalam  upaya 

meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif melalui  

pembinaan berkelanjutan. Pembinaan  adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai 

pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara 

maksimum kepada sekolah, keluarga dan masyarakat. Kepala sekolah satuan pendidikan dalam 

melaksanakan pembimbingan berkelanjutan memberi saran (advising) kepada guru bagaimana 

pentingnya supervisi dalam suatu satuan pendidikan, kemudian dimotivasi dan dibimbing untuk 

membuat program supervisi sesuai dengan ketentuan. Setelah program supervisi disusun oleh kepala 

sekolah  satuan pendidikan melaksanakan supervisi manajerial (supervising) khusus melihat program 

supervisi yang dibuat oleh kepala sekolah. Berkelanjutan memiliki makna bahwa bimbingan 

merupakan proses yang kontinyu, tidak diberikan sewaktu waktu dan kebetulan, tetapi bimbingan 

merupakan kegiatan yang terus-menerus, tersistem, terencana, dan terarah pada tujuan. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah yang ditemui dalam proses pembinaan berkelanjutan sebagai berikut : Keterampilan guru 

dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif yang menjadi faktor pertama yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran proses pembelajaran di sekolah masih rendah. 

Keterampilan guru dalam menguasai materi pelajaran, menguasai model-model dan atau metode-

metode pembelajaran, menguasai penggunaan media pembelajaran, menguasai teknik penilaian 

pembelajaran, dan komitmen terhadap tugas masih rendah. Perlunya peningkatan peranan dan fungsi 

kepala sekolah dalam pelaksanaan pembinaan guru-guru khususnya dalam penggunaan metode 

pembelajaran inovatif dalam pembelajaran di kelas. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut 

: Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan berkelanjutan  di  SMAN 3 Bandar Lampung semester 2 

tahun pelajaran 2021/2022 sebagai upaya peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran inovatif ? Bagaimana hasil peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran inovatif melalui pelaksanaan pembinaan berkelanjutan  di  SMAN 3 Bandar Lampung 

semester 2 tahun pelajaran 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian  

Dari  rumusan  masalah  utama  yang  demikian,  dapat  ditentukan  tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: Untuk mendeskripsikan implementasi pelaksanaan pembinaan berkelanjutan  di  SMAN 3 
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Bandar Lampung semester 2 tahun pelajaran 2021/2022 sebagai upaya peningkatan keterampilan guru 

dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif. Untuk mendeskripsikan hasil peningkatan 

keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif di  SMAN 3 Bandar Lampung 

semester 2 tahun pelajaran 2021/2022 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap, mampu, dan cekatan. Iverson (2001:75) 

mengatakan keterampilan membutuhkan pelatihan dan kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang 

dapat lebih membantu menghasikan sesuatu yang lebih bernilai dengan lebih cepat. Robbins 

(2000:18) membagi keterampilan menjadi 4 kategori, yaitu :  Basic Literacy Skill : Keahlian dasar 

yang sudah pasti harus dimiliki oleh setiap orang seperti membaca, menulis, berhitung serta 

mendengarkan.  Technical Skill : Keahlian secara teknis yang didapat melalui pembelajaran dalam 

bidang teknik seperti mengoperasikan kompter dan alat digital lainnya.  Interpersonal Skill : Keahlian 

setiap orang dalam melakukan komunikasi satu sama lain seperti mendengarkan seseorang, memberi 

pendapat dan bekerja secara tim.  Problem Solving : Keahlian seseorang dalam memecahkan masalah 

dengan menggunakan logika atau perasaanya. 

 

Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam 

melakukan suatu kegiatan. Menurut Good dan Travers (dalam Gafar, 2001:37), model adalah 

abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem, dalam bentuk naratif, 

matematis, grafis, atau lambang lain. Disebutkan pula bahwa suatu model dapat dipakai untuk 

menirukan, menunjukkan, menjelaskan, memperkirakan atau memperkenalkan sesuatu. Briggs 

(2015:117) memberi batasan model sebagai seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan 

suatu proses, seperti penilaian suatu kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi. Miarso (2017:83) 

mendefinisikan model adalah representasi suatu proses dalam bentuk grafis, dan/atau naratif, dengan 

menunjukkan unsur-unsur utama serta strukturnya 

 

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student centered. Artinya, 

pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan 

secara mandiri (self directed) dan dimediasi oleh teman sebaya (peer mediated instruction). 

Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif 

biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu siswa untuk menginternalisasi, 

membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru. 

 

Kerangka Pikir 

Kepala Sekolah, di samping sebagai administrator yang pandai mengatur dan bertanggungjawab 

tentang kelancaran jalannya sekolah sehari hari, juga adalah seorang supervisor. Kepala Sekolah 

sebagai supervisor harus dapat melakukan pembinaan yang bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu 

dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja. Preventif berarti berusaha mencegah jangan sampai 

timbul hal-hal yang negatif, mengusahakan memenuhi syarat-syarat sebelum terjadinya sesuatu yang 

tidak kita harapkan. Korektif berarti memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. 

Kooperatif berarti mencari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dan usaha 

memperbaikinya dilakukan bersama-sama oleh kepala sekolah dan guru-guru yang menjadi subjek 

pembinaannya. Teknik yang digunakan dalam melaksanakan pembinaan oleh Kepala Sekolah 

terhadap guru-guru dapat dilakukan dengan teknik kelompok ataupun perseorangan dengan kegiatan 

berupa menilai rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, keterampilan melaksanakan 

hubungan pribadi dengan siswa, dan melihat aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran.  
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Model pelajaran inovatif atau biasa disebut praktik belajar. Inovasi yang bermula dari suatu 

pengetahuan dengan nama praktik belajar pengetahuan ini, kemudian berkembang pada berbagai mata 

pelajaran atau bidang studi. Praktik belajar diartikan sebagai suatu inovasi pembelajaran yang dibuat 

untuk membantu peserta didik memahami teori melalui pengalaman belajar praktik-empiris. Dalam 

konteks yang lebih luas, praktik belajar berarti suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk 

membantu peserta didik memahami teori/konsep-konsep pengetahuan melalui pengalaman belajar 

praktik empirik yang harus dikuasai dengan baik oleh guru.  

 

Dalam melaksanakan model pelajaran inovatif tersebut dibutuhkan adanya instrumen penilaian 

beserta kriterianya. Untuk menyusun instrumen penilaian tidaklah mudah, dituntut adanya suatu 

pengetahuan yang cukup dan ketrampilan yang memadai. Salah satu untuk menambahkan 

pengetahuan dan ketrampilan kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan program pembinaan 

khususnya pembinaan guru dalam mengembangkan keterampilan menggunakan model pelajaran 

inovatif  adalah dengan pembinaan berkelanjutan. Melalui pembinaan berkelanjutan para Kepala 

Sekolah mendapat kan pengetahuan sekaligus pembimbingan dalam melaksanakan program 

pembinaan Diharapkan dengan pembinaan berkelanjutan tentang penggunaan model pelajaran 

inovatif bagi para guru. 

 

Gambaran kerangka pikir pelaksanaan penelitian tindakan sekolah dengan menerapkan pelaksanaan 

pembimbingan berkelanjutan  sebagai upaya meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran inovatif sebagaimana dijelaskan bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Bagan Kerangka Pikir 

 

 

Hipotesis Penelitian 

Dari penjelasan dan uraian pada kajian teori dan kerangka pikir sebagaimana di atas, maka hipotesis 

tindakan penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut bahwa pelaksanaan pembinaan berkelanjutan 
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SMAN 3 Bandar Lampung pada semester 2 tahun pelajaran 2021/2022 diduga  dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif. 

 

METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan di SMAN 3 Bandar Lampung yang beralamat di Jalan  

Khairil Anwar No. 30 Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung  Provinsi Lampung 

Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Januari 2022  sampai dengan bulan  Marer 

2022. Secara rinci sebagaimana dijelaskan pada bagian lampiran 2 penelitian tindakan sekolah ini 

tentang Jadwal Kegiatan Penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan sekolah 

dalam upaya meningkatkan kemampuan 12 guru mata pelajaran di SMAN 3 Bandar Lampung dalam 

keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran inovatif.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah (School Action Research), karena penelitian 

dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah. Penelitian ini menggambarkan 

bagaimana suatu teknik pembinaan diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai. 

Penelitian ini mengambil bentuk penelitian tindakan sekolah (PTS) yaitu peningkatan keterampilan 

guru dalam menggunakan model pembelajaran inovatif melalui pelaksanaan kegiatan melalui  

pembinaan berkelanjutan, yang terdiri dari 2 siklus dan masing masing siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 

: (1) tahap perencanaan program tindakan, (2) pelaksanaan program tindakan, (3) pengamatan 

program, (4) refleksi. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 14 guru  mata 

pelajaran di SMAN 3 Bandar Lampung  pada semester 2 tahun pelajaran 2021/2022. Objek penelitian 

adalah peningkatan peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran inovatif 

melalui kegiatan pembinaan berkelanjutan. 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  beberapa metode diantaranya : 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti 

(Usman dan Akbar, 1995 : 54). Menurut Patton (dalam Poerwandari 2001:48)  tujuan observasi 

adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang 

yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam 

kejadian yang diamati tersebut.  

 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen (Usman dan Akbar, 1995 : 75) Dokumentasi adalah suatu metode pencarian data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalan dan lainnya. 

Aspek-aspek untuk menambah kelengkapan data dalam dokumentasi meliputi catatan-catatan, foto-

foto (Arikunto, 2006 : 187). Teknik dokumentasi untuk mendapatkan latar belakang yang luas, 

tentang pokok-pokok penelitian, dan dapat dijadikan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data 

(Nasution,1996). Dokumen lama dapat digunakan dalam penelitian    sebagai sumber data, 

dan  dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan (Moleong, 1989). 

 

Hasil  penelitian  kualitatif  seringkali  diragukan  karena  dianggap  tidak memenuhi syarat validitas 

dan reabilitas, oleh sebab itu ada cara-cara memperoleh tingkat  kepercayaan  yang  dapat  digunakan  

untuk  memenuhi  kriteria  kredibilitas (validitas internal).  Dalam penelitian ini validasi data 

dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan maksud untuk mengecek 

kebenaran data yang diperoleh dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain. 

Tujuan  triangulasi  ialah  mencek  kebenaran  data  tertentu  dengan membandingkannya  dengan  

data-data  yang  diperoleh  dari  sumber  lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong 
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(2008:330) bahwa:  “Triangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan  

sesuatu  yang  lain  diluar  data  itu  untuk  keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu”.   

 

Teknik Analisis Data  

Penilaian terhadap kriteria peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran 

inovatif  sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :  

Tabel  Pedoman Penilaian Peningkatan Keterampilan Guru dalam Menggunakan Model 

pembelajaran inovatif  

 

No Rentang Nilai Kriteria Nilai Keterangan 

1 >=90 Sangat Baik  

2 70-89 Baik  

3 50-69 cukup  

4 ˂50 Kurang  

 

Adapun pedoman penskoran peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan model 

pembelajaran inovatif  sebagaimana dijelaskan di bawah ini. 

Skor 1 = Tidak ada dokumen 

Skor 2 = Ada dokumen tidak lengkap, tidak dikerjakan 

Skor 3 = Ada dokumen tidak lengkap, dikerjakan tidak lengkap 

Skor 4 = Ada dokumen lengkap, dikerjakan, tidak lengkap 

Skor 5 = Ada dokumen lengkap, dikerjakan, lengkap 

 

Sedangkan untuk menghitung nilai kualifikasi digunakan rumus sebagai berikut : 

      Jumlah skor nilai riil 

Nilai Kualifikasi =  ---------------------------------- X 100 

      Jumlah skor nilai idial 

 

Indikator Keberhasilan 

Secara keseluruhan setelah data terkumpul, selanjutnya dipergunakan untuk menilai keberhasilan 

tindakan, dengan indikator sebagai berikut: Terjadi peningkatan keterampilan guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran inovatif baik secara klasikal maupun individual. Indikator  

keberhasilan  tindakan  yaitu  apabila  minimal mendapat nilai dalam rentang 79-90 atau mendapat 

kriteria nilai baik, serta  minimal 85%  guru  meningkat keterampilannya dalam menggunakan metode 

pembelajaran inovatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Keberhasilan tindakan ini disebabkan oleh peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran inovatif. Dengan meningkatnya keterampilan guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran inovatif, maka pelaksanaan pembinaan berkelanjutan  yang bersifat instruktif kepada 14 

guru SMAN 3 Bandar Lampung dapat mengoptimalkan keterampilan guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran inovatif. Pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagai wujud upaya 

peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif adalah pola 

pembinaan yang menjadi salah satu tugas wajib kepala sekolah dalam usaha meningkatkan sumber 
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daya manusia secara menyeluruh tidak hanya kepala sekolah, tetapi juga para guru dan tenaga 

kependidikan lainnya pada sekolah yang dipimpinnya. 

 

Dalam bentuk tabel, peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran 

inovatif pada kondisi awal sampai dengan pelaksanaan siklus kedua sebagaimana dijelaskan tabel di 

bawah ini. 

Tabel  Rekapitulasi Peningkatan Keterampilan Guru dalam Menggunakan Model 

Pembelajaran Inovatif pada Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II  

No Nama Guru 
Perolehan Nilai 

Ket 
Awal Siklus I Siklus II 

1 Guru 1 52,40 72,70 92,40  

2 Guru 2 49,60 71,90 88,40  

3 Guru 3 48,80 71,10 89,60  

4 Guru 4 47,60 69,90 88,60  

5 Guru 5 57,40 71,20 90,00  

6 Guru 6 51,60 70,80 88,40  

7 Guru 7 44,80 68,80 86,80  

8 Guru 8 49,60 70,00 88,00  

9 Guru 9 54,40 74,70 91,60  

10 Guru 10 45,60 63,90 89,60  

11 Guru 11 40,80 61,60 88,80  

12 Guru 12 51,60 71,90 87,60  

13 Guru 13 49,20 69,20 87,20  

14 Guru 14 53,20 71,60 92,00  

 Jumlah 696,60 973,30 1249,20  

 Rata-Rata 49,76 69,95 89,23  

 Kriteria Kurang Cukup Baik  

 

Dalam bentuk grafik Peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran 

inovatif pada kondisi awal, siklus I dan siklus II sebagaimana dijelaskan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar   Peningkatan Keterampilan guru Dalam Menggunakan Model Pembelajaran 

Inovatif pada Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 
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Data tabel di atas dalam bentuk persentase sebagaimana di bawah ini. 

Tabel  Rekapitulasi Peningkatan Kemampuan Guru pada Kondisi Awal, Siklus I dan 

Siklus II  

 

Kriteria Awal (f) % Siklus I (f) % Siklus II (f) % 

Sangat Baik 0 0 0 0 4 28,57 

Baik 0 0 9 64,29 10 71,43 

Cukup 6 42,86 5 35,71 0 0 

Kurang 8 57,14 0 0 0 0 

 

Dalam bentuk diagram batang sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Persentase Peningkatan Kemampuan Guru  pada Kondisi Awal, Siklus I dan 

Siklus II 

 

Dari penjelasan di atas terbukti bahwa terjadi peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan 

model pembelajaran inovatif oleh masing-masing guru  di SMAN 3 Bandar Lampung. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan berkelanjutan terbukti efektif dalam meningkatkan 

keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran inovatif.  

 

Pembahasan  

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, 

dan lebih khusus lagi adalah proses pembelajaran yang terjadi di kelas, mempunyai andil dalam 

menentukan kualitas pendidikan konsekuensinya, adalah guru harus mempersiapkan (merencanakan ) 

segala sesuatu agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan efektif”. Guru harus mampu 

berperan sebagai desainer (perencana), implementor (pelaksana), dan evaluator (penilai) kegiatan 

pembelajaran. Guru merupakan faktor yang paling dominan karena di tangan gurulah keberhasilan 

pembelajaran dapat dicapai. Kualitas mengajar guru secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi kualitas pembelajaran pada umumnya. Seorang guru dikatakan profesional apabila (1) 

serius melaksanakan tugas profesinya, (2) bangga dengan tugas profesinya, (3) selalu menjaga dan 

berupaya meningkatkan kompetensinya, (4) bekerja dengan sungguh tanpa harus diawasi, (5) menjaga 

nama baik profesinya, (6) bersyukur atas imbalan yang diperoleh dari profesinya. 
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Sesuai dengan pendapat Poppy Kamalia Devi, dkk (2009:1-5) menyatakan perangkat pembelajaran 

inovatif yaitu setiap guru pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran 

yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk 

berpatisipasi aktif. Peneliti telah melakukan pembinaan kepada guru-guru di SMAN 3 Bandar 

Lampung dalam  membuat dan melaksanakan perangkat pembelajaran inovatif sesuai dengan 

pendapat ahli perangkat pembelajaran inovatif yang dirancang agar pembelajaran di kelas berlangsung 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk berpatisipasi aktif.  

Perangkat pembelajaran inovatif dinyatakan baik karena memenuhi semua aspek dalam perancangan 

perangkat pembelajaran inovatif. Perangkat pembelajaran inovatif yang dibuat memuat (1) Program 

Tahunan (Prota), (2) Program Semester (Prosem), (3) Silabus, (4) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), (5) Media, (6) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), (7) Bahasa. 

 

Dalam melaksanakan model pelajaran inovatif tersebut dibutuhkan adanya instrumen penilaian 

beserta kriterianya. Untuk menyusun instrumen penilaian tidaklah mudah, dituntut adanya suatu 

pengetahuan yang cukup dan ketrampilan yang memadai. Salah satu untuk menambahkan 

pengetahuan dan ketrampilan kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan program pembinaan 

khususnya pembinaan guru dalam mengembangkan keterampilan menggunakan model pelajaran 

inovatif  adalah dengan pembinaan berkelanjutan. Melalui pembinaan berkelanjutan para Kepala 

Sekolah mendapat kan pengetahuan sekaligus pembimbingan dalam melaksanakan program 

pembinaan Diharapkan dengan pembinaan berkelanjutan tentang penggunaan model pelajaran 

inovatif bagi para guru. Sukarni (2014:85), bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan motivasi 

guru dalam membuat perangkat pembelajaran dengan lengkap. Guru menunjukkan keseriusan dalam 

memahami dan perangkat pembelajaran apalagi setelah mendapatkan bimbingan dalam menyusun 

perangkat pembelajaran dari peneliti.   

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dikemukakan saran-saran, yaitu: (1) mengingat pembinaan 

berkelanjutan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran 

inovatif, maka hendaknya para kepala sekolah yang lain juga menggunakan cara pembinaan 

berkelanjutan; dan (2) untuk memperoleh hasil yang lebih baik, hendaknya dilakukan penelitian 

tindakan sekolah lanjutan, dengan sasaran yang lebih luas untuk memperoleh hasil yang lebih 

komprehensif.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya hipotesis tindakan yang berbunyi: pelaksanaan pembinaan 

berkelanjutan SMAN 3 Bandar Lampung pada semester 2 tahun pelajaran 2021/2022 diduga  dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif telah terbukti 

benar. Dengan kata lain keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran inovatif dapat 

ditingkatkan melalui pembinaan berkelanjutan oleh kepala sekolah. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Dari hasil analisis data yang dilakukan dari hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan berkelanjutan 

dalam upaya meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif 

melalui kegiatan pembinaan pembinaan berkelanjutan yang dilaksanakan dalam 2 siklus, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Model pembinaan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan 

keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif sehingga diperoleh suatu 

pengalaman baru dalam penyelenggaraan model  pembinaan terhadap peningkatan keterampilan guru 

dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif. Dari kondisi awal, siklus I hingga siklus II  
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disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran inovatif. Hasil observasi dan penilaian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

keterampilan guru secara signifikan setelah dilaksanakan kegiatan pembinaan berkelanjutan.  Hal 

tersebut dapat dilihat pada hasil yang diperoleh, yaitu dari kondisi awal sebanyak 14 guru dinyatakan 

belum mempunyai keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif baik atau 0% 

dengan rata-rata penilaian 49,76, meningkat menjadi 9 guru atau 64,29% pada siklus pertama dengan 

hasil rata-rata nilai sebesar 69,995 serta 100% pada siklus kedua dengan perolehan nilai rata-rata 

sebesar 89,23. Penjelasan mengenai kriteria nilai dari kondisi awal adalah KURANG, meningkat 

menjadi CUKUP dan BAIK pada siklus terakhir.  

 

Saran 

Hendaknya kepala sekolah dalam menyusun pembinaan selalu memperhatikan rambu-rambu dan 

aturan-aturan baku yang berlaku sehingga kelengkapan pembinaan dapat tertata dengan baik. Dalam 

mengelola dan memanajemen pembinaan dan supervisi guru, hendaknya kepala sekolah melakukan 

koordinasi dengan pengawas sekolah maupun guru-guru dalam sekolahnya sehingga dapat 

dilaksanana secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga seluruh permasalahan yang 

muncul  dapat teratasi dengan baik. Pengawas sekolah hendaknya dapat meningkatkan kompetensinya 

selain kompetensi akademik dan kompetensi manajerial sehingga dapat menunjang dan meningkatkan 

kinerjanya dalam melaksanakan pembinaan demi meningkatkan mutu pendidikan  Pengawas sekolah 

hendaknya dapat meminimalisir yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan 

terhadap kepala sekolah, guru, dan stakeholder lainnya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. 

Dinas Pendidikan sebagai organisasi hendaknya mengupayakan agar pengawas sekolah meningkatkan 

kompetensinya selain kompetensi akademik dan kompetensi manajerial. Selain itu demi mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan hendaknya membuat peraturan dan panduan yang dapat menjadi 

pedoman bagi supervisor (baik kepala sekolah maupun pengawas sekolah) dalam melaksanakan 

tupoksinya. 
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PEMBELAJARAN  KOOPERATIF LEARNING MODEL TEAM GROUP 

TOURNAMENT  BAGI SISWA KELAS VI SD NEGERI 7 TONDANO 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to improve learning outcomes of social studies subjects through Team Learning 

Group Tournament learning learning model class VI students in Semester 1 7 Tondano Public Elementary 

School 2017/2018 Academic Year? At the end of the first cycle, students who achieved learning completeness 

were 61.11% (16 children), and students who had not finished were 38.89% (9 children), while at the end of the 

second cycle, 88.89% (20 children) and as many as 11, 11% (4 children) have not achieved mastery learning. 

With the average value of the class I cycle 6.67 and the average class II cycle 7.66. The results of non-test 

observations of the learning process show that students are more active during the learning process. Overall the 

class average has increased by 58.59%, and overall student learning completeness has increased by .553%. 

when compared to the initial conditions. This study can be concluded that the application of Cooperative 

Learning Learning Model Team Group Tournament can improve student learning outcomes in class VI 

Semester 1 SD Negeri 7 Tondano Academic Year 2017/2018. 

Key Word: Learning Outcomes and Team Group Tournaments 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS melalui  pembelajaran 

kooperatif learning model Team Group Tournament siswa kelas VI Semester 1 SD Negeri 7 Tondano  Tahun 

Pelajaran 2017/2018? Pada akhir siklus I, siswa yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak 61,11% (16 anak), 

dan siswa yang belum tuntas sebanyak 38,89% (9 anak), sedangkan pada akhir siklus II, sebanyak 88,89% (20 

anak) dan sebanyak 11, 11% (4 anak) belum mencapai ketuntasan belajar. Dengan nilai rata- rata kelas siklus I 

6,67 dan rata- rata kelas siklus II 7,66.  Adapun hasil non tes pengamatan proses belajar menunjukkan 

perubahan siswa lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Secara keseluruhan rata-rata kelas 

mencapai kenaikan sebesar 58,59% , dan ketuntasan belajar siswa secara keseluruhan mencapai peningkatan 

sebesar .553%. jika dibandingkan dengan kondisi awal. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan  

Pembelajaran Kooperatif Learning model Team Group Tournament dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VI Semester 1 SD Negeri 7 Tondano  Tahun Pelajaran 2017/2018.   

Kata Kunci: Hasil Belajar dan Team Group Tournament 

 

 

Pendidikan berkualitas merupakan perolehan nilai hasil belajar siswa. Nilai hasil belajar siswa dapat 

lebih ditingkatkan apabila pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien dengan ditunjang oleh 

tersedianya sarana dan prasarana pendukung serta kecakapan guru dalam pengelolaan kelas dan 

pengusaan materi yang memadai.  
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Tolok ukur keberhasilan pembelajaran pada umumnya adalah prestasi belajar.Prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas VI SD Negeri 7 Tondano untuk beberapa kompetensi dasar 

umumnya menunjukkan nilai yang rendah. Hal ini  standar kompetensi dan kompetensi dasar  IPS 

kelas memang sarat akan materi, di samping cakupannya luas dan perlu hafalan . Jika dilihat dari hasil 

ulangan harian sebagian besar masih di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM)  . 

 

Rendahnya prestasi belajar IPS di kelas VI SD Negeri 7 Tondano  dimungkinkan  juga  karena  guru 

belum menggunakan metode atau pun media pembelajaran serta mendesain  skenario pembelajaran 

yang disesuaikan dengan  karakteristik materi maupun kondisi siswa sehingga memungkinkan siswa 

aktif dan kreatif. Namun sebaliknya kecenderungan guru menggunakan model pembelajaran 

konvensional yang bersifat satu arah, cenderung kering dan membosankan. Kegiatan pembelajaran 

masih didominasi guru. Siswa  sebagai obyek bukan subyek bahkan guru cenderung  membatasi 

partisipasi dan kreatifitas siswa selama proses pembelajaran. 

 

Bertumpu pada kenyataan tersebut untuk merangsang dan meningkatkan peran aktif siswa baik secara 

individual dan kelompok terhadap proses pembelajaran IPS  maka masalah ini harus ditangani dengan 

mencari model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Guru sebagai 

pengajar dan fasilitator  harus mampu melakukan pembelajaran yang menyenangkan, menggairahkan 

sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal.  

 

Kenyataan  selama ini kegiatan belajar mengajar masih didominasi guru yaitu kegiatan satu arah 

dimana penuangan informasi dari guru ke siswa dan hanya dilaksanakan dan berlangsung di sekolah, 

sehingga hasil yang dicapai siswa hanya mampu menghafal fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum, 

teori hanya pada tingkat ingatan..  

 

Upaya harus dilakukan untuk memulai tuntutan lulusan yang kompetitif di era pembangunan yang 

berbasis ekonomi dan globalisasi adalah menyelaraskan kegiatan pembelajaran dengan nuansa 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diindikasikan dengan keterlibatan siswa secara 

aktif dalam membangun gagasan/pengetahuan oleh masing-masing individu baik di dalam maupun di 

luar lingkungan sekolah dengan metode mengajar yang dapat membuat siswa kreatif dalam  proses 

pembelajaran. Salah satu diantaranya adalah pembelajaran  Cooperative Learning  model Team 

Group Tournament. Dengan pembelajaran  Cooperative Learning model Team Group Tournament 

diharapkan siswa dapat menggali dan menemukan pokok materi secara bersama-sama dalam 

kelompok atau secara indivuidu. 

 

Penerapan  Pembelajaran kooperatif learning model Team Group Tournament, merupakan tindakan 

pemecahan masalah yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPS khususnya 

kompetensi dasar keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta budaya Indonesia , bagi siswa 

kelas VI semester I SD Negeri 7 Tondano  tahun Pelajaran 2017/2018. sehingga diharapkan dapat 

membantu para guru untuk mengembangkan gagasan tentang strategi kegiatan pembelajaran yang 

efektif dan inovatif serta mengacu pada pencapaian kompetensi individual masing-masing peserta 

didik. 

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut: Hasil belajar ujian akhir sekolah IPS belum menunjukkan hasil 

yang optimal. Mata Pelajaran IPS di SD cukup sarat  akan materi, tapi jumlah alokasi waktu sangat  

terbatas. Alat peraga untuk pembelajaran IPS sangat minim dan terbatas.Masih banyak para guru yang 

belum memanfaatkan sumber belajar di luar kelas.  
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Kegiatan belajar mengajar masih satu arah sehingga kreatifitas siswa kurang berkembang secara 

optimal. Perlunya model pembelajaran yang efektif dan inovatif sehingga siswa tidak cepat bosan dan 

mempunyai daya lekat yang tinggi. Perlunya model pembelajaran yang dapat mengembangkan kelima 

alat indra kita dengan maksimal sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

 

Perumusan masalah merupakan pernyataan rinci dan lengkap, mengenai ruang lingkup permasalahan 

yang akan diteliti. apakah melalui penerapan  pembelajaran  kooperatif learning model Team Group 

Tournament dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS di kelas VI Semester 1 SD Negeri 7 

Tondano  Tahun Pelajaran 2017/2018? 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  meningkatan hasil belajar mata pelajaran IPS melalui  

pembelajaran kooperatif learning model Team Group Tournament  siswa kelas VI Semester 1 SD 

Negeri 7 Tondano  Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

Belajar merupakan usaha yang dilakukan setiap manusia dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang 

ingin dicapai. Menurut Suryabrata (2002;232) menyimpulkan tentang belajar yaitu:(1) belajar itu 

membawa perubahan;(2) perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru;(3) 

perubahan itu terjadi karena usaha dengan sengaja .Belajar adalah suatu proses di mana suatu tindakan 

muncul atau berubah karena adanya respons terhadap sesuatu situasi (Sukmadinata,2003:15). Hal ini 

yang juga terkait dengan belajar adalah pengalaman, pengetahuan yang berbentuk interaksi dengan 

orang lain atau lingkungannya.  

 

Dalam penelitian ini, belajar adalah suatu proses  yang ditandai dengan perubahan pada diri siswa, 

dan perubahan itu merupakan hasil belajar yang  melibatkan segi jasmani dan rohani yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam hal pengetahuan, pemahaman,  ketrampilan,  sikap dan 

tingkah laku, serta semua aspek yang ada dalam individu.  

 

Hasil belajar siswa dalam hal ini meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif,aspek afektif dan aspek 

psikomotorik.(1) aspek kognitif, kemampuan kognitif yang meliputi: pengetahuan, 

pemahaman,penerapan,analisis, sintesis, dan evaluasi.(2) Aspek afektif, kemampuan afektif meliputi 

penerimaan, partisipasi, penilaian,dan penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup 

.(3)Aspek psikomotorik, kemampuan  psikomorik meliputi: persepsi, kesiapan, gerakanterbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan kompleks,gerakan penyesuaian dan kreativitas. ( Hamalik,2003:160) 

 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2017. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada hari-hari efektif sesuai dengan  jadwal jam pelajaran . 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 7 Tondano , selain itu salah satu tujuan yang dari penelitian ini 

adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  khususnya 

pada kompetensi dasar mengenal  keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta  Budaya 

Indonesia. 

 

Berdasarkan judul penelitian yaitu upaya meningkatakan hasil belajar IPS melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif learning model Team Group Tournament  pada siswa  siswa kelas SD Negeri 

7 Tondano   tahun pelajaran 2017/2018, maka subyek penelitiannya adalah siswa kelas SD Negeri 7 

Tondano  tahun pelajaran 20172018 yang berjumlah 24 siswa. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, sebagai subyek penelitian. Data yang dikumpulkan 

dari siswa meliputi data hasil tes tertulis. Tes tertulis dilaksanakan pada setiap akhir siklus yang terdiri 

atas materi keragaman kenampakan alam dan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Selain 

siswa sebagai sumber data, penulis juga menggunakan teman sejawat sesama guru kelas  sebagai 

sumber data.  

 

Pembelajaran sebelum pelaksanaan tindakan kelas, guru mengajar secara konvensional.  Guru 

cenderung menstranfer ilmu pada siswa, sehingga siswa pasif, kurang kreatif, bahkan cenderung 

bosan. Disamping itu dalam menyampaikan materi guru tanpa menggunakan alat peraga.  

 

Melihat kondisi pembelajaran yang monoton, suasana pembelajaran tampak kaku,  berdampak pada 

nilai  yang diperoleh  siswa kelas VI pada kompetensi dasar keragaman kenampakan alam, suku 

bangsa dan budaya Indonesia sebelum siklus I (pra siklus).  Banyak siswa belum mencapai ketuntasan 

belajar minimal dalam mempelajari kompetensi dasar tersebut.   

 

Berdasarkan hasil analisis  diketahui bahwa  jumlah siswa yang mendapat nilai A (sangat baik) 

sejumlah  0 % atau tidak ada , yang mendapat  nilai B (baik) sebanyak 16,7.% atau sebanyak 4siswa 

dan yang mendapat nilai C (cukup)  sebanyak 33,3 % atau 8 siswa , dan yang mendapat nilai kurang 

33,3 % atau sebanyak 8 siswa , sedangkan yang mendapat nilai sangat kurang 16,7 % atau sebanyak 4 

siswa.  

 

Hasil tes seperti tersebut di atas, sebagian besar  siswa belum mencapai ketuntasan belajar, hanya 

sebagian kecil yang telah mencapai ketuntasan belajar, diketahui bahwa siswa kelas VI yang memiliki 

nilai kurang dari KKM 6,5, sebanyak 20 siswa. Dengan  demikian   jumlah siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar minimum untuk kompetensi dasar keragaman kenampakan alam dan 

suku bangsa dan budaya Indonesia sebanyak 15 siswa (83,34). Sedangkan yang telah mencapai 

ketuntasan sebanyak 4siswa ( 16,16 0%).  

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa pembelajaran kooperatif learning  model Team 

Group tournament  dapat meningkatkan hasil belajar IPS khususnya penguasaan kompetensi  dasar 

keragaman kenampakan alam dan keragaman suku bangsa serta budaya Indonesia pada siswa kelas VI 

semester I tahun pelajaran 2010/ 2011.  

 

Pada awalnya siswa kelas VI, nilai rata- rata pelajaran IPS rendah khususnya pada kompetensi 

keragaman kenampakan alam dan keragaman suku bangsa serta budaya Indonesia. Yang jelas  salah 

satunya disebabkan karena luasnya kompetensi yang harus dikuasainya dan perlu daya ingat yang 

setia sehingga mampu menghafal dalam jangka waktu lama. Sebelum dilakukan tindakan guru 

memberi tes.   

 

Berdasarkan ketuntasan belajar siswa dari sejumlah 20 siswa terdapat 6 atau 16,66 % yang baru 

mencapai ketuntasan belajar dengan skor standar Kriteria Ketuntasan Minimal. Sedangkan 16 siswa 

atau  83,34% belum mencapai kriteria ketuntasan minimal untuk kompetensi dasar keragaman 

kenampakan alam Indonesia  yang telah ditentukan yaitu sebesar 6,5.  Sedangkan  hasil nilai  pra 

siklus I  terdapat  nilai tertinggi adalah 8, nilai terendah 2, dengan rata-rata kelas sebesar 4,83. 

 

Proses pembelajaran  pada pra siklus  menunjukkan bahwa siswa masih pasif, karena tidak diberi 

respon yang menantang. Siswa masih bekerja secara individual, tidak tampak kreatifitas siswa 
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maupun gagasan yang muncul. Siswa terlihat jenuh dan bosan tanpa gairah karena pembelajaran 

selalu monoton.  

 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus I, berupa hasil tes dan non tes. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaksanaan siklus I diperoleh keterangan  hasil tes siklus I, 

menunjukkan bahwa hasil yang mencapai nilai A (sangat baik) adalah4 siswa (11,1 %), sedangkan 

yang mendapat nilai B (baik)  adalah 11 siswa atau (50,0 %), sedangkan dari jumlah 24 siswa yang 

masih mendapatkan nilai  C (cukup) sebanyak 6 siswa (33,3 %) , sedangkan yang mendapat nilai  D 

(kurang) ada 1 siswa (5,6  %), sedangkan yang mendapat nilai D (sangat kurang) tidak ada atau  0 % . 

 

Berdasarkan  ketuntasan belajar siswa dari sejumlah 18 siswa terdapat 7 atau 38,88 % yang sudah 

mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan 11 siswa atau 61,11% belum mencapai ketuntasan. Adapun 

dari hasil nilai  siklus I dapat dijelaskan bahwa  perolehan nilai tertinggi adalah 8 , nilai terendah 2, 

dengan nilai rata-rata kelas sebesar 6,67. 

 

Proses pembelajaran pada siklus I sudah menunjukkan adanya perubahan, meskipun belum semua 

siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran . Hal ini dikarenakan kegiatan yang bersifat 

kelompok ada anggapan bahwa prestasi maupun nilai yang di dapat secara kelompok  

 

Hasil pengamatan telah terjadi kreatifitas dan keaktifan siswa secara mental maupun motorik, karena 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan permainan serta perlu kecermatan dan ketepatan. Ada 

interaksi antar siswa secara individu maupun kelompok, serta antar kelompok. Masing-masing siswa 

ada peningkatan latihan bertanya dan menjwab antar kelompok, sehingga terlatih ketrampilan 

bertanya jawab. Terjalin kerjasama inter dan antar kelompok. Ada persaingan positif antar kelompok 

mereka saling berkompetisi untuk memperoleh penghargaan dan menunjukkan untuk jati diri pada 

siswa. 

 

Hasil antara kondisi awal dengan siklus I menyebabkan adanya perubahan walau belum bisa optimal, 

hal ini ditandai  dengan peningkatan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar. Dari hasil tes 

akhir siklus I ternyata lebih baik dibandingkan dengan tingkat ketuntasan belajar siswa pada kondisi 

awal atau sebelum dilakukan tindakan. mengalami peningkatan baik dalam mencapai ketuntasan 

belajar yaitu dari 15 siswa belum tuntas pada pra siklus 7 siswa yang belum tuntas.  Sedangkan nilai 

rata – rata kelas ada kenaikan sebesar 38,09 % . Pada siklus I ini belum semua siswa mencapai 

ketuntasan karena ada sebagian siswa berpandangan bahwa kegiatan yang bersifat kelompok , 

penilaiannya juga kelompok. 

 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus II berupa hasil tes dan non tes, Berdasarkan hasil observasi 

yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap pelaksanaan siklus II dapat diketahui bahwa yang 

mendapatkan nilai sangat baik (A) adalah 22,2 % atau 4 siswa, sedangkan yang terbanyak yaitu yang 

mendapat nilai baik (B) adalah 66,7 % atau 12  siswa. Mendapat nilai C (cukup) adalah 11,1 % atau 

sebanyak 2 siswa. Sedangkan yang mendapat nilai D dan E tidak ada. Sedangkan nilai rata-rata kelas 

7,66. 

 

Proses pembelajaran pada siklus II sudah menunjukkan semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran . Hal ini dikarenakan  sekalipun kegiatan bersifat kelompok namun ada tugas individual 

yang harus dipertanggung jawabkan,  karena ada kompetisi kelompok maupun kompetisi individu.. 

Dari hasil pengamatan telah terjadi kreatifitas dan keaktifan siswa secara mental maupun motorik, 
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karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan permainan perlu kecermatan dan ketepatan. 

Ada interaksi antar siswa secara individu maupun kelompok, serta antar kelompok. Masing- masing 

siswa ada peningkatan latihan bertanya jawab dan bisa mengkaitkan dengan mata pelajaran lain 

maupun pengetahuan umum, sehingga disamping  terlatih ketrampilan bertanya jawab, siswa terlatih 

berargumentasi. Ada persaingan positif antar kelompok untuk penghargaan  dan menunjukkan jati diri 

pada siswa. 

 

Hasil antara siklus I dengan siklus II  ada perubahan secara signifikan, hal ini ditandai  peningkatan 

jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar . dari hasil tes akhir siklus II ternyata lebih baik 

dibandingkan dengan tingkat ketuntasan belajar siswa pada siklus I. Ada peningkatan yang cukup 

signifikan, baik dilihat dari ketuntasan belajar maupun hasil perolehan nilai rata- rata kelas. Dari 

sejumlah  24 siswa masih ada 4 siswa yang belum mencapai ketuntasan, hal ini memang kedua siswa 

tersebut harus mendapatkan pelayanan khusus, namun sekalipun 4 siswa ini belum mencapai 

ketuntasan, di sisi lain tetap bergairah dalam belajar.Sedangkan ketuntasan ada peningkatan sebesar 

228,62% dibandingkan pada siklus I 

 

Sedangkan nilai tertinggi pada siklus I sudah ada peningkatan dengan mendapat nilai 10 sebanyak 4 

siswa, hal ini karena ke-empat anak tersebut disamping mempunyai kemampuan cukup , didukung 

rasa senang dan dalam belajar, sehingga mereka dapat nilai yang optimal. Dari nilai rata- rata kelas 

yang dicapai pada siklus II ada peningkatan sebesar 24,84 % dibandingkan nilai rata- rata kelas pada 

siklus I. Secara umum dari hasil pengamatan dan tes sebelum pra siklus, hingga siklus II, dapat 

disimpulkan bahwa melalui penerapan pembelajaran kooperatif learning model Team Group 

Tournament dapat meningkatkan hasil belajar IPS kompetensi dasar keragaman kenampakan alam, 

suku bangsa dan budaya Indonesia sebesar 158,59% 

 

Hasil penelitian, dapat dilihat dan telah terjadi peningkatan pemahaman keragaman kenampakan alam 

dan keragaman suku bangasa serta budaya Indonesia pada siswa kelas VI SD Negeri  7 Tondano  pada 

semester I tahun pelajaran 2017/ 2018 melalui penerapan pembelajaran kooperatif learning model 

Team Group Tournament. Peningkatan  nilai rata- rata  yaitu 4,83 pada kondisi awal menjadi 6,67 

pada siklus I dan menjadi 7,66 pada siklus II. Nilai rata-rata siklus I meningkat 38,09 %dari kondisi 

awal, nilai rata-rata siklus II meningkat 24,84 % dari siklus I. Sedangkan ketuntasan belajar pada 

siklus I ada peningkatan sebesar  233,37 % dari kondisi awal, siklus II meningkat 228,62 %dari siklus 

II. Peningkatan nilai rata-rata kelas secara keseluruhan  sebesar 158,59% . 

 

Pada akhir pembelajaran terdapat perubahan positif pada siswa mengenai pemahaman keragaman 

kenampakan alam, suku bangsa dan budaya Indonesia. Dengan menggunakan pembelajaran 

Kooperatif Learning model Team Group Tournament ternyata mampu meningkatkan prestasi belajar 

IPS pada kompetensi dasar keragam kenampakan alam, suku bangsa dan budaya Indonesia. 

 

Berdasarkan  penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan  Pembelajaran Kooperatif Learning 

model Team Group Tournament dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS khususnya 

kompetensi dasar keragaman kenampakan alam dan suku bangsa dan budaya Indonesia bagi siswa 

kelas VI Semester 1 SD Negeri 7 Tondano  Tahun Pelajaran 2017/2018. Pada akhir siklus I, siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak 61,11% (16 anak), dan siswa yang belum tuntas sebanyak 

38,89% (9 anak), sedangkan pada akhir siklus II, sebanyak 88,89% (20 anak) dan sebanyak 11, 11% 

(4 anak) belum mencapai ketuntasan belajar. Dengan nilai rata- rata kelas siklus I 6,67 dan rata- rata 

kelas siklus II 7,66.   
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Adapun hasil non tes pengamatan proses belajar menunjukkan perubahan siswa lebih aktif selama 

proses pembelajaran berlangsung. Secara keseluruhan rata-rata kelas mencapai kenaikan sebesar 

58,59% , dan ketuntasan belajar siswa secara keseluruhan mencapai peningkatan sebesar .553%.jika 

dibandingkan dengan kondisi awal .  

 

Berkaitan dengan simpulan hasil penelitian di atas, maka dikemukakan saran bahwa guru hendaknya 

menerapkan pembelajaran kooperatif learning model Team Group Tournament sesuai dengan materi 

yang diajarkan. Untuk meningkatkan hasil belajar kompetensi dasar kenampakan alam, suku bangsa 

dan budaya Indonesia.  
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MENERAPKAN MODEL PENGAJARAN KOLABORASI  

 
Suwarni Humanti, S.Pd 

SMP Negeri 2 Belang Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

The aims of this research are: (a) Want to know the improvement of Civics learning achievement after the 

implementation of the collaborative teaching model. (b) Want to know the effect of Civics learning motivation 

after the collaborative teaching model is applied. This study uses two rounds of action research. Each round 

consists of four stages, namely: design, activities and observations, reflection, and revision. The target of this 

research is the seventh grade students of SMP Negeri 2 Belang. The data obtained in the form of formative test 

results, observation sheets of teaching and learning activities. From the results of the analysis, it was found that 

student learning achievement increased from cycle I to cycle II, namely, cycle I (51%) and cycle II (89%). The 

conclusion of this research is the collaborative teaching model can have a positive effect on achievement, 

interest, attention and participation, learning motivation of class VII students of SMP Negeri 2 Belang, and this 

learning model can be used as an alternative to Civics learning. 

Key Word: Learning Achievement and Collaborative Teaching 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar PKn setelah diterapkannya 

model pengajaran kolaborasi. (b) Ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar PKn setelah diterapkan model 

pengajaran kolaborasi. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action  research)  sebanyak  dua  

putaran.  Setiap  putaran  terdiri  dari  empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan 

refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Belang. Data yang diperoleh berupa hasil tes 

formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II yaitu, siklus I (51%) dan siklus II (89%). Simpulan dari 

penelitian ini adalah model pengajaran kolaborasi dapat berpengaruh positif terhadap prestasi, minat, perhatian 

dan partipasi, motivasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Belang, serta model pembelajaran ini dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran PKn. 

Kata Kunci: Prestasi Belajar dan Pengajaran Kolaborasi  

 

 

Di era globalisasi yang sedang berlangsung dewasa ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan. 

Tantangan tersebut antara lain persaingan ketat dalam perdangan internasional sebagai konsekuensi 

pasar bebas di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah 

kehidupan, termasuk matinya produk-produk perdangan lokal, bahkan pabrik-pabrik teksil dalam 

negeri, karena tidak mampu bersaing dengan produk luar. Contohnya: kalau jalan-jalan ke swalayan, 

dapat kita saksikan berapa prosen produk dalam negeri yang dipasarkan, bahkan mencari jeruk Garut 

atau apel Malang saja sudah susah. 

 

Menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut, pendidikan harus berorientasi sesuai dengan 

kondisi dan tuntutan itu, agar output pendidikan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi. Dalam 

kondisi ini, manajemen birokratik sentralistik yang telah menghasilkan pola penyelenggaraan 
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pendidikan yang seragam dalam berbagai kondisi lokal yang berbeda untuk berbagai lapisan 

masyarakat yang berbeda, tidak bisa dipertahankan lagi. Dikatakan demikian, karena muatan dan 

proses pembelajaran di sekolah selama ini menjadi miskin variasi, berbasis pada standar nasional 

yang kaku, dan diimplementasikan di sekolah atas dasar petunjuk-petunjuk yang cenderung serba 

detail. Di samping itu, peserta didik dievaluasi atas dasar akumulasi pengetahun yang telah 

diperolehnya, sehingga orang tua tidak mempunyai variasi pilihan atas jasa pelayanan pendidikan bagi 

anak-anaknya, sumber-sumber pembelajaran di “dunia” nyata dan unggulan daerah tidak 

dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan di sekolah, dan lulusan hanya mampu menghafal tanpa 

memahami. 

 

Tantangan masa depan yang beberapa indikatornya telah nampak akhir-akhir ini, menuntut manusia 

yang mandiri, sehingga peserta didik harus dibekali dengan kecakapan hidup (life skill) melalui 

muatan, proses pembelajaran dan aktivitas lain di sekolah. Kecakapan hidup di sini tidak semata-mata 

terkait dengan motif ekonomi secara sempit, seperti keterampilan untuk bekerja, tetapi menyangkut 

aspek sosial-budaya seperti cakap, berdemokrasi, ulet, dan memilii budaya belajar sepanjang hayat. 

 

Perkembangan global saat ini juga menuntut dunia pendidikan untuk selalu mengubah konsep 

berpikirnya. Konsep lama mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, lebih-lebih 

untuk yang akan datang. Untuk itulah, perubahan selalu dilakukan sesuai dengan perkembangan 

zaman. Belajar adalah proses penambahan pengetahun. Konsep ini muncul pada pengertian paling 

awal. Namum pandangan ini, ternyata masih berlaku bagi sebagian orang di negeri ini. Dengan 

pijakan konsep ini, belajar seolah-olah hanya penjejalan ilmu pengetahun kepada siswa.  

 

Pandangan ini tidak terlu salah karena pada kenyataannya bahwa belajar itu menambah pengetahun 

kepada anak didik. Namum demikian, konsep ini masih sangat parsial, telalu sempit, dan menjadikan 

siswa sebagai individu-individu yang pasif dan repesif. Siswa layaknya sebuah benda kosong yang 

perlu diisi sampai penuh tanpa melihat potensi yang sebenarnya sudah ada pada siswa. Pendidikan 

formal saat ini ditandai dengan adanya perubahan yang berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir ini 

ditandai dengan adanya suatu perubahan (inovasi). Perubahan pada hakekatnya adalah sesuatu hal 

yang wajar karena perubahan itu adalah sesuatu yang bersifat kodrati dan manusiawi. Hanya ada dua 

alternatif pilihan yaitu menghadapi tantangan yang ada di dalamnya atau mencoba menghindarinya. 

Jika perubahan direspon positif akan menjadi peluang dan jika perubahan direspon negatif akan 

menjadi arus kuat yang menghempaskan dan mengalahkan kita. 

 

Dalam proses pembelajaran yang menyangkut materi, metode, media alat peraga dan sebagainya 

harus juga mengalami perubahan kearah pembaharuan (inonvasi). Dengan adanya inovasi tersebut di 

atas dituntut seorang guru untuk lebih kreatif dan inovatif, terutama dalam menentukan model dan 

metode yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan siswa terutama pembentukan kecakapan 

hidup (life skill) siswa yang berpijak pada lingkungan sekitarnya.  

 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahnnya sebagai berikut: 

Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar PKn dengan diterapkannya model pengajaran kolaborasi 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Belang. Bagaimanakah pengaruh model pengajaran kolaborasi 

terhadap motivasi belajar PKn pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Belang . 

 

Penelitian ini hanya dikenakan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Belang Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Maret semester genap .Materi yang disampaikan adalah pokok bahasan hakikat bangsa 
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dan kesatuan NKRI. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang 

peningkatan prestasi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Belang dalam mempelajari PKn khususnya pada 

pokok bahasan hakikat bangsa dan kesatuan NKRI. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah: Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar PKn setelah diterapkannya strategi 

pembelajaran kolaboratif pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Belang. Ingin mengetahui pengaruh 

motivasi  belajar PKn setelah diterapkan strategi pembelajaran kolaboratif pada siswa VII SMP 

Negeri 2 Belang. Menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran PKn dalam meningkatkan prestasi 

belajar pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Belang.  

 

Pembelajaran adalah proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan belajar 

adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingkah laku atau tanggapan yang 

disebabkan oleh pengalaman. (KBBI, 1996:14). Sependapat dengan pernyataan tersebut Soetomo 

(1993:68) mengemukakan bahwa belajar adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang dengan 

sengaja dikalukan sehingga memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan 

tingkah laku tertentu pula. Sedangkan belajar adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan 

tingkah laku yang bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisik, tetapi perubahan 

dalam kebiasaan, kecakapan, bertambah pengetahun, bekembang daya pikir, sikap dan lain-lain 

(Sutomo, 1993:120). 

 

Kegiatan belajar bersama dapat membantu memacu belajar aktif. Kegiatan belajar dan mengajar di 

kelas memang dapat menstimulasi belajar aktif dengan cara khusus. Apa yang didiskusikan siswa 

dengan teman-temannya dan apa yang diajarkan siswa kepada teman-temannya memungkinkan 

mereka untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan materi pelajaran. Metode belajar bersama 

yang terbaik, semisal pelajaran menyusun gambar (jigsaw), memenuhi persyaratan ini. Pemberian 

tugas yang berbeda kepada siswa akan mendorong mereka untuk tidak hanya belajar bersama, namun 

juga mengajarkan satu sama lain. 

 

Pembelajaran kolaboratif (Colaborative Learning) merupakan model pembelajaran yang menerapkan 

paradigma baru dalam teori-teori belajar (Yufiarti:2003) (dalam Sulhan, 2006:69). Pendekatan ini 

dapat digambarkan sebagai suatu model pembelajaran dengan menumbuhkan para siswa untuk 

bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan yang sama. Pendekatan 

kolaboratif bertujuan agar siswa dapat membangun pengetahunnya melalui dialog, saling membagi 

informasi sesama siswa dan guru sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuan mental pada 

tingkat tinggi. Model ini digunakan pada setiap mata pelajaran terutama yang mungkin 

berkembangkan sharing of information di antara siswa. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian dilakukan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab 

menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai.  

 

Penelitian ini bertempat di VII SMP Negeri 2 Belang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 

semester genap 2017/2018. Subyek penelitian adalah siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 2 Belang 

pada pokok bahasan hakikat Negara dan kesatuan NKRI. Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, 

yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap penyelesaian. 
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Data penelitian yang diperoleh berupa data observasi pengamatan pengelolaan model pengajaram 

kolaborasi dan pengamatan aktivitas siswa dan guru pada akhir pembelajaran, dan data tes formatif 

siswa pada setiap siklus. Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan 

pengelolaan model pengajaram kolaborasi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

model pengajaram kolaborasi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan data pengamatan 

aktivitas siswa dan guru serta data pengamatan minat, keterlibatan, dan partisipasi siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

 

Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkan proses 

belajar mengajar dengan menerapkan model pengajaram kolaborasi. Pada tahap ini peneliti 

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan 

alat-alat pengajaran yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengolahan 

model pengajaram kolaborasi, dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2018 di kelas VII dengan jumlah 

siswa 35 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar, sedangkan yang bertindak sebagai 

pengamat adalah wali kelas VII dengan dibantu oleh seorang guru. Adapun proses belajar mengajar 

mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksaaan belajar mengajar.  

 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan.  Pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar pada siklus I ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan 

pada siklus berikutnya. Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat langsung dalam setiap 

kegiatan yang akan dilakukan. Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan 

informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan. Guru harus lebih terampil dan 

bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga siswa bisa lebih antusias. 

 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 3, 

soal tes formatif  3 dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar 

observasi pengelolaan model pengajaran kolaborasi dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 di 

kelas VII dengan jumlah siswa 35 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar, sedangkan 

yang bertindak sebagai pengamat adalah wali kelas VII dengan dibantu oleh seorang guru. Adapun 

proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, 

sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan 

(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.  

 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrumen yang 

digunakan adalah tes formatif II.   

 

Diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 88,83 dan dari 15 siswa yang telah tuntas sebanyak 12 

siswa dan 3 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang 

telah tercapai sebesar 89% (termasuk kategori tuntas).  Hasil pada siklus II ini mengalami peningkatan 

lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus II ini dipengaruhi oleh adanya 
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peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan model pengajaran kolaborasi sehingga siswa 

menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami 

materi yang telah diberikan. 

 

Pada siklus II guru telah menerapkan model pengajaran kolaborasi dengan baik dan dilihat dari 

aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan 

baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan 

selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada 

pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan model pengajaram kolaborasi dapat 

meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengajaran kolaborasi memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa 

terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, dan II) yaitu 

masing-masing 51%, dan 89%. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

 

Analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar dengan menerapkan model 

pengajaram kolaborasi dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif 

terhadap prestasi belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa 

pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. 

 

Analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran PKn pada pada pokok bahasan 

hakikat negara dan kesatuan NKRI dengan model pengajaram kolaborasi yang paling dominan adalah 

bekerja dengan sesama anggota kelompok, mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan 

diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat 

dikategorikan aktif. 

 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-langkah kegiatan 

belajar mengajar dengan menerapkan pengajaran kolaborasi dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas 

guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan 

konsep, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase 

untuk aktivitas di atas cukup besar. 

 

Analisis data pada siklus I diperoleh hasil sebanyak 11 siswa (57,14%) memiliki minat baik, 2 siswa 

(22,86%) memiliki minat cukup, 2 siswa (22,86%) memiliki minat kurang, pada siklus II diperoleh 

hasil sebanyak 13 siswa (80,00%) memiliki minat baik, 1 siswa (8,57%) yang memiliki minat cukup, 

1 siswa (8,57%) memiliki minat kurang. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran PKn dengan menerapkan model pengajaram kolaborasi dapat meningkatkan minat 

siswa terhadap pembelajaran. 

 

Analisis data pada siklus I diperoleh hasil sebanyak 10 siswa (57,14%) memiliki perhatian baik, 3 

siswa (22,86%) memiliki perhatian cukup, 2 siswa (22,86%) memiliki perhatian kurang, pada siklus II 

diperoleh hasil 12 siswa (74,28%) memiliki perhatian baik, 2 siswa (17,14%) memiliki perhatian 

cukup, 1 siswa (8,57%) memiliki perhatian kurang. Dari hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa 

kegiatan pembelajaran PKn dengan menerapkan model pengajaran kolaborasi dapat meningkatkan 

perhatian siswa terhadap pembelajaran. 
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Analisis data pada siklus I diperoleh hasil sebanyak 11 siswa (51,13%) memiliki partisipasi baik, 2 

siswa (22,86%) memiliki partisipasi cukup, 2 siswa (22,86%) memiliki partisipasi kurang, siklus II 

diperoleh hasil 11 siswa (68,57%) memiliki partisipasi baik, 3 siswa (22,85%) memiliki partisipasi 

cukup, 1 siswa (8,57%) memiliki partisipasi kurang. Dari hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa 

kegiatan pembelajaran PKn dengan menerapkan model pengajaran kolaborasi dapat meningkatkan 

partisipasi siswa terhadap pembelajaran. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan selama tiga siklus, hasil seluruh pembahasan serta 

analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Model pengajaran kolaborasi dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran PKn. Model pengajaram kolaborasi memiliki dampak positif 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa 

dalam setiap siklus, yaitu siklus I (51%), dan siklus II (89%). Siswa dapat bekerja secara mandiri 

maupun kelompok, serta mampu mempertangungjawabkan segala tugas individu maupun kelompok. 

Penerapan model pengajaram kolaborasi mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan 

motivasi, minat perhatian serta partisipasi belajar siswa. 

 

Saran dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar mengajar PKn 

lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai 

berikut: untuk melaksanakan model pengajaram kolaborasi memerlukan persiapan yang cukup 

matang, dan perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di 

kelas VII SMP Negeri 2 Belang. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-

perbaikan agar diperoleh hasil lebih baik. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to describe the increase in the ability of class teachers in managing learning at 

SMP Negeri 3 Kalianda, South Lampung Regency after supervision/coaching was carried out. This school 

action research was conducted at Kalianda 3 Public Middle School, South Lampung Regency. The type of 

action in this study is in the form of concrete actions, namely guiding teachers in carrying out learning activities 

through academic supervision. The research was conducted in semester 2, from January to March 2022 to be 

precise. The subjects of this school action research were class teachers at Kalianda 3 Public Middle School, 

South Lampung Regency with a total of 6 teachers. The results showed that teacher performance increased after 

taking action in the form of periodic collaborative educative supervision from cycle I to cycle II. These 

improvements included improvements in preparing lesson plans, carrying out learning, assessing learning 

achievement, implementing follow-up assessments of student achievement. For this reason, researchers suggest 

that educational supervision in schools carry out periodic collaborative educational supervision. 

Key Word: Supervision 

 

ABSTRAK 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan guru kelas dalam 

pengelolaan pembelajaran  di SMP Negeri 3 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan setelah dilakukan tindakan 

supervisi/pembinaan. Penelitian Tindakan Sekolah ini dilakukan di SMP Negeri 3 Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan. Jenis tindakan dalam penelitian ini adalah berupa tindakan nyata yaitu membimbing guru 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui supervisi Akademik. Penelitian dilakukan pada semester 2, 

tepatnya pada bulan Januari – Maret 2022. Subjek penelitian tindakan sekolah ini adalah  guru kelas di SMP 

Negeri 3 Kalianda  Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 6 guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kinerja guru meningkat  setelah dilakukan tindakan yang berupa supervisi edukatif kolaboratif secara periodik 

dari siklus I ke siklus II. Peningkatan tersebut meliputi peningkatan dalam menyusun rencana pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, menilai prestasi belajar, melaksanakan tindak lanjut penilaian prestasi belajar 

siswa  Untuk itu, peneliti menyarankan agar supervisi edukatif di sekolah-sekolah melaksanakan  supervisi  

edukatif kolaboratif secara periodik. 

Kata Kunci: Supervisi 

 

 

PENDAHULUAN 

Mutu pendidikan ternyata dipengaruhi oleh banyak komponen. Menurut Syamsuddin (2005:66) ada 

tiga komponen utama  yang saling berkaitan dan memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan belajar 

mengajar. Ketiga komponen tersebut adalah  kurikulum, guru, dan pembelajar (siswa). Ketiga 

komponen itu, guru menduduki posisi sentral sebab peranannya sangat  menentukan. Dalam 

pembelajaran seorang guru harus mampu menerjemahkan  nilai-nilai yang terdapat dalam  kurikulum 

secara optimal.  Walaupun sistem pembelajaran sekarang sudah tidak theacher center  lagi, namun 
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seorang guru tetap memegang peranan yang penting dalam  membimbing siswa. Bahkan berdasarkan  

seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang memadai baik di bidang akademik maupun 

pedagogik. Menurut Djazuli (2016:2)  seorang guru dituntut memiliki wawasan yang berhubungan 

dengan mata pelajaran yang diajarkannya dan wawasan yang berhubungan kependidikan untuk 

menyampaikan  isi pengajaran kepada siswa. Kedua wawasan tersebut merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. 

 

Seorang guru harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, pengetahuan, sikap dan 

keterampilannya secara terus-menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

termasuk paradigma baru pendidikan. Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departeman 

Pendidikan Nasional (2004:2)  seorang guru  harus memenuhi tiga standar kompetensi, di antaranya: 

(1) Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan Kependidikan, (2) Kompetensi 

Akademik/Vokasional sesuai materi pembelajaran, (3) Pengembangan Profesi. Ketiga  kompetensi 

tersebut bertujuan agar guru bermutu, menjadikan pembelajaran bermutu juga, yang akhirnya 

meningkatkan  mutu pendidikan Indonesia. 

 

Untuk mencapai tiga kompetensi tersebut, sekolah harus melaksanakan  pembinaan   terhadap  guru   

baik melalui workshop,  PKG, diskusi dan supervisi edukatif. Hal itu harus dilakukan secara periodik 

agar kinerja dan wawasan guru  bertambah. berdasarkan pengamatan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di SMP Negeri 3 kalianda, rendahnya kinerja dan wawasan guru diakibatkan (1) rendahnya  

kesadaran guru untuk  belajar, (2) kurangnya kesempatan guru mengikuti pelatihan, baik secara 

regional maupun nasional, (3) kurang  efektifnya  PKG, (4) supervisi  proses pembelajaran  cenderung 

menitikberatkan pada  aspek administrasi. (5)guru  belum  sepenuhnya  memiliki  wawasan  dan  

merubah  pola  pikir terhadap  proses  pembelajaran, (6) kurang optimalnya kompetensi  pedagogi  

yaitu kemampuan guru dalam merancang proses pembelajaran dan (7) kompetensi profesional yaitu 

kempuan  yang dimiliki  oleh guru  dalam  mengelola  pengetahuan yang  dimilikinya  untuk  

kemajuan  dirinya. 

 

Seorang guru sebagai pendidik dituntut untuk mampu menerjemahkan nilai-nilai dan kompetensi yang 

terdapat di dalam kurikulum secara optimal. Walaupun sistem pembelajaran saat ini lebih 

mengutamakan student centre (pembelajaran berpusat pada siswa) dan bukan lagi teacher centre 

(pembelajaran berpusat pada guru), namun seorang guru tetap memegang peranan yangsangat pentig 

dalam membimbing siswa. Bahkan pada era pembelajaran digital saat ini, seorang guru harus 

memiliki kemampuan yang memadai baik di bidang akademik maupun pedagogic dengan 

memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk mendesain pembelajaran yang kreatif yang 

memampukan siswa untuk aktif dan dapat berpikir kreatif. Untuk mencapai kompetensi tersebut, 

seorang guru dituntut harus selalu berinovasi dan meningkatkan kemampuannya baik secara akademik 

maupun pedagogik. Namun dari semua itu keepala sekolah juga sangat berperan dalam peningkatan 

potensi guru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lynne “Principal leadership is the key to 

successful implementation of mandated, highaccountability, teacher evaluation systems” (Lynne & 

John, 2015).  

 

Berdasarkan hasil observasi administrasi perangkat pembelajaran dan kertampilan guru dalam 

pengelolaan kelas kinerja guru masih kurang optimal seperti merencanakan kegiatan pembelajaran 

tingkat keberhasilan menacapai 61,11 kategori cukup, pelaksanaan kegiatan pembelajaran tingkat 

keberhasilan mancapai 59,26 kategori kurang, menilai prestasi hasil belajar siswa 70,37 kategori 

cukup dan kinerja guru dalam melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian mencapai 56,67 kategori 
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cukup. Pembelajaran masih terfokus pada guru. Siswa hanya mendengarkan dan melaksanakan  

perintah guru.  Hal  ini  terjadi karena sangat sulit mengubah gaya mengajar guru. Guru terbiasa 

dengan pembelajaran konvensional yang sudah dilakukan  selama  beberapa  tahun.  Walaupun  sudah  

diberikan pelatihan  pembelajaran  inovatif, namun ketika melaksanakan proses pembelajaran masih 

saja terpaku dengan pembelajaran konvensional.   

 

Untuk memperbaiki kinerja dan wawasan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri 3 kalianda,  

kepala sekolah melakukan pembinaan terhadap guru, mendorong guru untuk mengikuti diklat, 

workshop, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Penilaian Kinerja Guru (PKG), diskusi, dan 

supervisi edukatif.  

 

Supervisi merupakan pengawasan  pelaksanaan  kegiatan  akademik  yang  berupa  proses  belajar  

pembelajaraan  derta  proses pengewasan  terhadap  situasi  pendukung  proses  pembelajaran. 

Pelaksanaan supervisi edukatif kolaboratif secaara periodik dengan tujuan untuk meningkatkan 

kinerja guru dalam: 1) mengembangkan perangkat pembelajaran, 2) pelaksanaan pembelajaran, 3) 

melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik, 4) melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.  

 

Kepala sekolah melaksanakan penelitian tindakan sekolah yang berkaitan dengan  permasalahan di 

atas. Karena keterbatasan peneliti, maka penelitian ini  hanya divokuskan pada  supervisi edukatif saja 

sehingga judul penelitian tindakan tersebut adalah ” Supervisi Edukatif Kolaboratif secara Periodik 

untuk meningkatkan Kinerja Guru dalam Pembelajaran di Kelas”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah  secara umum dalam penelitian 

tindakan ini adalah: Apakah dengan supervisi edukatif kolaboratif secara periodik, kinerja guru dalam 

pembelajaran di kelas dapat ditingkatkan?  

 

Adapun secara khusus,  rumusan masalah penelitian tindakan ini sebagai berikut. Apakah dengan 

supervisi edukatif kolaboratif secara periodik dapat meningkatkan kinerja guru dalam menyusun  

rencana pembelajaran? Apakah dengan supervisi edukatif kolaboratif secara periodik dapat 

meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran? Apakah dengan supervisi edukatif 

kolaboratif secara periodik dapat meningkatkan guru dalam  menilai prestasi belajar siswa? Apakah 

dengan supervisi edukatif kolaboratif secara periodik dapat meningkatkan guru dalam melaksanakan 

tindak lanjut hasil penilaian prestasi  belajar siswa? 

 

Batasan Masalah 

Karena supervisi edukatif melibatkan supervisor, guru, siswa dan lingkungan maka dalam penelitian 

tindakan ini, peneliti (kepala sekolah) bersama sebagian guru  SMP Negeri 3 kalianda 

mengidentifikasi masalah pembelajaran. Selanjutkan menentukan langkah-langkah pemecahan 

masalah. Hasil diskusi diperoleh langkah-langkah pemecahan, yakni: (1) mengadakan workshop 

singkat tentang pembuatan persiapan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran di 

sekolah, (2) melaksanakan supervisi edukatif kolaboratif secara periodik  dengan menekankan pada 

pemberian bantuan untuk perbaikan pembelajaran. 

 

Tujuan Penelitian 

Mendeskripsikan langkah-langkah supervisi edukatif kolaboratif secara periodik dalam melaksanakan 

pembelajaran. Mendeskripsikan langkah-langkah supervisi edukatif kolaboratif secara periodik dalam 
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menilai prestasi belajar. Mendeskripsikan langkah-langkah supervisi edukatif kolaboratif secara 

periodik dalam melaksanakan tindak lanjut penilaian prestasi belajar siswa. Mendeskripsikan langkah-

langkah supervisi edukatif kolaboratif secara periodik  dalam menyusun  rencana pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 

pelajaran 2021/2022. Pada tahun itu banyak hasil penelitian yang kurang mengarah pada peningkatan 

mutu pendidikan. Peneliti mengambil tempat penelitian  di  SMP Negeri 3 Kalianda   Kabupaten 

Lampung Selatan sekaligus sebagai Plt. kepala sekolah nya. Guru-guru di SMP Negeri 3 Kalianda ada 

yang GTT, GB, PNS, dan ijazahnya pun beragam, yakni  ada yang berijazah diploma, sarjana, dan 

pascasarjana. Waktu penelitian adalah pada tahun pelajaran 2021/2022. Selama penelitian tersebut 

peneliti  mengumpulkan data awal, menyusun program supervisi, pelaksanaan supervisi, analisis, dan 

tindak lanjut. 

 

Faktor yang Diselidiki 

Untuk menjawab permasalahan, ada beberapa faktor  yang diselidiki sebagai berikut. Kemampuan 

guru  dalam membuat rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai prestasi belajar, 

dan Melaksanakan  tindak lanjut hasil penilaian  prestasi belajar siswa sebelum penelitian dan  dalam 

penelitian tindakan. Pembelajaran, memperhatikan keefektifan  pembelajaran di kelas yang dikelola 

oleh guru  dengan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Guru, 

memperhatikan motivasi belajar siswa dan hasil belajar, yang dilihat juga hasil nilai ujian akhir 

nasional, khusus mata pelajaran  bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika. Peneliti, 

memperhatikan tindakan Guru selama melakukan supervisi edukatif 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini  merupakan penelitian tindakan maka  pelaksanakan  ini dilaksanakan secara siklus. 

Pelaksanaannya selama dua siklus. Siklus-siklus itu merupakan rangkaian yang saling berkelanjutan, 

maksudnya siklus kedua merupakan kelanjutan dari siklus pertama. Setiap siklusnya  selalu ada 

persiapan tindakan, pelaksanaan tindakan, pemantauan dan evaluasi, dan refleksi. Gambaran penelitan 

tindakan  itu sebagai berikut.  

 

Siklus pertama dilaksanakan selama 1 bulan yaitu awal bulan Januari sampai akhir bulan Maret 2022 

semester genap tahun pelajaran 2021/2022 dengan  kegiatan sebagai berikut. Pengumpulan data awal 

diambil dari  daftar keadaan guru untuk mengetahui pendidikan  terakhir, pelatihan yang pernah 

diikuti guru, serta lamanya guru bertugas. Data awal kerja guru dan efektivitas  pembelajaran  dilihat 

dari hasil supervisi  kunjungan kelas masing-masing guru sebelum dilaksanakan penelitian 

Mengadakan pertemuan guru-guru sebagai mitra penelitian membahas langkah-langkah pemecahan 

masalah pembelajaran dari aspek guru, dan Peneliti. Merumuskan langkah-langkah tindakan yang 

akan dilaksanakan pada siklus  pertama   

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan yang dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini  ialah apabila persentasi rata – 

rata keberhasilan dari keseluruhan guru kelas meningkat. Sedangkan tolak ukur nilai keberhasilan dari 

seorang guru sebesar  > 75. Aspek – aspek kinerja guru yang ditujukan sebagai indikator keberhasilan, 

diantaranya : kinerja guru dalam  menyusun rencana pembelajaran, kinerja guru dalam  melaksanakan 

pembelajaran, kinerja guru dalam menilai prestasi belajar siswa, kinerja guru dalam melaksanakan 

tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar siswa. Dengan meningkatnya kinerja guru maka dapat 
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berakibat terjadinya pembelajaran  efektif yang mampu  memotivasi  belajar siswa dengan 

meningkatnya hasil belajar terutama nilai ujian semester. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Pembahasan didasarkan pada teori-teori yang sudah ada, baik berdasarkan pada  referensi mapun dari 

ucapan ahli di bidang penelitian ini. 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 positif. Dengan adanya itu, terciptalah hubungan yang akrap antara guru dan 

Peneliti. Tentu  saja ini akan membawa nilai positif dalam pelaksanaan pembelajaran.  

 

Temuan kedua, kinerja guru meningkat dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam penelitian 

tindakan ini ternyata dari 6 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. 

 

Temuan  ketiga, kinerja guru meningkat dalam menilai prestasi belajar siswa. Pada penelitian 

tindakan yang dilakukan di SMP Negeri 3 Kalianda 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  melaksankan 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 
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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 melaorkannya 

kepada urusan kurikulum. 

 

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. 

 

Temuan kelima, Kinerja guru meningkat dalam menyusun program pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai prestasi belajar, dan  melaksanakan tindak lanjut hasil prestasi belajar siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ada empat hal yang dikemukakan dalam penelitian tindakan ini, yakni 

simpulan tentang: (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. 

 

Berdasarkan hasil  supervisi edukatif siklus I dan siklus II  kinerja guru meningkat, yakni siklus I 

Kinerja guru  dalam menyusun rencana pembelajaran siklus I mencapai  71,98 % sedangkan siklus II 

92,44 %. Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran siklus I mencapai 75,49 % sedangkan 

siklus II mencapai 93,81  %. Kinerja guru dalam menilai prestasi belajar siklus I mencapai 81,3 % 

sedangkan siklus II  90,56 %. Kinerja guru dalam melaksanakan tindak lanjut penilaian prestasi 

belajar siswa pada siklus I mencapai 54 % sedangkan siklus II 59,76 %. Dengan demikian tindakan 

siklus II rata-rata sudah di atas 83 %.  

 

Pertama, kinerja guru dalam menyusun rencana pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pelaksanaan supervisi edukatif kolaboratif secara periodik dapat meningkatkan kinerja guru dalam 

menyusun rencana pebelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. (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 

rencana pembelajaran (mengingatkan betapa pentingnya rencana pembelajaran), (3) satu minggu 

sebelum pelaksanaan supervisi rencana 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. 

 

Kedua, kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pelaksanaan supervisi edukatif kolaboratif secara periodik dapat meningkatkan kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut.  (1) Peneliti yang mengamati 

guru mengajar tidak sebagai penilai tetapi sebagai rekan bekerja yang siap membantu guru tersebut, 

(2) Selama pelaksaaan supervisi 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. 

 

Ketiga, kinerja guru dalam menilai prestasi belajar dapat disimpulkan sebagai berikut. Pelaksanaan 

supervisi edukatif kolaboratif secara periodik dapat meningkatkan kinerja guru dalam menilai prestasi 

belajar siswa dengan langkah-langkah sebagai berikut. (1) Peneliti berdiskusi dengan guru dalam 

pembuatan perangkat penilaian  sebelum dilaksanakan supervisi, (2) Guru melaksnakan 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 supervosor, (4)  Guru  

menganalisis  hasil penilaian dan melaporkannya kepada urusan kurikulum. 

 

Keempat, peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi  belajar 

siswa dapat disimpulkan sebagai berikut. Pelaksanaan supervisi edukatif kolaboratif secara periodik 

dapat meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi  belajar 

siswa dengan langkah-langkah sebagai berikut. (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. 

 

Saran 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian tindakan ini,  ada beberapa saran yang perlu disampaikan 

kepada pengambil kebijakan sekolah, di antaranya adalah. Supervisi terhadap semua guru perlu 

dilakukan secara periodik dan ditetapkan pada awal tahun pelajaran (pada saat pembagian tugas).  

Supervisi edukatif ternyata membawa  peningkatan kinerja guru dan hasil belajar siswa jika 

dilaksanakan secara kolaboratif. Supervisi edukatif  kolaboratif akan bermakna jika Penelitinya adalah 

teman sejawat yang sudah mampu pada mata pelajaran yang bersangkutan. Perlu memberi 

kesempatan pada guru-guru yang dianggap sudah mampu mensupervisi guru lain. 
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ABSTRACT 

This study aims to improve the interpersonal communication of class VIII students of SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung through the group discussion method (Buzz-Group). This study uses a quantitative approach with the 

type of Classroom Action Research which consists of 2 cycles. Each cycle includes planning, implementation, 

observation, and reflection activities. The research subjects were 30 grade VIII students of SMP Negeri 5 

Bandar Lampung. Sources of data in this study came from teachers and students. Retrieval of data in this study 

through observation, interviews, documentation, and interpersonal communication scale. The validity of the 

data used in this study is the construct validity. Data analysis using quantitative descriptive. The results showed 

that there was an increase in interpersonal communication through the group discussion method (buzz-group) 

in class VIII students of SMP Negeri 5 Bandar Lampung. The improvement can be seen in the initial conditions 

that there were only 9 students or 30% who scored above 72 or were declared complete in their studies. In cycle 

I it increased to 25 students or 83.33% of students who were declared complete consisting of 9 students or 30% 

in the good category and 16 students or 53.33% in the medium category. In the second cycle, 100% of students 

or 30 students were declared complete consisting of 23 students or 76.67% in the good category and 7 students 

or 23.33% in the medium category. The conclusion is that the group discussion method (Buzz-Group) is proven 

to be able to improve interpersonal communication in Class VIII students of SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

Key Word: Interpersonal Communication, Group Discussion (Buzz-Group) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung melalui metode diskusi kelompok (Buzz-Group). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan jenis Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus 

mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 30 siswa kelas VIII  

SMP Negeri 5 Bandar Lampung  . Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru dan siswa. Pengambilan 

data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan skala komunikasi interpersonal. 

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini dengan validitas konstrak.  Analisis data menggunakan 

diskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan komunikasi interpersonal melalui 

metode diskusi kelompok (buzz-group) pada siswa kelas VIII  SMP Negeri 5 Bandar Lampung  . Peningkatan 

dapat dilihat pada kondisi awal hanya terdapat 9 siswa atau 30% yang memperoleh skor di atas 72 atau 

dinyatakan tuntas belajarnya. Pada siklus I meningkat menjadi 25 siswa atau 83,33% siswa yang dinyatakan 

tuntas terdiri dari  9 siswa atau 30% dalam kategori baik dan 16 siswa atau 53,33% dalam kategori sedang. Pada 

siklus kedua, 100% siswa atau 30 siswa dinyatakan tuntas terdiri dari  dari  23 siswa atau 76,67% dalam 

kategori baik dan 7 siswa atau 23,33% dalam kategori sedang. Kesimpulannya adalah metode diskusi kelompok 

(Buzz-Group) terbukti dapat meningkatkan komunikasi interpersonal pada siswa Kelas VIII  SMP Negeri 5 

Bandar Lampung   

Kata Kunci: Komunikasi Interpersonal, Diskusi Kelompok (Buzz-Group)  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Proses komunikasi tidak selamanya dapat berjalan lancar. Setiap individu memiliki kemampuan 

bersosialisasi yang berbeda, kemampuan berkomunikasi setiap individu dapat di pengaruhi oleh latar 

belakang kehidupan yang berbeda, baik dari segi pendidikan orang tua, pendidikan formal, gaya 

hidup, ekonomi, lingkungan tempat tinggal maupun kesehatan, sehingga perbedaan tersebut sering 

menghambat proses komunikasi antar individu. Komunikasi memberikan keuntungan kepada individu 

dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki komunikasi yang tinggi akan  lebih mudah 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dapat menyelesaikan masalah pribadi dan masalah 

yang melibatkan lingkungan sosial, bisa lebih menghargai perbedaan antar individu, serta dapat 

menjalin komunikasi secara efektif. Apabila individu mampu menciptakan iklim komunikasi secara 

efektif, maka individu tersebut tidak akan kesulitan menjalin hubungan komunikasi interpersonal, 

baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah.  

 

Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah siswa pasti terlibat dalam kelompok, misalnya berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan seperti Osis, Pramuka, PMR maupun kegiatan lainnya yang ada di sekolah. 

Siswa yang mengikuti kegiatan pasti akan lebih menunjukkan perilaku kerjasama dan saling 

mendukung antar satu sama lain. Semua siswa akan berusaha berkomunikasi dengan baik agar bisa 

disukai dan diterima di kelompok maupun lingkungan sekolah. Siswa sekolah yang berusia 14 sampai 

17 tahun termasuk dalam usia remaja. Remaja idealnya dapat menciptakan hubungan sosial yang 

lebih matang dengan teman sebayanya baik pria maupun wanita. Jika para remaja tidak mampu 

memaknai dunianya, mereka akan terjerumus didalam berbagai kenakalan-kenakalan remaja, seperti 

mengkonsumsi narkoba, minumminuman beralkohol, dan mengikuti tawuran antar pelajar. Salah satu 

faktor utama yang mendasari hal ini adalah komunikasi. Aksi tawuran antar pelajar yang bermula dari 

kesalahpahaman atau proses komunikasi yang kurang baik dan tidak mengena menjadi salah satu 3 

contoh siswa yang masih kurang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi interpersonal yang dimiliki masih rendah. Selain itu 

siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar Lampung  sering terjadi kesalahpahaman yang 

mengakibatkan perselisihan antar siswa. Kesalahpahaman ini dapat dijumpai disaat jam pelajaran 

ataupun diluar jam pelajaran. Banyak siswa terpancing dengan ulah temannya yang mengeluarkan 

kalimat untuk mengundang kelucuan sebagai penghangat pembicaraan. Hal ini tidak jarang membuat 

salah satu dari mereka merasa tersinggung dan mengakibatkan pertengkaran, perkelahian, ataupun 

saling mencela satu sama lain dengan mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh 

siswa. Siswa-siswa tersebut tidak merasa malu ataupun segan meskipun ada guru di dalam kelas. 

Bahkan tidak jarang mereka juga berani berbicara kasar dengan nada membentak terhadap guru yang 

bermaksud melerai perselisihan mereka. Komunikasi yang terjalin dikelas juga tidak terlalu baik, 

siswa sering acuh tak acuh dengan siswa lain. Mereka lebih senang bergerombol dengan teman 

kelompoknya daripada berbaur dengan teman kelasnya. Biasanya mereka akan berbicara jika ada 

suatu hal yang sangat penting saja, tetapi jika hal itu tidak terlalu penting mereka memilih 

memendamnya kalaupun bicara pasti kepada siswa tertentu saja. 

 

Pada pengamatan berikutnya, peneliti menemukan fakta baru bahwa di dalam kelas tersebut terdapat 

beberapa kelompok siswa yang bertentangan. Di dalam kelas ini sudah terbentuk kelompok-kelompok 

yang berdasarkan jenis kelamin ataupun kelompok main. Kelompok ini sangat sulit disatukan. Di 

dalam kelas ini terdapat tiga kelompok yang sangat mendominasi, yaitu satu kelompok siswa pria dan 

dua kelompok perempuan. Sering terjadi kontak fisik yang biasanya dilakukan oleh kelompok putra 

terhadap kelompok putri. Walaupun kelompok putri sering menjadi korban, mereka segan untuk 
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melaporkan kepada guru selama yang mereka terima masih bersifat wajar. Karena mereka 

menganggap ini merupakan hal yang wajar dalam pertentangan. Sebagian dari mereka sering 

berselisih paham dan saling mencela antar satu anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, 

sehingga menimbulkan kegaduhan saat pelajaran sedang berlangsung. Mereka sering bersaing dalam 

hal prestasi, namun cara yang digunakan cenderung negatif, ketika ada ulangan mereka akan 

bekerjasama dengan teman sekelompoknya. Mereka juga sering tidak menyampaikan informasi 

terhadap kelompok lain mengenai tugas yang diberikan oleh guru, alhasil hanya kelompok atau siswa 

tertentu saja yang mengerjakan tugas tersebut. Siswa yang tidak mengetahui tugas tersebut melapor 

pada guru bidang studi yang bersangkutan bermaksud untuk memprotes siswa yang merahasiakan 

tugas tersebut, namun guru bidang studi tersebut sering tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. 

Guru menganggap siswa yang mengadu yang salah, kelompok siswa yang mengerjakan tugas 

mengatakan bahwa tugas tersebut sudah diinformasikan di kelas dan siswa yang tidak mengerjakan 

tugas ramai sendiri sehingga tidak mengetahui tugas yang diinformasikan. Selain itu kelas ini juga 

mengalami kesulitan dalam hal kerja kelompok, Adanya kelompok-kelompok di atas membuat 

kegiatan kerja kelompok tidak berjalan dengan baik, terutama dalam bidang akademik. Umumnya 

mereka saling bekerjasama dan ikut bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok dari guru, baik 

yang diselesaikan di kelas maupun di rumah. Jika guru memberikan tugas kelompok yang harus 

diselesaikan di sekolah dan anggotanya ditentukan secara acak, mereka akan keberatan jika mendapat 

kelompok bukan dari kelompok bermainnya. Kalaupun tidak bisa diubah kerja kelompok tersebut 

tidak akan berjalan dengan baik, hanya orang-orang tertentu saja yang mengerjakan tugas tersebut. 

Selain itu mereka juga sering bekerjasama dalam mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan di 

rumah. Jika ada pekerjaan rumah biasanya mereka akan berangkat lebih pagi untuk menyalin jawaban 

temannya. Apabila salah satu atau beberapa anggota kelompok lain mendapat nilai yang rendah, maka 

kelompok yang lain akan mengejeknya secara berlebihan. Kelompok yang dicela tentu saja merasa 

tidak terima dengan tindakan kelompok lain tersebut. Biasanya akan timbul kontak fisik dengan 

menantang berkelahi. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa siswa untuk menggali 

permasalahan lebih dalam. Peneliti melakukan wawancara secara acak pada siswa kelas VIII E SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung. Hasil wawancara terhadap beberapa siswa rata-rata mengungkapkan 

jawaban yang sama yaitu mereka diam atau pasif dikarenakan takut dan malu untuk mengungkapkan 

pendapat. Mereka merasa bahwa kemampuan berbahasa Indonesia belum cukup lancar. Keadaan diam 

dan pasif itu bisa sewaktu-waktu mendadak menjadi sangat ramai karena pertentangan antar siswa di 

kelas. Mereka juga mengatakan bahwa dengan adanya guru di ruangan tersebut tidak membuat siswa 

menjadi segan untuk saling mencela. Kelas ini akan menjadi tidak terkendali jika ada pelajaran yang 

kosong. Mereka kebanyakan akan bertindak sesuka hati, sehingga tidak jarang memicu terjadinya adu 

mulut antar siswa kelas VIII. 

 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan guru BK dan beberapa guru mata pelajaran. 

Dari wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa kelas VIII memang memiliki predikat sebagai 

salah satu kelas yang sering bermasalah di sekolah tersebut. Meskipun mereka dianggap siswa baru 

namun memiliki keberanian dan mental yang cukup besar untuk melanggar peraturan disekolah, 

seperti membolos, tidak menjalankan perintah guru, serta menentang perintah guru. Selain itu siswa 

sering terjadi konflik antar individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok, baik dalam 

bentuk perdebatan, perkelahian, saling ejek, saling menjatuhkan dihadapan guru tertentu. Kelas 

tersebut memiliki beberapa kelompok yang sangat kuat. kelompok tersebut sangat sulit untuk di 

satukan sehingga kelas ini menjadi rawan berselisih. Hal ini dikarenakan komunikasi yang terjalin 

hanya focus pada kelompok masing-masing. Dalam proses penyampaian layanan bimbingan kepada 
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siswa, guru BK di SMP Negeri 5 Bandar Lampung biasa memberikan layanan dengan metode 

bimbingan klasikal yang dilakukan setiap hari jumat jam pertama.  

 

Di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. mempunyai kebijakan tersendiri untuk mensiasati tidak adanya 

jam masuk kelas dengan menyisipkan bimbingan klasikal di setiap hari jum’at. Meskipun guru BK 

sering melakukan proses bimbingan klasikal kepada siswa khususnya siswa kelas VIII E, namun 

usaha yang dilakukan oleh guru BK belum mampu mengoptimalkan penguasaan komunikasi 

interpersonal siswa. Beberapa siswa mengaku kurang menyukai metode ceramah yang dilakukan guru 

BK dan cenderung monoton dalam memberikan layanan. Mereka sering menjadi mengantuk, bermain 

sendiri, melamun, menggambar, ataupun mengganggu teman lain yang sedang mengikuti materi. Hal 

ini dikarenakan siswa jenuh dan cenderung tidak ada variasi dalam pemberian materi, beberapa siswa 

kelas VIII E juga memberikan pendapatnya jika proses penyampaian materi dilakukan perubahan 

misalnya dengan menyisipkan permainan, video, diskusi, atau hal lain yang dapat menarik perhatian 

siswa pasti pemberian materi akan mudah diterima dan lebih mudah diserap ilmunya. ketika sudah 

bosan sebagian dari mereka akan mencari berbagai alasan supaya bisa meninggalkan kelas, seperti 

berpura-pura sakit, minta ijin ke kamar mandi hingga jam tersebut habis. Metode ceramah yang 

dilakukan guru BK dalam pemberian bimbingan klasikal menyebabkan siswa kurang memberikan 

respon. Siswa menginginkan metode yang lebih bervariasi lagi untuk menghilangkan kejenuhan 

mereka dalam mengikuti bimbingan klasikal yang diberikan oleh guru BK. Berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi metode diskusi kelompok merupakan salah satu metode yang dikehendaki 

oleh sebagian siswa kelas VIII E.  

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode diskusi kelompok yang lebih menarik guna 

meningkatkan komunikasi interpersonal. Upaya untuk meningkatkan komunikasi interpersonal ada 

beberapa cara, salah satu upaya yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah dengan diskusi 

kelompok. Diskusi kelompok dipilih karena merupakan salah satu metode dalam bimbingan 

kelompok, yang mana bimbingan kelompok sendiri akan membangun dinamika kelompok dan dari 

situlah siswa akan dapat 10 memahami satu sama lain secara langsung. Penyelesaian masalah secara 

kelompok akan lebih efektif karena anggota kelompok akan mendapatkan umpan balik dari teman lain 

yang akan lebih membangun. Menurut Roestiyah N. K. (2001: 5) dengan diskusi kelompok siswa 

akan dapat mengembangkan rasa sosial, memperluas pandangan, mengembangkan kepemimpinan, 

dan mengemukakan pendapatnya secara bebas. Diskusi kelompok memiliki berbagai teknik, salah 

satunya adalah diskusi kelompok kecil (Buzz-Group) yang terdiri dari jumlah anggota kelompok yang 

relatif sedikit sehingga siswa bisa lebih fokus dalam menyelesaikan masalah dan interaksi antar 

anggota menjadi lebih hidup. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik asumsi bahwa proses yang terjadi 

dalam layanan bimbingan kelompok dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

komunikasi interpersonal siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Penelitian ini terfokus 

pada pelaksanaan diskusi kelompok (Buzz-Group) sebagai upaya untuk meningkatkan komunikasi 

interpersonal pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar Lampung sangat penting untuk 

diterapkan. Penggunaan diskusi kelompok (Buzz-Group) diharapkan dapat meningkatkan komunikasi 

interpersonal siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas terdapat beberapa masalah yang dapat 

dikaji dalam penelitian ini. Masalah tersebut adalah sebagai berikut: cMasih terjadi 

ketidakharmonisan di antara siswa VIII E SMP Negeri 5 Bandar Lampung terutama pada siswa kelas 

VIII E. Sering terjadi kesalahpahaman komunikasi antar siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar 
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Lampung. Siswa sering terlibat perselisihan baik secara individual maupun secara berkelompok di 

kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar lampung. Masih kurang efektifnya kerja kelompok di dalam kelas 

VIII E SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Siswa mengalami kejenuhan dengan metode bimbingan yang 

monoton, yakni dengan metode ceramah. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana metode diskusi kelompok dapat meningkatkan komunikasi interpersonal?  

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan komunikasi interpersonal pada siswa kelas VIII E 

SMP Negeri 5 Bandar Lampung melalui metode diskusi kelompok (Buzz-Group). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Masa remaja, menurut Mappiare (Mohammad Ali, dkk., 2006: 9) berlangsung antara umur 12 tahun 

sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia 

remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12-13 tahun sampai dengan 17-18 tahun adalah 

remaja awal, dan usia 17-18 tahun sampai dengan 21- 22 tahun adalah remaja akhir. Santrock 

mengemukakan bahwa masa remaja (adolesence) sebagai periode transisi perkembangan antara masa 

kanak-kanak dengan masa dewasa yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif dan sosio-

emosional (Santrock, 2007: 20). Anna Freud (Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih., 1991: 2102) 

menggambarkan masa adolesensia sebagai suatu proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan 

berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan 

cita-cita. Witherington (Sri Rumini dan Siti Sundari., 2004: 54) menggunakan istilah masa adolesensi 

yang dibagi menjadi dua fase yang disebut: preadolesence, berkisar usia 12-15 tahun dan late 

adolesence antara usia 15-18 tahun. Demikian juga Gilmer (Sri Rumini, dkk., 2004: 54) menyebut 

masa itu adalah adolesence yang kurun waktunya terdiri atas tiga bagian yaitu: preadolesence dalam 

kurun waktu 10-13 tahun, adolesenawal dalam 15 kurun waktu 13-17 tahun, dan adolesen akhir 

dalam kurun waktu 18-21 tahun. Masa remaja awal menurut Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh 

(2005: 123) merupakan masa keaktifan anak dalam mencapai kegiatan yang bertujuan menemukan 

jati diri, serta mencari pedoman hidup, untuk bekal kehidupannya mendatang. Kesimpulan remaja 

awal dari beberapa pendapat tersebut adalah remaja awal merupakan masa transisi dari masa kanak-

kanak menuju dewasa dengan segala perubahan yang dialami, perubahan fisik psikis, ataupun sosio-

emosional dan berlangsung pada usia 12-15 tahun. 

 

Menurut Agus M. Hardjana (2003: 85) komunikasi interpersonal merupakan interaksi tatap muka 

antar dua atau lebih, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung, dan penerima 

pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. Kebanyakan komunikasi interpersonal 

berbentuk verbal dilengkapi ungkapan-ungkapan nonverbal dan dilakukan secara lisan. Komunikasi 

interpersonal setiap individu berbeda tingkat kedalamannya, intensifnya, maupun ekstensifnya. 

Sedangkan komunikasi intrpersonal menurut Arni Muhammad (2007: 159) merupakan proses 

pertukaran informasi di antara seseorang dengan seorang lainnya atau biasanya di antar dua orang 

yang dapat langsung diketahui balikannya. Proses saling mempengaruhi dalam komunikasi adalah 

suatu proses yang bersifat psikologis yang kemudian membentuk proses sosial. Hubungan yang 

diawali dengan proses psikologis selalu mengakibatkan keterpengaruh.  
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Hipotesis Tindakan  

Hipotesis dalam penelitian tindakan ini adalah: Diskusi kelompok (Buzz-Group) dapat meningkatkan 

komunikasi interpersonal siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar Lampung. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Menurut Suharsimi Arikunto, dkk 

(2007: 3) penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 

sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hopkin (Emizir, 2010: 223) penelitian adalah “upaya meningkatkan praktik 

pendidikan oleh sekelompok partisipan dengan cara tindakan praktis mereka sendiri dengan cara 

refleksi mereka sendiri terhadap pengaruh tindakan tersebut”.  

 

Berdasarkan beberapa definisi penelitian tindakan kelas di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tindakan kelas menekankan pada pencermatan kegiatan belajar dan tindakan yang disengaja untuk 

meningkatkan proses belajar. Fokus penelitian ini terletak pada tindakan-tindakan alternatif yang 

dibuat oleh peneliti, kemudian diujicobakan dan dievaluasi apakah tindakan tersebut dapat 

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar Lampung.  

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai dari bulan September sampai dengan bulan 

Oktober 2020. 

 

Suharsimi Arikunto (2007: 88) mengatakan subjek penelitian adalah suatu benda, hal atau orang 

tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.Subyek penelitian ini 

menggunakan purposive yaitu teknik pemilihan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Subyek 

penelitian ini diambil berdasarkan hasil observasi langsung, dan wawancara dengan siswa dan guru 

Bimbingan dan Konseling dengan melihat data skala konsep komunikasi interpersonal. Tindakan akan 

difokuskan kepada seluruh siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar Lampung dengan rincian  siswa 

masuk dalam kategori sedang dan siswa dalam kategori rendah. Dalam pemberian tindakan ini 

membutuhkan dukungan teman sebaya yang memiliki komunikasi interpersonal lebih baik, maka 

yang menjadi subyek penelitian yaitu seluruh siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

yang berjumlah 30 siswa. 

 

Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah model Kemmis & McTaggart. Model 

Kemmis & McTaggart merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt. 

Hanya saja, komponen acting (tindakan) dengan observing (pengamatan) disatukan. Disatukannya 

kedua komponen diatas disebabkan adanya kenyataan bahwa antara implementasi acting dan 

observing merupakan dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Artinya, kedua kegiatan haruslah 

dilakukan dalam satu kesatuan waktu, begitu berlangsungnya suatu tindakan begitu pula observasi 

juga harus dilaksanakan.  

 

Apabila dicermati, model yang dikemukakan oleh Kemmis & McTaggart pada hakikatnya berupa 

perangkat atau untaian dengan satu perangkat terdiri dari empat komponen, yaitu: perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. Keempat komponen yang berupa untaian tersebut dipandang 

sebagai satu siklus. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: Pada tahapan ini peneliti 

melakukan penelitian tentang apa,mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan yang 

akan dilakukan. 
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Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Data 

penelitian ini dianalisis menggunakan rumus rata-rata dengan teknik tabulasi data secara kuantitatif 

berdasarkan hasil tindakan. Hasil tindakan dideskripsikan dalam data konkrit, berdasarkan skor 

minimal, skor maksimal sehingga diperoleh nilai rata-rata. 

Tabel Kategori Kriteria Keberhasilan 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasiswa memiliki komunikasi interpersonal rendah apabila skor 

skala komunikasi interpersonalnya kurang dari 72 poin. Siswa dengan kategori komunikasi 

interpersonal sedang apabila skor skala diantara 72 sampai 107 poin. Sedangkan siswa dengan 

kategori tinggi apabila skor skala komunikasi interpersonal lebih dari atau samaa dengan 108 poin. 

 

Kriteria Keberhasilan  

Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah:  Apabila skor komunikasi interpersonal siswa telah 

mencapai rentang sedang atau 72 poin, namun jika belum terjadi peningkatan, maka akan dilakukan 

tindakan siklus berikutnya. Penelitian dinyatakan berhasil apabila minimal 85%  dari jumlah seluruh 

siswa dinyatakan tuntas. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan observasi, wawancara dan pre-test yang 

berkolaborasi dengan wali kelas  sebagai studi awal pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung . Kondisi awal sebelum diberikan tindakan, sebagian besar siswa kelas VIII mengalami 

masalah komunikasi interpersonal namun dengan tingkat yang berbeda-beda. Sebelum melaksanakan 

tindakan, diperlukan beberapa persiapan antara lain:  Mendiskusikan rencana tindakan dengan guru 

bimbingan dan konseling. Mempersiapkan skala pre-test dan post-test untuk mengukur komunikasi 

interpersonal siswa kelas VIII. Skala tersebut sebelumnya telah diujicobakan pada tingkat yang sama 

dengan kelas yang berbeda. Ujicoba dilakukan pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa pada tanggal 9 September 2019. Membagikan 

skala pree-test untuk mengetahui tingkat komunikasi interpersonal pada siswa kelas VIII E SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung Skala pree-test dibagikan pada tanggal 9 September 2019.  Skor pree-test 

merupakan skor yang diperoleh saat mengisi skala pree-test. Dalam hasil pre-test dapat dilihat bahwa 

siswa yang memiliki tingkat komunikasi interpersonal rendah sebanyak 21 (70%) siswa dan siswa 

yang memiliki tingkat komunikasi interpersonal sedang sebanyak 9 (30%) orang. Hasil tersebut 

menunjukkan masih rendahnya komunikasi interpersonal siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung. Semua subyek dilibatkan dalam penelitian ini, mulai dari siswa yang memiliki kategori 

rendah sampai kategori sedang. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil pre-test yang menunjukkan 

jumlah siswa dengan tingkat penundaan tinggi, sedang atau rendah, seperti yang terangkum dalam 

tabel berikut ini :  
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Tabel Kriteria Hasil Pra Siklus 

Rentang Skor Kategori 
Jumlah 

Siswa 
Persentase Ket 

108 ≥ X Tinggi 0 0,00 Tuntas 

72 ≤ X  ≤ 108 Sedang 9 30,00 Tuntas 

X < 72 Rendah 21 70,00 Belum Tuntas 

Jumlah 
 

30 100,00 
 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kebanyakan siswa yang memiliki masalah dengan Komunikasi 

Interpersonal yaitu sebanyak 21 siswa atau 70% jumlah siswa secara keseluruhan sebanyak 30 siswa. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar Lampung  

cenderung melakukan kesalahpahaman dalam berkomunikasi, mereka sering bertentangan satu sama 

lain di dalam pelajaran maupun saat di luar jam pelajaran. Sebelum dilakukannya tindakan, inilah 

masalah yang dihadapi siswa. Hal tersebut mengakibatkan siswa kurang nyaman bergaul dengan 

sebagian teman kelasnya. Sehingga mereka bergaulnya dengan membentuk kelompok, baik untuk 

bermain, bekrjasama dalam mengerjakan tugas, dan untuk menjatuhkan kelompok lain. Sebenarnya 

guru bimbingan dan konseling sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

memanggil siswa yang terlibat, namun kenyataannya pertentangan itu terus terjadi walaupun 

sebelumnya sudah ada perjanjian untuk tidak bermusuhan. 

 

Sebagian besar siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Bandar Lampung kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan berbagai alasan. Hal tersebut terlihat dalam hasil observasi dan hasil skala pra siklus yang 

menunjukkan bahwa dari 30 siswa terdapat siswa dengan hasil skala komunikasi interpersonal rendah 

sebanyak 21 orang, dan siswa yang memiliki komunikasi interpersonal sedang sebanyak 9 orang. 

Masalah tersebut berusaha diperbaiki dengan metode yang tepat.  

 

Penelitian ini menggunakan metode diskusi kelompok kecil (buzz group). Diskusi kelompok kecil 

yang dilakukan peneliti sesuai dengan teoriyang dikemukakan oleh Arends (Helly& Sri, 2008: 95-96), 

membagi siswa menjadi kelompok kecil dengan anggota 5-6 siswa, siswa diberi waktu berdiskusi 

dengan kelompoknya, dan di akhir diskusi perwakilan anggota masing-masing kelompok diminta 

mempresentasikan hasil diskusi kecilnya untuk mendapat tanggapan dari kelompok lain.  

 

Metode diskusi buzz group merupakan metode yang mengajak siswa untuk aktif berkomunikasi dalam 

memecahkan permasalahan sosial. Metode buzz group memiliki peran penting bagi guru BK. Guru 

BK dituntut untuk memiliki kreatifitas untuk menyajikan diskusi buzz group dengan lebih menarik 

sehingga siswa tidak mudah merasa bosan. Guru BK dapat memberikan materi layanan sesuai 

masalah yang akan dibahas dan sesuai tingkat perkembangan siswa yang memasuki masa kritis. 

Metode buzz group dapat memudahkan guru BK dalam mengamati perilaku dan kecakapan dalam 

berkomunikasi. Dengan demikian tujuan penelitian ini dapat tercapai yaitu meningkatkan tingkat 

komunikasi interpersonal siswa kelas VIII E melalui diskusi buzz group.  
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ABSTRACT 

The results of observations by researchers at SMPN 14 Bandar Lampung show that the competence of teachers 

in preparing teaching modules in driving schools is still lacking. The purpose of this research is to increase 

teacher competence in developing teaching modules in driving schools. The research subjects were 7 class 

teachers at SMPN 14 Bandar Lampung consisting of subject teachers. Data collection tools in PTS are 

observation and documentation activities. Data validation uses triangulation techniques. Data analysis in this 

study used qualitative and quantitative descriptive analysis techniques. The results showed that there was an 

increase in teacher competence in compiling teaching modules in driving schools, this was evidenced by the 

results of the assessment of teacher competence in compiling teaching modules in driving schools before action 

was taken at 0%, in cycle I it increased to 50.00% and in cycle II it was 100%, exceeding the indicator set at 

85% based on the average assessment before taking action 49.02 with LACK criteria, in cycle I increased to 

72.72 with ENOUGH criteria and in cycle II to 89.64 with GOOD criteria exceeding indicators set at ≥75. This 

shows that in the last cycle all teachers were declared to have increased their competence in compiling teaching 

modules at driving schools because they had fulfilled the success indicator, namely getting a score criterion >= 

75 with a minimum good criterion. 

Key Word: Competence, Teaching Modules, Guidance. 

 

ABSTRAK 

Hasil pengamatan peneliti di SMPN 14 Bandar Lampung menunjukkan hasil bahwa kompetensi guru dalam 

menyusun modul ajar pada sekolah penggerak masih sangat kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun modul ajar pada sekolah penggerak. Subjek penelitian adalah 

7 guru kelas di SMPN 14 Bandar Lampung terdiri dari guru mata pelajaran. Alat pengumpulan data dalam PTS 

ini adalah dengan kegiatan observasi dan dokumentasi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi. Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif serta kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat peningkatan kompetensi guru dalam  menyusun modul ajar pada sekolah penggerak, hal 

ini dibuktikan hasil penilaian kompetensi guru dalam menyusun modul ajar pada sekolah penggerak sebelum 

dilakukan tindakan sebesar 0%, pada siklus I meningkat menjadi 50,00% dan pada siklus II sebesar 100%, 

melampaui indikator yang ditetapkan sebesar 85% berdasarkan rata-rata penilaian sebelum dilakukan tindakan 

49,02 dengan kriteria KURANG, pada siklus I meningkat menjadi 72,72 dengan kriteria CUKUP dan pada 

siklus II menjadi 89,64 dengan kriteria BAIK melampaui indikator yang ditetapkan sebesar ≥75.  Hal ini 

menunjukkan bahwa pada siklus terakhir semua guru dinyatakan meningkat kompetensinya dalam menyusun 

modul ajar pada sekolah penggerak  karena telah memenuhi indikator keberhasilan yaitu mendapat kriteria nilai 

>=75 dengan kriteria minimal baik.  

Kata Kunci : Kompetensi, Modul Ajar, Pembimbingan. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui 

program-program transformasi sekolah di atas sudah tepat karena sekolah merupakan ujung tombak 

yang menentukan apakah kualitas pendidikan akan menjadi baik atau buruk. Namun demikian, hasil 

review dari program-program tersebut menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu 

diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai. 

 

Deskripsi pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa program-program transformasi sekolah 

memiliki kecenderungan hanya menjangkau sekolah-sekolah dengan kualitas baik. Kriteria-kriteria 

yang ditetapkan dalam penentuan sasaran program cenderung memberi kesempatan lebih kepada 

sekolah “unggul”. Keterbatasan jangkauan program ini justru bertentangan dengan semangat 

transformasi sekolah untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki dalam meningkatkan 

kualitasnya. Program transformasi sekolah seharusnya memberi kesempatan kepada sekolah yang 

dianggap memiliki kualitas rendah/sedang untuk berkembang. Program-program sebelumnya juga 

menunjukkan bahwa intervensi cenderung diberikan dalam wujud bantuan pemerintah, baik berupa 

anggaran maupun fasilitas fisik. Intervensi semacam ini setidaknya membawa dua implikasi. Pertama, 

karena sasaran program adalah sekolah-sekolah unggul, intervensi yang dilakukan justru memperlebar 

kesenjangan antara sekolah sasaran program dengan sekolah-sekolah di sekitarnya. Kedua, bantuan 

dana stimulus dan fasilitas tidak secara langsung menunjukkan kepada sekolah sasaran bahwa 

masalah utama yang dihadapi adalah kompetensi guru dan kepemimpinan kepala sekolah.  

 

Program sebelumnya juga belum memberikan perhatian pada upaya penguatan kelembagaan di 

tingkat daerah. Koordinasi pusat dan daerah terutama hanya dilakukan pada tahap seleksi, monitoring 

dan evaluasi program. Akibatnya, ownership daerah terhadap program tidak optimal sehingga 

ekosistem daerah untuk mendukung program juga gagal terbentuk. Pada ketiga program di atas, tidak 

terbentuknya ekosistem daerah dalam pendukungan program terbukti membuat capaian program tidak 

optimal. 

 

Di samping beberapa catatan di atas, gagasan pengimbasan sebagaimana telah dimulai pada Program 

Sekolah Model dan Sekolah Rujukan layak dilanjutkan pada intervensi intervensi transformasi 

sekolah berikutnya. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, pengimbasan 

menjadi strategis dalam memperluas dan mempercepat terjadinya perubahan positif. Tantangan yang 

dihadapi adalah bagaimana gagasan ini dapat diimplementasikan. Meskipun gagasan pengimbasan 

telah dipraktikkan pada program sebelumnya, hasil monitoring dan dan evaluasi yang dilakukan oleh 

internal Kemendikbud tidak menunjukkan dampak positif meyakinkan dari praktik pengimbasan yang 

dilakukan. Capaian yang belum menggembirakan ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, 

tidak ada intervensi untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah maupun guru terkait strategi 

pengimbasan. Intervensi yang dilakukan hanya sebatas peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 

Tanpa kompetensi ini, sekolah memiliki keunggulan pun akan mengalami kesulitan menyebarkan 

praktik baik yang mereka miliki ke sekolah di sekitarnya. Kedua, tidak ada dukungan kelembagaan 

(misalnya berupa regulasi, anggaran, dll) di tingkat daerah dan nasional untuk menciptakan sebuah 

ekosistem yang mendukung proses pengimbasan. Tanpa dukungan kelembagaan ini, ruang-ruang 

sekolah untuk melakukan pengimbasan akan terbatas. 
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Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dalam 

upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan 

karakter. Program Sekolah Penggerak dilaksanakan melalui penguatan kapasitas kepala sekolah dan 

guru yang menjadi kunci dalam melakukan restrukturisasi dan reformasi pendidikan di Indonesia. 

Kepala sekolah merupakan elemen penting dalam pembenahan tata kelola dan menjadi motor 

penggerak setiap satuan pendidikan sehingga akan tercipta lingkungan pembelajaran yang bermakna 

dan menyenangkan melalui pembenahan sistem yang mendukung pada peningkatan kualitas 

pendidikan (Pounder, 2006). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mendefinisikan kepala sekolah sebagai guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolahnya. 

Dengan demikian, idealnya, kepala sekolah adalah guru yang mampu mengintegrasikan 

profesionalismenya sebagai guru dan kompetensinya sebagai pemimpin manajerial sekolah untuk 

mewujudkan visi sekolah, yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. heppard, et.al. (2010 

dalam UKEssays, 2018) mendefinisikan kepala sekolah sebagai pemimpin yang mampu menciptakan 

ekosistem guru pembelajar dan menumbuhkan semangat guru sehingga akan mendorong 

pembelajaran berkualitas.  

 

Peningkatan kapasitas kepala sekolah akan membantu warga sekolah untuk mengeksplorasi 

permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan 

konsep transformasi bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan mampu 

menemukan solusi dan memperbaiki segala permasalahan secara mandiri. Sekolah Penggerak 

diharapkan dapat melakukan perubahan secara terus menerus dan bertransformasi menjadi sekolah 

yang mencetak Profil Pelajar Pancasila. Setelah sekolah berhasil melakukan transformasi, Sekolah 

Penggerak akan menjadi agen perubahan bagi sekolah lain di sekitarnya. Sekolah Penggerak akan 

menjadi inisiator dalam menjembatani sekolah-sekolah sekitar untuk berbagi solusi dan inovasi guna 

meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan pendekatan gotong royong/kolaborasi akan 

memungkinkan kepala sekolah dan guru untuk berbagi pengetahuan dan keahlian, serta mendorong 

terciptanya peluang-peluang peningkatan mutu, tidak hanya untuk sekolahnya sendiri, tetapi juga 

sekolah di sekitarnya. Selain itu, melalui sistem gotong royong pula, program Sekolah Penggerak juga 

diharapkan mampu menciptakan ekosistem perubahan, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di level 

daerah dan nasional. 

 

SMP Negeri 14 Bandar Lampung direncanakan merupakan salah satu pilot project sekolah penggerak 

di wilayah Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yang mendapatkan mandat 

sebagai Sekolah Penggerak di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan pemantauan memiliki beberapa 

permasalahan dan kendala dalam menjalankan tupoksinya sebagai sekolah penggerak, salah satunya 

adalah rendahnya kompetensi guru dalam menyusun modul ajar.  Hal tersebut dibuktikan dari hasil 

kegiatan awal pada penilaian kompetensi guru dalam menyusun modul ajar di mana hasilnya 

menunjukkan  guru di SMPN 14 Bandar Lampung kompetensi guru dalam menyusun modul ajar 

masih rendah. Dari 10 guru mata pelajaran kelas 7, hanya terdapat 3 guru  atau 30,00% dalam kriteria 

penilaian CUKUP dan 7 guru atau 70,00%  dalam kriteria penilaian KURANG. 

 

Dari penjelasan di atas, maka peneliti sebagai kepala sekolah di SMPN 14 Bandar Lampun. merasa 

bertanggung jawab untuk memperbaiki kendala-kendala yang berkaitan dengan masalah kompetensi 

guru dalam menyusun modul ajar sekolah penggerak. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan 

kegiatan pembimbingan menyusun modul ajar pada sekolah penggerak melalui pelaksanaan penelitian 

tindakan sekolah.   
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Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi 

berkaitan dengan rendahnya kompetensi guru dalam menyusun modul ajar sekolah penggerak 

diantaranya sebagai berikut: Rendahnya kompetensi guru dalam menyusun modul ajar  pada sekolah 

penggerak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, informasi dan pelatihan mengenai penyusunan 

modul aja sekolah penggerak. Program sekolah penggerak merupakan program unggulan baru 

sehingga belum banyak panduan dan referensi mengenai pelaksanaan program sekolah penggerak 

yang tersedia.  

 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut : Bagaimana proses pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah untuk meningkatkan 

kompetensi guru dalam menyusun modul ajar sekolah penggerak  di SMPN 14 Bandar Lampung  

pada semester 2 tahun pelajaran 2021/2022? Seberapa besar peningkatan kompetensi guru dalam 

menyusun modul ajar sekolah penggerak  setelah pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah di 

SMPN 14 Bandar Lampung  pada semester 2 tahun pelajaran 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah di atas, agar memiliki arah yang jelas maka ditetapkan 

tujuan sebagai berikut : Mendeskripsikan proses pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah untuk 

meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun modul ajar sekolah penggerak  di SMPN 14 Bandar 

Lampung pada semester 2 tahun pelajaran 2021/2022. Mengetahui peningkatan kompetensi guru 

dalam menyusun modul ajar sekolah penggerak  setelah pelaksanaan pembimbingan pengawas 

sekolah di SMPN 14 Bandar Lampung pada semester 2 tahun pelajaran 2021/2022. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk 

menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Menurut Charles E. Johnson dalam Usman (2013: 14), 

kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan. Usman (2013: 14) menyatakan kompetensi guru merupakan 

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan 

layak. Broke dan Stone dalam Mulyasa (2016: 25) menyatakan kompetensi guru merupakan 

gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 

Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru, bahwa standar kompetensi guru ini 

dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, 

dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

 

Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dalam 

upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan 

karakter. Program Sekolah Penggerak dilaksanakan melalui penguatan kapasitas kepala sekolah dan 

guru yang menjadi kunci dalam melakukan restrukturisasi dan reformasi pendidikan di Indonesia. 

Program Sekolah Penggerak diawali dengan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan 
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Kebudayaan dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut akan membentuk kemitraan yang 

strategis sehingga dapat membangun visi dan misi pendidikan yang sejalan. Untuk menjembatani 

komunikasi, koordinasi, dan sinergi program antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, maka dinas 

pendidikan akan didampingi oleh konsultan pendidikan yang berasal unit pelaksana teknis (UPT) 

Kemendikbud di daerah terutama Unit Pelayanan Teknis Pendididikan Anak Usia Dini dan Menengah 

(UPT PAUD Dasmen) dan Unit Pelayanan Teknis Guru dan Tenaga Kependidikan (UPT GTK). 

 

Program Sekolah Penggerak berupaya untuk mendorong sekolah-sekolah mampu melakukan 

transformasi internal, serta dapat menjadi katalisator perubahan bagi sekolah sekolah di sekitarnya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka intervensi program ini tidak hanya berupaya mendorong 

perubahan sekolah, tetapi juga transformasi di tingkat daerah agar dapat menyelenggarakan 

pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian upaya transformasi sekolah melalui peningkatan 

sumber daya manusia akan berkelanjutan dan mengimbas ke banyak sekolah karena didukung oleh 

ekosistem yang memadai di tingkat daerah maupun nasional (Naskah Akademik Program Sekolah 

Penggerak, 2020:38). 

 

Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam 

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar 

Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara 

holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang 

unggul (kepala sekolah dan guru). Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program 

transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah 

negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan 

bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program 

Sekolah Penggerak (disdik.grobogan.go.id/2-uncategorised/131-program-sekolah-penggerak, 2021). 

 

Pada dasarnya konsep Sekolah Penggerak adalah sekolah yang dapat menggerakan sekolah sekolah 

lain. Sekolah Penggerak bisa menjadi panutan, tempat pelatihan dan menjadi inspirasi bagi guru dan 

kepala sekolah lainnya. Dalam sekolah penggerak, guru memberikan pelajaran tak hanya satu arah, 

melainkan suatu berbagai aktivitas yang menyenangkan yang memuat kompetensi-kompetensi 

bernalar kritis, kolaborasi, dan kreatif. Secara benang merah, sekolah penggerak memiliki 3 ciri, 

banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Ditahun 2021 ini Kabupaten Grobogan juga turut 

ambil bagian sebagai Pelaksana Sekolah Penggerak, dari jenjang PAUD-TK terdapat 8 sekolah, SD 

sebanyak 24 sekolah dan SMP sebanyak 7 sekolah. Semoga 39 sekolah Pelaksana Sekolah Penggerak 

dapat memberikan inpirasi sekolah - sekolah yang lainnya untuk turut ambil bagian dalam Program 

Sekolah Penggerak. (disdik.grobogan.go.id/2-uncategorised/131-program-sekolah-penggerak, 2021) 

 

Kerangka Berpikir 

Program Sekolah Penggerak berupaya untuk mendorong sekolah-sekolah mampu melakukan 

transformasi internal, serta dapat menjadi katalisator perubahan bagi sekolah sekolah di sekitarnya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka intervensi program ini tidak hanya berupaya mendorong 

perubahan sekolah, tetapi juga transformasi di tingkat daerah agar dapat menyelenggarakan 

pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian upaya transformasi sekolah melalui peningkatan 

sumber daya manusia akan berkelanjutan dan mengimbas ke banyak sekolah karena didukung oleh 

ekosistem yang memadai di tingkat daerah maupun nasional.  

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 5   │   No. 11   │   November  2022   │      ISSN :  2620-973X  │    109 

  
 

SMPN 14 Bandar Lampung yang mendapatkan mandat sebagai Sekolah Penggerak di wilayah 

Kecamatan Kemiling memiliki beberapa permasalahan dan kendala dalam menjalankan tupoksinya 

sebagai sekolah penggerak, salah satunya adalah rendahnya kompetensi guru dalam menyusun modul 

ajar. Sebagai kepala sekolah di SMPN 14 Bandar Lampung merasa bertanggung jawab untuk 

memperbaiki kendala-kendala yang berkaitan dengan masalah kompetensi guru dalam menyusun 

modul ajar sekolah penggerak. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pembimbingan 

menyusun modul ajar  pada sekolah penggerak melalui pelaksanaan penelitian tindakan sekolah 

 

Hipotesis Tindakan 

Dari penjelasan dan uraian pada kajian teori dan kerangka pikir sebagaimana di atas, maka hipotesis 

tindakan penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut bahwa pelaksanaan pembimbingan kepala 

sekolah menyusun modul ajar sekolah penggerak bagi guru SMPN 14 Bandar Lampung diduga dapat 

meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun modul ajar sekolah penggerak. 

 

METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 14 Bandar Lampung  yang beralamat Jln 

Teuku Cik Ditiro  Kecamatan Kemiling Kota Banar Lampung Provinsi Lampung. Penelitian 

dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022. Secara 

rinci sebagaimana dijelaskan pada bagian lampiran penelitian tindakan sekolah ini tentang Jadwal 

Kegiatan Penelitian. Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dan 

dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Penelitian tindakan sekolah 

ini dilaksanakan mengikuti pola spiral berdasarkan siklus, di mana hasil kajian melalui refleksi siklus 

I merupakan dasar untuk tindakan siklus II, hasil kajian melalui refleksi siklus II merupakan dasar 

untuk tindakan siklus selanjutnya. 

 

Subjek Penelitian, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran  kelas 7 SMP 

Negeri 14 Bandar Lampung  sebanyak 10 orang. Objek penelitian adalah peningkatan kompetensi 

guru dalam menyusun modul ajar sekolah penggerak bagi guru melalui pembimbingan kepala sekolah 

di SMPN 14 Bandar Lampung Kecamatan Bandar Lampung. 

 

Data yang diperoleh dari perhitungan persentasi dari hasil penilaian observasi pada saat tindakan 

dilakukan. Tujuan analisis dalam penelitian tindakan seolah ini adalah untuk memperoleh data 

kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan sebagaimana diharapkan. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif  teknik persentasi. Analisis yang digunakan 

adalah teknik deskriptif.  

 

Perhitungan dalam proses analisis data menghasilkan prosentase pencapaian yang selanjutnya.  Untuk 

menilai kemunculan indikator penilaian digunakan tabel di bawah ini. 

 

      Tabel Penilaian Kemunculan Indikator  

 

No Kemunculan Nilai Ket 

1 Tidak muncul 1  

2 Muncul, tidak sesuai 2  

3 Muncul, sesuai, kurang relevan/lengkap 3  

4 Muncul, sesuai, lengkap/relevan 4  
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Berdasarkan pendapat di atas agar diperoleh hasil analisis kualitatif maka dari perhitungan persentase 

kemudian dimasukkan ke dalam empat kategori predikat. Di adaptasi dari Suharsimi Arikunto 

(2010:269) empat kategori predikat tersebut yaitu seperti pada tabel berikut: 

 

Tabel Pedoman Penilaian Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menyusun Modul Ajar di 

Sekolah Penggerak   

 

No Rentang Skor Kriteria Penilaian Keterangan 

1 ≥91 Sangat Baik Tuntas 

2 71-90 Baik Tuntas 

3 51-70 Cukup Belum Tuntas 

4 ≤50 Kurang Belum Tuntas 

 

Adapun analisis data secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah memaknai data dengan 

cara membandingkan hasil dari sebelum dilakukan tindakan dan sesudah tindakan. Analisis data ini 

dilakukan pada saat tahapan refleksi. Hasil analisis digunakan sebagai bahan refleksi untuk 

melakukan perencanaan lanjut dalam siklus selanjutnya 

 

Indikator Keberhasilan   

Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan pembimbingan 

kepala sekolah pada guru kelas di SMPN 14 Bandar Lampung. Proses kegiatan penelitian dilakukan 

dengan dua siklus masing-masing siklus terdiri dari atas 4 tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Aspek yang diukur adalah peningkatan kemampuan guru penyusunan modul 

ajar  sekolah penggerak yang diwujudkan dalam lembar observasi dengan kriteria keberhasilan 

minimal 85% guru mampu penyusunan modul ajar  sekolah penggerak dengan benar sesuai dengan 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik penyusunan modul ajar sekolah penggerak. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Awal  

Peningkatan dan pemerataan mutu pembelajaran secara nasional tidak dapat dilepaskan dari 

penambahan jumlah Sekolah Penggerak dan sekolah imbas secara agregat. Praktik baik pengelolaan 

sekolah dan proses pembelajaran disebarluaskan (scale out) dengan difasilitasi oleh pemerintah 

daerah melalui strategi pengimbasan. Proses replikasi program melalui pengimbasan ini memerlukan 

dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah sehingga dapat masif dilakukan. Melalui 

program dan anggaran yang dirancang pemerintah daerah, Sekolah Penggerak didorong untuk 

menjadi katalisator perubahan bagi sekolah-sekolah imbas dengan cara berbagi (sharing) praktik baik 

melalui pelatihan serta menjadi mentor untuk mendampingi (mentoring) sekolah lainnya. 

Di lapangan belum semua guru di sekolah penggerak khususnya di SMPN 14 Bandar Lampung 

memiliki kompetensi yang memadai, sehingga kualitas pendidikan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, khususnya kompetensi guru dalam penyusunan modul ajar. Hasil pengamatan peneliti 

sebagai kepala sekolah di SMPN 14 Bandar Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022 

menyimpulkan belum semua guru mampu menyusun modul ajar.  Modul ajar adalah sejumlah alat 

atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. 

Modul ajar merupakan implementasi dari Alur Tujuan Pembelajaran yang dikembangkan dari 

Capaian Pembelajaran dengan Profil Pelajar Pancasila sebagai sasaran.  
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Data mengenai kemampuan awal guru dalam menyusun  modul ajar sekolah penggerak di SMPN 14 

Bandar Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana dijelaskan pada tabel di 

bawah. 

 

Tabel Data Kemampuan Awal Guru Dalam Menyusun  Modul Ajar Sekolah 

Penggerak pada Kondisi Awal  

 

No 
Nama 

Guru 
Nilai 

Kriteria Nilai Ketuntasan 
Ket 

SB B C K T B 

1 Guru 1 46,88 - - - K - B   

2 Guru 2 53,13 - - C - - B   

3 Guru 3 45,98 - - - K - B   

4 Guru 4 44,64 - - - K - B   

5 Guru 5 51,79 - - C - - B   

6 Guru 6 49,55 - - - K - B   

7 Guru 7 50,89 - - C - - B   

8 Guru 8 45,08 - - - K - B   

9 Guru 9 48,66 - - - K - B   

10 Guru 10 46,88 - - - K - B   

  Jumlah 490,17 0 0 4 6 0 10   

  Rata-Rata 49,02               

  Persentase   0 0 40 60 0 100   

 

Dalam bentuk grafik, rekapitulasi hasil penilaian kompetensi guru dalam menyusun  modul ajar 

sekolah penggerak pada kondisi awal sebagaimana dijelaskan grafik di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Grafik Hasil Penilaian Kompetensi Guru dalam Menyusun  Modul Ajar 

Sekolah Penggerak pada Kondisi Awal 

 

Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru dalam menyusun  modul ajar 

sekolah penggerak masih belum maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil observasi pada kondisi 

awal menunjukkan semua guru masih belum mampu menyusun  modul ajar sekolah penggerak secara 
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maksimal. Melihat masalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk 

melakukan kegiatan perbaikan dengan mengadakan kegiatan penelitian tindakan sekolah dengan 

menerapkan kegiatan pembimbingan.  

 

Berdasarkan hal itu, maka salah satu upaya yang dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan 

kompetensi guru dalam menyusun  modul ajar sekolah penggerak  yaitu melalui kegiatan pelatihan, 

dalam penelitian ini akan dicobakan kegiatan pembimbingan sebagai pemecahan masalah, diharapkan 

dengan kegiatan pembimbingan  tersebut permasalahan yang muncul dapat teratasi. 

 

Hasil Penelitian 

Hasil pelaksanaan kegiatan pembimbingan tentang menyusun  modul ajar sekolah penggerak yang 

dilaksanakan di SMPN 14 Bandar Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022 pada siklus 

pertama yang dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

dari kondisi awal di mana pada kondisi awal semua guru dinyatakan belum mampu menyusun  modul 

ajar sekolah penggerak dinilai dari hasil dan nilai rata-rata sebesar  49,46 dalam kriteria kurang 

dengan penjelasan 4 guru atau 40,00% dalam kriteria cukup dan 6 guru atau 60,00%  dalam kriteria 

kurang. Penjelasan secara rinci peningkatan hasil pembimbingan dari kondisi awal ke siklus pertama  

dijelaskan pada tabel sebagaimana di bawah ini. 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian  Menyusun  Modul Ajar Sekolah Penggerak pada 

Kondisi Awal dan Siklus Pertama 

No Siklus 
Nilai 

Rata-2 
Kriteria 

Tuntas Blm Tuntas 

Jumlah % Jumlah % 

1 Awal 49,02 K 0 0     10 100 

2 Pertama 72,72 C 5 50,00 5 50,00 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan kondisi awal belum ada guru yang 

dinyatakan mampu menyusun  modul ajar sekolah penggerak, dan pada siklus pertama 5 guru  atau 

50,00% yang dinyatakan sudah mampu  menyusun  modul ajar sekolah penggerak yang baik, 

sedangkan sisanya 5 guru  atau 50,00% masih belum mampu dalam  menyusun  modul ajar sekolah 

penggerak walaupun telah mengalami peningkatan kemampuan dibandingkan pada kondisi awal. 

Secara jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar  Grafik Peningkatan Kompetensi Guru dalam  Menyusun  Modul Ajar 

Sekolah Penggerak pada Siklus Pertama 
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Tindakan yang dilakukan pada siklus kedua didasarkan pada refleksi pada kegiatan siklus pertama. 

Penjelasan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan pembimbingan tentang  menyusun  modul ajar 

sekolah penggerak yang dilaksanakan di SMPN 14 Bandar Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 

2021/2022 pada siklus kedua yang dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dapat dijelaskan pada tabel 

di bawah ini. 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian  Menyusun  Modul Ajar Sekolah Penggerak pada 

Siklus Kedua  

 

No Siklus 
Nilai 

Rata-2 
Kriteria 

Tuntas Blm Tuntas 

Jumlah % Jumlah % 

1 Pertama  72,72 C 5 40,00 5 50,00 

2 Kedua  89,64 B 10 100 0 0 

 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan siklus kedua ada 10 dinyatakan sudah 

mampu  menyusun  modul ajar sekolah penggerak yang baik dan masuk dalam kriteria  baik. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan siklus kedua ini semua guru dinyatakan 

telah mampu dalam   menyusun  modul ajar sekolah penggerak dengan baik, sehingga proses 

perbaikan yang dilakukan dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas dinyatakan selesai dan tuntas 

pada siklus kedua. Secara jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Grafik Peningkatan Kompetensi guru dalam  Menyusun  Modul Ajar 

Sekolah Penggerak pada Siklus Kedua 

 

Tindakan Perbaikan Antar Siklus  

Dari 3 tahapan penilaian yang dilakukan yaitu pada kondisi awal, siklus pertama dan kedua terhadap 

peningkatan kompetensi guru dalam  menyusun  modul ajar sekolah penggerak dengan pelaksanaan 

kegiatan pembimbingan di SMPN 14 Bandar Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022 

hasilnya dapat diringkas ke dalam tabel berikut. 
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Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian Peningkatan Kompetensi Menyusun  Modul Ajar 

Sekolah Penggerak pada Kondisi Awal, Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 

No Siklus 
Nilai 

Rata-2 
Kriteria 

Tuntas Blm Tuntas 

Jumlah % Jumlah % 

1 Awal 49,02 K 0 0 10 100 

2 Pertama 72,72 C 5 50,00 5 50,00 

3 Kedua 89,64 B 10 100 0 0 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada setiap siklus yang dilaksanakan terbukti dapat 

meningkatkan kompetensi guru dalam  menyusun  modul ajar sekolah penggerak. Hal tersebut 

dibuktikan dengan meningkatnya kompetensi guru pada setiap siklusnya berdasarkan nilai rata-rata 

yang diperoleh. Pada kondisi awal nilai yang diperoleh sebesar 49,02 dan masuk dalam kategori 

kurang, dan pada siklus pertama menjadi 72,72 dan masuk kategori cukup, sedangkan pada siklus 

kedua mencapai nilai sebesar 89,64 dan masuk dalam kategori sangat baik. Dengan penjelasan belum 

ada guru yang dinyatakan mampu menggunakan alat peraga dengan baik pada kondisi awal, 

meningkat menjadi 5 guru atau 50,00% pada siklus pertama dan 100% pada siklus kedua atau semua 

guru dinyatakan telah mengalami peningkatan kemampuannya dalam menyusun  modul ajar sekolah 

penggerak.  

 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan siklus kedua semua guru dinyatakan 

mampu  menyusun  modul ajar sekolah penggerak khususnya  dengan baik karena nilai yang 

dihasilkan dan kategori nilai telah memenuhi batasan indikator keberhasilan, yaitu minimal dalam 

rentang  >=75 dan masuk dalam kategori minimal BAIK. Secara jelas dapat dilihat pada grafik di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Grafik Peningkatan Kompetensi Guru dalam  Menyusun  Modul Ajar 

Sekolah Penggerak Berdasarkan Perolehan Nilai Rata-Rata pada 

Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus Kedua 
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Pembahasan 

Peningkatan kompetensi guru merupakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen. Upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru harus terus dilakukan karena 

semakin beragamnya kemampuan peserta didik serta kebutuhan terhadap pendidikan yang semakin 

meningkat. Salah satu kegiatan yang sangat tepat dalam upaya meningkatkan kinerja guru adalah 

pelaksanaan pembimbingan. Karena dengan adanya pembimbingan dapat memperbaiki perilaku guru-

guru dalam proses belajar mengajar, terutama yang kronis, secara aspek demi aspek dengan intensif, 

sehingga mereka dapat mengajar dengan baik dan kinerjanya diharapkan dapat meningkat. 

 

Program Sekolah Penggerak merupakan program kemitraan antara Kemendikbud dan Pemerintah 

Daerah yang bertujuan meningkatkan mutu hasil belajar siswa melalui peningkatan kapasitas guru, 

kepala sekolah, pengawas, dan penilik. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila semua pihak bekerja 

sama membangun ekosistem pendidikan melalui peningkatan mutu SDM pendidikan secara 

keseluruhan. Pemerintah daerah, pengawas sekolah dan penilik, serta UPT Kemendikbud di daerah 

akan menjadi aktor utama yang akan diintervensi oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan program 

ini. Intervensi tersebut diawali dengan mengadvokasi pemerintah daerah untuk terlibat dan 

mendukung program Sekolah Penggerak. 

 

Upaya peningkatan kompetensi guru dalam menyusun  modul ajar sekolah penggerak khususnya di 

SMPN 14 Bandar Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022 telah dilaksanakan dengan 

kegiatan pembimbingan. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan kompetensi guru 

dalam menyusun  modul ajar sekolah penggerak berdasarkan penilaian terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya.  Pada 

kondisi awal nilai yang diperoleh sebesar 49,02 dan masuk dalam kategori kurang, dan pada siklus 

pertama menjadi 72,72 dan masuk kategori cukup, sedangkan pada siklus kedua mencapai nilai 

sebesar 89,64 dan masuk dalam kategori baik. Dengan penjelasan belum ada guru yang dinyatakan 

mampu menggunakan alat peraga dengan baik pada kondisi awal, meningkat menjadi 5 guru atau 

50,00% pada siklus pertama dan 100% pada siklus kedua atau semua guru dinyatakan telah 

mengalami peningkatan kemampuannya dalam menyusun  modul ajar sekolah penggerak. 

 

Peningkatan kualitas kepala sekolah dan guru serta tersedianya teknologi pendukung Sekolah 

Penggerak selanjutnya akan melahirkan beberapa perubahan lanjutan, yaitu adanya peningkatan 

pengelolaan sekolah yang transparan dan berpihak kepada peserta didik, iklim belajar yang aman dan 

inklusif, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Dampak lanjutan tersebut akan terjadi jika langkah-

langkah transformasi dilakukan oleh kepala sekolah dan guru berjalan simultan. Sebaliknya, jika 

kolaborasi antara kepala sekolah dan guru tidak terjadi, maka transformasi tersebut mustahil dicapai. 

Untuk menghindari risiko tersebut, pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan di tingkat satuan 

pendidikan agar hambatan pada awal program dapat segera teridentifikasi dan ditanggulangi dalam 

rangka menghindari kegagalan program. 

 

Secara umum program Sekolah Penggerak merupakan program nasional yang memberikan efek 

perubahan di berbagai level ekosistem pendidikan. Efek tersebut merupakan akumulasi dari kinerja 

para pemangku kepentingan dalam sektor pendidikan. Untuk itu, program ini tidak hanya akan 

memberikan dampak pada meningkatnya rapor mutu pendidikan, tetapi juga perubahan ekosistem 

pendidikan yang saling berkolaborasi. 
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SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan  

Dari hasil analisis data yang dilakukan dari hasil pelaksanaan kegiatan pembimbingan dalam upaya 

meningkatkan kompetensi guru menyusun  modul ajar sekolah penggerak yang dilaksanakan dalam 2 

siklus, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Terdapat peningkatan kompetensi guru dalam 

menyusun  modul ajar sekolah penggerak di SMPN 14 Bandar Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 

2021/2022, hal ini dibuktikan hasil peningkatan kompetensi guru dalam menyusun  modul ajar 

sekolah penggerak setelah dilakukan pembimbingan oleh pengawas sekolah. Terdapat peningkatan 

kompetensi guru dalam menyusun  modul ajar sekolah penggerak berdasarkan rata-rata penilaian 

sebelum dilakukan tindakan sebesar 49,02 dengan kriteria KURANG, pada siklus I meningkat 

menjadi 72,72 dengan kriteria CUKUP dan pada siklus II menjadi 89,64 dengan kriteria BAIK. Hal 

ini menunjukkan bahwa pada siklus terakhir semua guru dinyatakan meningkat kemampuannya dalam 

membuat dan menyusun  modul ajar sekolah penggerak  karena telah memenuhi indikator 

keberhasilan yaitu mendapat kriteria nilai >=75 dengan kriteria minimal baik. Hasil penilaian secara 

klasikal menunjukkan bahwa pada kondisi awal kompetensi guru dalam menyusun  modul ajar 

sekolah penggerak rendah karena belum ada guru yang memenuhi kriteria keberhasilan. Pada siklus 

pertama terdapat 6 guru atau 60,00% yang dinyatakan meningkat kompetensinya dalam menyusun  

modul ajar sekolah penggerak, dan pada siklus kedua 10 guru  atau 100% yang mengikuti kegiatan 

pembimbingan dinyatakan meningkat kompetensinya dalam menyusun  modul ajar sekolah 

penggerak.  

 

Saran 

Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang 

mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala 

sekolah dan guru). Dari penjelasan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memberikan 

beberapa saran: Hendaknya guru di sekolah penggerak mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam 

mengelola kegiatan belajar mengajar, selalu memperhatikan aspek perkembangan zaman yaitu 

menciptakan suasana belajar yang PAIKEM yang salah satunya kemampuan menyusun  modul ajar 

sekolah penggerak dengan baik dan benar. Hendaknya guru di sekolah penggerak mampu 

meningkatkan mutu profesionalisme agar pembelajaran yang dikelolanya lebih meningkat dengan 

mengikuti kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan progam guru penggerak.  
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