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EFFORTS TO IMPROVE STUDENTS' LEARNING OUTCOMES FOR 

CLASS V SD INPRES WIOI IN SCIENCE COURSES 

 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V 

SD INPRES WIOI PADA MATA PELAJARAN IPA 

 

Adri Untu, S.Pd.SD 

SD Inpres Wioi Provinsi Sulawesi Utara 

 

ABSTRACT 

The purpose of this classroom action research is to improve the learning outcomes of Class V students of SD 

Inpres Wioi in the science subject matter of Heavenly Objects with the make a match learning model. The 

research subjects were the fifth grade students of SD Inpres Wioi, the academic year 2019/2020, totaling 11 

students, consisting of 5 male students and 6 female students. The place where the research was carried out was 

at SD Inpres Wioi. This research was carried out from April to March 2019 to May 2019 for 2 cycles. The 

results of the study, namely: The use of the make a match learning model can improve the learning outcomes of 

Class V students of SD Inpres Wioi in the science subject matter of Heavenly Objects. From the results of the 

study it was proven that in the implementation of the first cycle of learning research the average student 

learning outcome was 60.90, while in the second cycle the average student learning outcome was 60.90, while 

in the second cycle the average student learning outcome increased to 82.72 , while the percentage of 

completeness increased from 45.45% in the first cycle to 81.81% in the second cycle. 

Key Word: Learning Outcomes, Science 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD Inpres Wioi 

pada mata pelajaran IPA materi Benda-benda Langit dengan model pembelajaran make a match.  Subjek 

penelitian adalah siswa kelas V SD Inpres Wioi, Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 11 siswa, yang 

terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Tempat yang dilakukannya penelitian adalah di SD Inpres 

Wioi, Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Maret 2019 sampai bulan Mei 2019 selama 2 

siklus. Hasil penelitian, yakni: Penggunaan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa Kelas V SD Inpres Wioi pada mata pelajaran IPA materi Benda-benda Langit. Dari hasil penelitian 

terbukti bahwa pada pelaksanaan penelitian pembelajaran siklus I rata-rata hasil belajar siswa 60,90, sedangkan 

pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa 60,90, sedangkan pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa meningkat 

menjadi 82,72, sedangkan persentase ketuntasan meningkat dari 45,45% pada siklus I menjaedi 81,81% pada 

siklus II. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, IPA 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Dalam pembangunan nasional, pendidikan diartikan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat 

manusia serta dituntut untuk menghasilkan kualitas manusia yang lebih tinggi guna menjamin 

pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan. Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha sadar 

yang dilakukan seseorang terhadap orang lain agar memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dalam 

proses pendidikan selalu terjadi perubahan tingkah laku, bukan saja perubahan dari tidak tahu menjadi 

tahu, tetapi lebih dari itu, perubahan yang diharapkan meliputi seluruh aspek kehidupan seperti aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berkaitan dengan hal tersebut proses pembelajaran adalah salah 

satu penentu keberhasilan pencapaiannya. Pembelajaran yang baik adalah bersifat menyeluruh dalam 

melaksanakannya dan mencakup berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik, 
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sehingga dalam pengukuran peningkatan dari hasil keberhasilannya selain dilihat dari segi kuantitas 

juga dari kualitas yang telah dilakukan di sekolah-sekolah. 

 

Mengacu dari pendapat tersebut, maka pembelajaran yang aktif ditandai adanya rangkaian terencana 

yang melibatkan siswa secara langsung, komprehensif, baik fisik, mental, maupun emosi. Hal ini 

sering diabdikan oleh guru, karena guru lebih mementingkan pada pencapaian tujuan dan target 

kurikulum. Salah satu upaya guru dalam menciptakan suasana aktif, efektif dan menyenangkan dalam 

pembelajaran yakni dengan menggunakan alat peraga. Hal ini dapat membantu guru dalam 

menggerakkan, menjelaskan gambaran ide dari suatu misteri. 

 

IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam baik yang menyangkut abiotik maupun 

biotic. Pada prinsipnya, IPA diajarkan untuk membekali siswa agar mempunyai pengetahuan 

(mengetahui berbagai cara) dan keterampilan (cara mengerjakan) yang dapat membantu siswa untuk 

memahami gejala alam secara mendalam. Oleh karena itu, pada pembelajaran IPA, guru perlu 

memusatkan perhatiannya pada 2 (dua) hal pokok yaitu: Berorientasi pada proses yang didapat 

melalui pengamatan pengukuran, penguraian, percobaan, dan sebagainya. Berorientasi pada struktur 

seperti konsep air, konsep batuan, konsep tanah, konsep udara, konsep tumbuhan, konsep hewan. 

 

Tujuan utama pembelajaran IPA adalah siswa memahami konsep-konsep IPA secara sederhana dan 

mampu mengunakan model pembelajaran ilmiah. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu 

diajarkan dengan cara yang tepat dan dapat melibatkan siswa secara aktif yaitu melalui proses dan 

sikap ilmiah. Dalam pembelajaran IPA di Sekolah Dasar masih ditemukan berbagai kendala dan 

hambatan, hal ini yang berkaitan dengan ketepatan penggunaan model atau teknik dalam 

pembelajaran IPA di Kelas V SD Inpres Wioi. Berdasarkan data ulangan harian anak untuk pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi Benda-benda Langit siswa Kelas V SD Inpres Wioi, 

didefinisikan masih banyak siswa belum tuntas dalam KD tersebut, ini terlihat dari 11 siswa Kelas V 

hanya 3 siswa yang mendapat nilai di atas KKM 70 yang ditetapkan, sedangkan 8 siswa lainnya 

nilainya di bawah KKM. 

 

Analisis Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut peneliti berdiskusi dengan teman sejawat yang bertindak 

sebagai supervisor 2. Dari hasil refleksi dan diskusi tersebut peneliti menemukan hal-hal yang 

menyebabkan munculnya permasalahan dalam pembelajaran IPA di Kelas V SD Inpres Wioi yaitu: 

Rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran IPA di SD Inpres Wioi. Model pembelajaran yang 

digunakan guru tidak sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Guru tidak 

menggunakan media pembelajaran. Pembelajaran berlansung menonton dan bersifat satu arah. 

Penggunaan pendekatan dalam proses belajar mengajar belum melibatkan siswa secara aktif, sehingga 

siswa kurang termotifasi dalam belajar yang pada akhirnya berdampak terhadap hasil belajar. 

 

Alternatif dan Prioritas Pemecahan Masalah 

Untuk memperbaiki hal tersebut perlu disusun suatu pendekatan dalam pembelajaran yang lebih 

komprehensip dan dapat mengaitkan materi teori dengan kenyataan yang ada dilingkungan sekitarnya. 

Atas dasar itulah peneliti mencoba mengembangkan pendekatan kooperatif dalam pembelajaran 

dengan model pembelajaran make a match. Model pembelajaran ini dipilih dengan 

mempertimbangkan karakteristik siswa dan karakteristik materi.  

 

 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

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

  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah model pembelajaran mae a match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD Inpres Wioi pada mata pelajaran IPA materi Benda-

benda Langit?” 

 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD Inpres Wioi 

pada mata pelajaran IPA materi Benda-benda Langit dengan model pembelajaran make a match. 

 

Kajian Pustaka 

Pengetahuan Alam sudah jelas artinya adalah pengetahuan tentang alam semesta dengan segal isinya. 

Adapun pengetahuan itu sendiri artinya segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Jadi secara 

singkat IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya 

(Darmojo, 1992:3). 

 

Selain itu, Nash 1993 (Darmojo, 1992:3) dalam bukunya The Nature of Sciences, menyatakan bahwa 

IPA sesuatu cara atau model pembelajaran untuk mengamati alam. Nash juga menjelaskan bahwa cara 

IPA mengamati dunia ini bersifat analisis, cermat, serta menghubungkan antara satu fenomena dengan 

fenomena lain, sehingga keseluruhannya membentuk suatu prespektif yang baru tentang objek yang 

diamatinya. Sistematis (teratur) artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu system, tidak berdiri 

sendiri, satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling menjelaskan sehingga seluruhnya 

merupakan satu kesatuan yang utuh, sedangkan berlaku umum artinya pengetahuan itu tidak hanya 

berlaku atau oleh seseorang atau beberapa orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan 

memperoleh hasil yang sama atau konsisten. Selanjutnya Winaputra (1992:123) mengemukakan 

bahwa tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan tentang benda atau makhluk hidup, tetapi 

merupakan cara kerja, cara berpikir dan cara memecahkan masalah. Jadi, kesimpulan dari uraian di 

atas sains adalah ilmu pengetahuan mempunyai objek serta menggunakan model pembelajaran ilmiah. 

 

Model-model pembelajaran merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan di kelas 

dengan melibatkan peserta didik secara penuh sehingga peserta didik memperoleh pengalaman dalam 

menuju kedewasaan, peserta dapat melatih kemandirian, peserta didik dapat belajar dari lingkungan 

kehidupanya. Model pembelajaran kooperatif didasarkan atas falsafah homo homini socius, falsafah 

ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk social (Lie, 2003:27). Sedangkan menurut Ibrahim 

(2002:2) model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang membantu siswa 

mempelajari isi akademik dan hubungan sosial. Ciri khusus pembelajaran kooperatif mencakup 5 

(lima) unsur yang harus diterapkan, yang meliputi; saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota dan evaluasi proses kelompok (Lie, 2003:30). 

 

Model pembelajaran kooperatif bukanlah hal yang sama sekali baru bagi guru. Model pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. 

Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, 

sedang, dan rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang 

berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan 

kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 
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Guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas, guru menerapkan model 

pembelajaran make a match. Model pemelajaran make a match atau mencari pasangan merupakan 

salah satu alternative yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan model pembelajaran ini dimulai 

dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/ soal sebelum batas 

waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. 

 

Metodologi Penelitian 

Subjek Penelitian 

Siswa kelas V SD Inpres Wioi, Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 11 siswa, yang terdiri dari 

5 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. 

Tempat Penelitian 

Tempat yang dilakukannya penelitian adalah di SD Inpres Wioi, 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan bulan April sampai bulan Maret 2019 sampai bulan Mei 2019 selama 2 

siklus. 

 

Desain Prosedur Perbaikkan Pembelajaran 

Kegiatan perbaikan pembelajaran IPA untuk konsep benda-benda langit, dilaksanakan dalam dua 

siklus pembelajaran yang meliputi kegiatan perencanaan, tidnakan, pengamatan, dan refleksi. Pada 

setiap siklus perbaikan, penulis dibantu oleh rekan sejawat dan supervisor. Berikut deskripsi dari 

setiap prosedur kegiatannya: 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data-data di atas temuan yang cukup menarik dari pembelajaranm siklus I adalah rata-

rata nilai siswa meningkat 32% dibandingkan pembelajaran sebelumnya namun masih ada beberapa 

siswa yang belum mencapai nilai KKM. Adapun nilai KKM yang ditetapkan adalah 70. Apabila 

dikomparasi dengan hasil observasi rekan sejawat, maka penyebabnya bukan pada model pendekatan 

pembelajaran dan alat peraga yang digunakan tetapi dari cara guru membuka pelajaran yagn 

mengarahkan dan memotivasi siswa, pemberian contoh relevan dengan konsep dan mempermudah 

anak untuk mengerjakan soal lainnya, kemampuan menggunakan model pembelajaran dan relevan 

serta efektif terhadap peningkatan hasil belajar dan desain sistematika penyajian. Dengan kata lain 

teori belajar yang melandasi penggunaan pendekatan ini memang terbukti dapat meningkatkan 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran. 

 

Melihat hal tersebut maka supervisor 2 merekomendasikan agar cara menjelaskan guru diperbaiki 

dimana mengurangi istilah-istilah yang tidak dimengerti siswa, menggunakan ilustrasi-ilustrasi, 

diucapkan ulang pada bagian penting materi. Rekomendasi yang penting adalah perubahan pada 

kegiatan awal diaman pembelajaran dikaitkan dengan konsep yang  sudah dipelajari anak. Sehingga 

hasil belajar siklus II meningkatkan kembali rata-rata nilai siswa menjadi 36,36%. Untuk jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus I dan II 

Siklus Rata-rata 
Persentase Siswa 

Yang Tuntas 

Persentase Siswa 

Yang Belum Tuntas 

I 60,90 45,45% 54,55% 

II 82,72 81,81% 18,19% 
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Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni: 

Penggunaan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD 

Inpres Wioi pada mata pelajaran IPA materi Benda-benda Langit. Dari hasil penelitian terbukti bahwa 

pada pelaksanaan penelitian pembelajaran siklus I rata-rata hasil belajar siswa 60,90, sedangkan pada 

siklus II rata-rata hasil belajar siswa 60,90, sedangkan pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa 

meningkat menjadi 82,72, sedangkan persentase ketuntasan meningkat dari 45,45% pada siklus I 

menjaedi 81,81% pada siklus II. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: Dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru disarankan untuk menggunakan model pembelajaran 

yang bervariasi. Dalam menerapkan model pembelajaran make a match untuk menjelaskan langkah-

langkah secara mendetail.  
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OPTIMIZATION OF CLINICAL SUPERVISION TO IMPROVE THE 

PERFORMANCE OF NORMATIVE-ADAPTIVE TEACHERS IN 

VOCATIONAL SCHOOL 

 

OPTIMALISASI SUPERVISI KLINIS UNTUK MENINGKATKAN 

KINERJA GURU MATA PELAJARAN NORMATIF-ADAPTIF DI SMK  
 

Armina, S.Pd., M.Pd 

SMK Negeri 2 Kota Metro Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The two main problems highlighted are the low learning achievement and the low performance of the 

Normative-Adaptive Subject teachers at SMK Negeri 2 Metro City. Thus, the purpose of this study is to improve 

the performance of teachers of Normative-Adaptive Subjects at SMK Negeri 2 Metro City. The context of giving 

action is carried out as an improvement in the process of coaching tasks. Teachers as school principals need to 

get measurable treatment as a prescriptive effort to improve their performance. The action given is clinical 

supervision with three approaches: directive; non-directive; collaborative work which is divided into three 

cycles: cycle I, cycle II, and cycle III. The research concludes that: 1) the improvement of the performance of 

the Normative-Adaptive Subject teachers at SMK Negeri 2 Metro City from the beginning before giving the 

action to the first cycle of 25.92, from the first cycle to the second cycle of 8.69 and from the second cycle to the 

second cycle. III of 11.97. There was a significant increase in teacher performance from cycle I to cycle II, and 

very significant from cycle II to cycle III, 2) the research target to increase teacher performance to 70% was 

achieved at 68.18%, 3) there was an increase in the process of giving action according to the type of teacher. 

the concept of the approach used, from the directive approach, by 34% to the non-directive. Non-directive to 

collaborative increased relatively the same by 20%, 4) non-directive approach is better than directive while 

collaborative approach is the best approach between the two. This is evidenced by the highest increase in 

performance and processes during the provision of action 

Key Word: Clinical Supervision, Improvement, Performance, Adaptive Normative Teachers 

 

ABSTRAK 

Dua masalah utama yang disoroti adalah rendahnya prestasi belajar dan rendahnya kinerja guru Mata Pelajaran 

Normatif-Adaptif di SMK Negeri 2 Kota Metro. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kinerja guru Mata Pelajaran Normatif-Adaptif di SMK Negeri 2 Kota Metro tersebut. Konteks 

pemberian tindakan dilakukan sebagai perbaikan proses tugas pembinaan. Para guru sebagai binaan kepala 

sekolah perlu mendapatkan perlakuan yang terukur sebagai upaya preskriptif terhadap perbaikan kinerja mereka. 

Tindakan yang diberikan adalah supervisi klinis dengan tiga pendekatan: direktif; non direktif; kolaboratif yang 

terbagi dalam tiga siklus : siklus I , siklus II, dan siklus III. Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) peningkatan 

kinerja guru Mata Pelajaran Normatif-Adaptif di SMK Negeri 2 Kota Metro dari awal sebelum pemberian 

tindakan sampai dengan siklus I sebesar 25,92, dari siklus I ke siklus  II sebesar 8,69 dan dari siklus II ke siklus 

III sebesar 11,97. Peningkatan kinerja guru terjadi signifikan dari siklus I ke siklus II, dan sangat signifikan dari 

siklus II ke siklus III, 2) target penelitian untuk meningkatkan kinerja guru menjadi 70 % tercapai pada 68,18%, 

3) terjadi peningkatan proses pemberian tindakan sesuai dengan jenis konsep pendekatan yang digunakan, dari 

pendekatan direktif, sebesar 34 % ke non direktif. Non direktif ke  kolaboratif meningkat relatif sama sebesar 

20%, 4) pendekatan non direktif lebih baik daripada direktif sedangkan pendekatan kolaboratif merupakan 

pendekatan yang terbaik diantara keduanya. Hal ini dibuktikan adanya peningkatan tertinggi pada kinerja dan 

proses selama pemberian tindakan 

Kata Kunci: Supervisi Klinis, Peningkatan, Kinerja, Guru Normatif Adaptif  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan formal sampai pada saat ini masih menghadapi satu permasalahan utama yaitu rendahnya 

daya serap peserta didik. Hal ini tampak rata-rata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih 

memprihatinkan. Prestasi ini merupakan dampak dari kondisi pembelajaran yang masih bersifat 

konvensional dan tidak menyentuh dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya 

belajar itu (Trianto, 2007: 1). Di lapangan konsep Teacher Centered  ternyata masih sangat dominan 

dalam pembelajaran. Seharusnya guru mampu merancang suatu disain pembelajaran dengan konsep 

Student Centered  yang dalam imple-enasinya desain belajar harus membuat siswa aktif karena 

keingin-tahuan dari proses belajar, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memudahkan 

proses pencarian pengetahuan dari siswa.  

 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) menyatakan 

tujuan pendidikan nasional, ditekankan pada “Perkem-bangan potensi peserta didik”, yang 

berimplikasi pada kegiatan pembelajaran di kelas harus dikondisikan sedemikian rupa oleh guru 

sebagai agen peubah meng-arah pada penggunaan dan pemberdayaan keterampilan berpikir anak. 

Digulirkannya  PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional merupakan alat untuk melaksanakan 

ketentuan-ketentuan pada UUSPN No.20 Tahun 2003. Standar nasional yang dimaksud dalam PP 

tersebut meliputi delapan aspek (Bab II, Pasal 2, ayat 1) yang salah satunya adalah standar proses. 

 

Standar proses berisi tentang bagaimana seharusnya proses pendidikan berlangsung. Standar proses 

ini diharapkan menjadi pedoman bagi para guru dalam pengelolaan pembelajaran. Standar proses ini 

merupakan standar minimal. Definisi standar proses menurut PP No. 19 tahun 2005 Bab IV pasal 20 

sebagai berikut “Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, 

sumber belajar, dan penilaian hasil belajar“ ditambah dengan penjelasan pada pasal 21 ayat 1 sebagai 

berikut “Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan 

menulis“. Implikasi dari kedua pernyataan tersebut adalah pelaksanaan proses pembelajaran harus 

mengarahkan materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, tumbuhnya motivasi, sarana dan 

prasarana yang lengkap serta penilaian pada upaya pembudayaan membaca dan menulis yang 

bermuara pada keaktifan siswa, sebagai subyek belajar. Kenyataan yang ada kualitas pembelajaran 

mata pelajaran normatif-adaptif masih rendah, salah satunya di SMK Negeri 2 Kota Metro. 

 

Masih banyaknya kesulitan siswa dalam menghadapi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional 

(UASBN) di Provinsi Lampung termasuk di SMK Negeri 2 Kota Metro, khususnya pada pelajaran 

mata pelajaran normatif-adaptif. Slamet (2007: 54) menyampaikan adanya kesulitan dalam 

pelaksanaan UN yang diindikasikan dengan adanya kesenjangan antara hasil UN dan nilai latihannya 

serta kesenjangan antara nilai UN dengan nilai tes ulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa prestasi 

belajar para siswa memang masih rendah.  

 

Rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran normatif-adaptif juga ditengarai karena faktor 

rendahnya kinerja guru mata pelajaran normatif-adaptif dalam pembelajaran. Berikut disampaikan 

gambaran rendahnya kinerja guru tersebut berdasarkan pengamatan awal di SMK Negeri 2 Kota 

Metro. 

 

Hasil Penilaian kinerja guru dalam pembelajaran Mata pelajaran normatif-adaptif berada diantara 

rentang nilai 25 s.d 50. Dengan kategorisasi nilai ≤ 25 = rendah, 26 s.d 50 = sedang, 51 s.d 75 = baik 
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dan 76 s.d 100 = istimewa, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja guru Mata pelajaran normatif-

adaptif hanya berada kategori rendah dan sedang.  

 

Pelajaran Mata pelajaran normatif-adaptif sebagai suatu pelajaran kunci menjembatani pelajaran-

pelajaran lainnya perlu dipelajari dengan mengedepankan aktivitas siswa. Siswa hafal perkalian dan 

pembagian, tetapi mereka bingung berapa harus membayar dalam manakala ia disuruh membeli 4,5 

kg telur, harga satu kilo Rp 13.225,00. Gejala ini merupakan gejala umum dari proses pendidikan kita. 

Pendidikan disekolah terlalu menjejali otak anak dengan berbagai bahan ajar yang harus dihapal; 

pendidikan kita belum diarahkan untuk membangun dan mengembangkan karakter serta potensi yang 

dimiliki; dengan kata lain, proses pendidikan kita tidak pernah diarahkan untuk membentuk manusia 

yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah hidup, serta belum diarahkan untuk 

membentuk manusia yang kreatif dan inovatif (Sanjaya, 2007: 1). 

 

Pembentukan manusia yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah hidup, serta tidak 

diarahkan untuk membentuk manusia yang kreatif dan inovatif memang merupakan tujuan belajar 

dalam tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, yang dalam hal ini juga terkandung dalam empat 

pilar pendidikan UNESCO; learning to know, learning to do, learning to  be dan learning to live 

together. Dengan demikian upaya pembentukan tersebut harus memanusiakan manusia dalam proses 

pendidikan.  

 

Sejalan dengan perubahan paradigma pendidikan di Indonesia dari konsep Teacher Centered menjadi 

Student Centered, pemaknaan memanusiakan manusia dalam proses pendidikan mengarahkan agar 

siswa selalu menjadi sumber perhatian, berpartisipasi sebagai subyek dalam proses pembelajaran 

dapat dikondisikan pada penerapan metode-metode pembelajaran yang mempunyai skenario agar 

siswa tersebut menjadi aktif. Peranan guru sebagai fasilitator, salah satu sumber belajar, agen peubah 

bermuara pada kemampuan para guru dalam merancang desain pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi sepenuhnya penuangan potensi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran.  

 

Guru perlu menerapkan, melatih dan mengembangkan  berbagai macam pendekatan, strategi, metode 

dan teknis pembelajaran. Untuk keperluan ini guru dipengaruhi oleh banyak elemen. Salah satu 

elemen yang mempengaruhi adalah peranan kepala sekolah sebagai suvervisor. Kepala sekolah 

merupakan inovator dan manager pendidikan di sekolah, terutama dalam dimensi upaya peningkatan 

mutu. Kenyataan bahwa tugas kepala sekolah berkewajiban melaksanakan tugas jabatannya terhadap 

sekolah binaan merupakan tugas yang cukup berat.   

 

Rendahnya prestasi belajar dan kinerja para guru dalam proses pembelajaran mengindikasikan bahwa 

pelaksanaan supervisi belum terlaksana dengan maksimal. Upaya perbaikan kualitas proses 

pembelajaran melalui kinerja para guru sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa dapat dilakukan 

pada satuan-satuan pendidikan setempat dengan memberikan perlakuan tindakan secara terstruktur 

dan konsisten.   

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut: Rendahnya 

daya saing siswa dalam proses pembelajaran dan prestasi belajar; Rendahnya prestasi belajar siswa 

SMK Negeri 2 Kota Metro pada mata pelajaran normatif-adaptif; Rendahnya kinerja guru mata 

pelajaran normatif-adaptif SMK Negeri 2 Kota Metro dalam melaksanakan dan mengembangkan 

proses pembelajaran; Konsep Teacher Centered  ternyata masih sangat dominan dalam pembelajaran; 
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Rendah kualitas proses pembelajaran di SMK Negeri 2 Kota Metro;  Masih adanya kesulitan siswa 

dalam pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah. 

 

Batasan Masalah 

Penelitian dibatasi pada beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut: Rendahnya kinerja 

guru mata pelajaran normatif-adaptif SMK Negeri 2 Kota Metro dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran;  Rendah kualitas proses pembelajaran mata pelajaran normatif-adaptif di 

SMK Negeri 2 Kota Metro. 

 

Rumusan Masalah  

Memahami latar belakang pada bagian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang 

ada dengan mengidentifikasi kondisi yang seharusnya dan kondisi senyatanya. Masalah yang 

teridentifikasi adalah rendahnya prestasi belajar dan kinerja guru mata pelajaran normatif-adaptif 

SMK Negeri 2 Kota Metro. Terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, namun dua masalah 

dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada 

mata pelajaran normatif-adaptif melalui supervisi klinis di SMK Negeri 2 Kota Metro? Bagaimanakah 

meningkatkan kinerja guru mencapai 70% dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran normatif-

adaptif melalui supervisi klinis di SMK Negeri 2 Kota Metro? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan ini bertujuan untuk mendeskripsikan: Peningkatan kualitas proses pembelajaran 

pada mata pelajaran normatif-adaptif di SMK Negeri 2 Kota Metro; Peningkatan kinerja guru sampai 

70% dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran normatif-adaptif di SMK Negeri 2 Kota Metro. 

 

METODE PENELITIAN TINDAKAN 

Desain Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Perencanaan ketiga siklus ini juga 

mempertimbangkan alokasi waktu yang ada, karena sebenarnya penggunaan siklus tidak terbatas, 

namun yang membatasi adalah ketercapaian tujuan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa 

secara menyeluruh konsep supervisi yang digunakan adalah supervisi klinis, selanjutnya supervisi 

klinis tersebut dibagi dalam beberapa pendekatan, yaitu: 1) direktif, 2) non-direktif, dan 3) 

kolaboratif. Dengan demikian perbedaan tindakan dalam tiap siklus adalah pada jenis penggunaan 

pendekatan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam siklus I adalah pendekatan direktif, siklus II 

adalah pendekatan non direktif, dan siklus III adalah pendekatan kolaboratif.   

 

Selama pelaksanaan tindakan peneliti diamati oleh rekan sejawat. Pengamatan ini dilakukan untuk 

meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan peneliti memang telah sesuai dengan konsep supervisi 

klinis. Proses pengamatan tindakan peneliti ini menggunakan instrumen pengamatan tindakan baik 

dari siklus I, II, dan III. Kemudian untuk memantau sejauh mana kinerja guru setelah tindakan 

diberikan oleh peneliti, diberdayakan pengamat dari para rekan guru itu sendiri. Dengan demikian 

data mengenai kinerja guru setelah diberi perlakuan diperoleh dari instrumen pengamatan kinerja guru 

yang telah diisi dari para pengamat rekan sejawat guru masing-masing. Cara ini dilakukan mengingat 

akan sulit sekali jika tidak memberdayakan rekan sejawat guru, karena keterbatasan rekan sejawat 

pengawas. Lagipula pemberdayaan pengamat rekan sejawat guru ini memberikan dampak refleksi diri 

masing-masing. 

 

Subyek dalam penelitian ini adalah para guru kelas X mata pelajaran normatif-adaptif SMK Negeri 2 

Kota Metro Tahun Pelajaran 2021-2022.  Terdapat sebanyak 7 orang guru Mata pelajaran normatif-
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adaptif di SMK Negeri 2 Kota Metro yang sebagian besar adalah pegawai negeri. Obyek penelitian 

merupakan intisari yang menjadi tujuan penelitian. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa 

tujuan tindakan adalah meningkatkan kinerja guru mata pelajaran normatif-adaptif, dengan demikian 

obyek penelitiannya adalah kinerja para guru Mata pelajaran normatif-adaptif. Dalam hal ini 

peningkatan yang dimaksud dibatasi sampai kinerja para guru tersebut mencapai 70% dari 

keseluruhan skor dari instrumen penilaian kinerja guru yang digunakan.  

 

Tempat pelaksanaan penelitian tindakan sekolah dilaksanakan di  SMP  Negeri 4 Raman Utara 

dengan alamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 93, Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Raman Utara 

Provinsi Lampung. Penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus s.d Oktober 2021 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Hasil pada Siklus I 

Setelah dilakukan analisis data terhadap skor kinerja guru Mata pelajaran normatif-adaptif dalam 

pembelajaran pada siklus I, berikut dapat ditampilkan data terkait: 

 
Gambar. Kinerja Guru Mata Pelajaran Normatif-Adaptif Setelah Siklus I 

 

Keterangan: 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

3. Mengelola interaksi kelas 

4. Bersikap terbuka, luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Mata pelajaran normatif-

adaptif 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

 

Data tersebut berasal dari data mentah skor tiap unsur penilaian kinerja guru Mata pelajaran normatif-

adaptif dalam pembelajaran yang kemudian dipersentasekan. Instrumen pengamatan kinerja guru 

adalah instrumen yang sama digunakan pada saat pengamatan awal. Data merupakan skor kinerja 

yang diperoleh dari responden guru Mata pelajaran normatif-adaptif sebanyak empat orang. 

 

Kenaikan nilai rata-rata skor unsur kinerja memang belum signifikan hal terkait dengan perlakuan 

yang diberikan guru sendiri. Berdasarkan analisis data skor pengamatan tindakan yang diberikan oleh 
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peneliti, ternyata peneliti sendiri memiliki skor rendah. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pemberian 

tindakan direktif belum sesuai betul dengan konsepnya.  Ketidaksesuaian proses supervisi klinis 

dengan pendekatan direktif dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 

 
Gambar. Skor Presentase Proses Supervisi Klinis Siklus I 

 

Keterangan:  

1. Pertemuan Awal 

2. Observasi 

3. Pertemuan Akhir 

 

 

Gambar menunjukkan bahwa proses supervisi klinis dengan pendekatan direktif belum dilaksanakan 

sepeuhnya dengan baik. Peneliti menjauhi konsep supervisi klinis, sebaliknya respon dari para guru 

pada saat diberi tindakan juga tidak optimal, hanya berada pada rentang skor 25% s.d 50% dari 

keseluruhan indikator kegiatan.  

 

Hasil pada Siklus II 

Perolehan data kinerja guru Mata pelajaran normatif-adaptif dalam pembelajaran setelah diberikan 

perlakuan dalam siklus II adalah sebagai berikut: 

 
Gambar. Kinerja Guru Mata pelajaran normatif-adaptif Setelah Siklus II 
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Keterangan: 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

3. Mengelola interaksi kelas 

4. Bersikap terbuka, luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Mata pelajaran normatif-

adaptif 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar  

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

 

 

Berikut data yang diperoleh mengenai proses supervisi klinis siklus II.  

 

 
 

Gambar. Skor Presentase Proses Supervisi Klinis Siklus II 

 

3. Hasil pada Siklus III 

Perolehan data kinerja guru Mata pelajaran normatif-adaptif dalam pembelajaran setelah diberikan 

perlakuan dalam siklus III adalah sebagai berikut: 

 
Gambar. Kinerja Guru Mata pelajaran normatif-adaptif Setelah Siklus III 
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Keterangan: 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

3. Mengelola interaksi kelas 

4. Bersikap terbuka, luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa 

terhadap belajar 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Mata pelajaran 

normatif-adaptif 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar  

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

 

Berikut data mengenai skor proses supervisi klinis siklus III.  

 

 
 

Diagram Skor Presentase Proses Supervisi Klinis Siklus III 

 

Selanjutnya seberapa besar peningkatan masing-masing unsur sebelum pemberian tindakan dan pada 

tiap siklus dapat ditampilkan pada Gambar 8 berikut di bawah ini:  

 
Gambar. Peningkatan Masing-masing Unsur Sebelum Perlakuan dan Tiap Siklus 
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Bila akumulasi peningkatan tersebut dirata-ratakan maka dapat ditampilkan dalam Gambar di bawah 

ini: 

 
Gambar. Peningkatan Rata-rata Kumulatif 

 

Pembahasan 

Pembahasan Hasil pada Siklus I 

Penilaian ada atau tidak peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran Matema-tika setelah perlakuan 

dalam siklus I diberikan dibandingkan dengan skor kinerja yang diperoleh pada saat pengamatan 

awal. Untuk memudahkan memahami pembahasan berikut ditampilkan tabel perhitungan rata-rata 

skor persentasi antara skor pada pengamatan awal dan setelah mendapatkan perlakuan siklus I. 

 

Tabel. Perbedaan Rata-rata Skor Persentase Unsur Kinerja  

Pengamatan Awal  dan Siklus I 

 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Skor Unsur Kinerja 

Guru Pengamatan 

Awal 

21.5543 7 1.63127 .61656 

Skor Unsur Kinerja 

Guru Siklus I 
47.4786 7 2.59967 .98258 

 

 

Tabel memberikan informasi tentang rata-rata (Mean), jumlah unsur kinerja (N), Simpangan baku 

(Std. Deviation) dan Standar kesalahan rata-rata (Std. Error Mean).  

 

Nilai rata-rata yang ditunjukkan oleh Skor Unsur Kinerja Guru Pengamatan awal hanya 25,92 

kemudian nilai rata-rata yang ditunjukkan oleh Skor Unsur Kinerja Guru Siklus I sebesar 47,47. 

Dengan demikian ada perbedaan sebesar 25,92 sebagai bentuk peningkatan nilai rata-rata dari kondisi 

sebelum perlakuan dan setelah perlakuan pada siklus I.  Peningkatan nilai nampak signifikan. Artinya 

pemberian tindakan direktif dapat meningkatkan kinerja guru meskipun belum maksimal. Terkait 

dengan pendekatan direktif yang bernuansa teori behavioristik, nampaknya kurang sesuai diterapkan 

bagi para guru yang merupakan pembelajar dewasa (andragogi). Keinginan untuk berubah menjadi 
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lebih baik bukan disebabkan karena keinginan hati tetapi karena adanya faktor eksternal, yaitu 

stimulan direktif itu. Selanjutnya ditampilkan perbedaan rata-rata skor responden pengamatan awal 

dan setelah siklus I sebagai berikut.  

 

Tabel.   Perbedaan Rata-rata Skor Responden Kinerja  

Pengamatan Awal  dan Siklus I 

 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Skor Responden Kinerja 

Guru Pengamatan Awal 
21.4725 4 .40697 .20349 

Skor Responden Unsur 

Kinerja Guru Siklus I 
47.4700 4 5.00850 2.50425 

 

 

Perbedaan nilai rata-rata sebesar 25,98 juga tidak jauh berbeda dengan perbedaan nilai rata-rata skor 

unsur kinerja. Kedua perbedaan ini mempunyai korelasi positif, artinya rata-rata skor unsur kinerja 

begitu juga dengan rata-rata skor responden. Perbedaan kedua rata-rata hanya sebesar 25,98 dan 

perbedaan yang signifikan.  

 

Pembahasan Hasil pada Siklus II 

Perbedaan skor  kinerja guru dari siklus I ke siklus II diperlihatkan pada Tabel 3.  Perbedaan nilai 

rata-rata menunjukkan sebesar 8,69 lebih kecil  dari sebelum perlakuan dan siklus I. Namun demikian 

hal ini membuktikan bahwa kualitas perlakuan supervisi klinis semakin baik. Guru selama diberi 

perlakukan dengan tindakan non direktif memberikan respon yang baik.  

 

Tabel. Perbedaan Rata-rata Skor Persentase Unsur Kinerja Siklus I dan Siklus II 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error Mean 

Pair 1 Skor Unsur Kinerja 

Guru Siklus I 
47.4786 7 2.59967 .98258 

Skor Unsur Kinerja 

Guru Siklus II 
56.1771 7 3.37896 1.27713 

 

 

Perbedaan skor responden pada Tabel juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.  Perbedaan 

nilai rata-rata menunjukkan sebesar 8,70 meskipun lebih rendah sebesar 0,6 dengan skor persentase 

kinerja.   

 

Tabel.  Perbedaan Rata-rata Skor Responden Kinerja Siklus I dan Siklus II 

   

Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Skor Responden Unsur 

Kinerja Guru Siklus I 
47.4700 4 5.00850 2.50425 

Skor Responden Unsur 

Kinerja Guru Siklus II 
56.1750 4 4.35665 2.17832 

 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.9   │   September 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    16 

  

Perbedaan skor yang signifikan ini memiliki korelasi positif dengan proses pemberikan tindakan non 

direktif terhadap guru, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5. Pemberian perlakuan meningkat 

34% menjadi semakin baik.   

 

Peningkatan nilai ini merupakan akumulasi dari peningkatan kinerja guru, yang mana mereka lebih 

aktif dalam merespon pemberian tindakan. Kenyataan bahwa para guru tersebut sudah mempunyai 

pengalaman sebelumnya membuat mereka kurang bisa menerima ketika diberikan pendekatan 

direktif, karena terkesan mendikte mereka. Sebaliknya dengan pendekatan non direktif potensi para 

guru merasa lebih dihargai sehingga keinginan untuk berubah itu berasal dari dirinya sendiri.   

 

Pembahasan Hasil pada Siklus III 

Terakhir adalah perbedaan skor kinerja pada siklus III. Adanya peningkatan secara berkelanjutan dari 

siklus I, memberikan kontribusi positif dalam peningkatan skor berikutnya.  Informasi perbedaan rata-

rata skor ditampilkan dalam Tabel di bawah ini: 

 

Tabel. Perbedaan Rata-rata Skor Persentase Unsur Kinerja 

Siklus II dan Siklus III 

 

   

Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Skor Unsur 

Kinerja Guru 

Siklus II 

56.1771 7 3.37896 1.27713 

Skor Unsur 

Kinerja Guru 

Siklus III 

68.1543 7 5.60020 2.11668 

 

 

Berpedoman pada Tabel, perbedaan nilai rata-rata ditunjukkan sebesar 11,97. Peningkatan ini lebih 

besar lagi dibandingkan dengan siklus II. Hal ini sejalan dengan  peningkatan skor responden sebesar 

12,01 pada Tabel . 

 

Tabel. Perbedaan Rata-rata Skor Responden Kinerja 

Siklus II dan Siklus III 

   

Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 

Pair 1 Skor Responden Unsur 

Kinerja Guru Siklus II 
56.1750 4 4.35665 2.17832 

Skor Responden Unsur 

Kinerja Guru Siklus III 
68.1850 4 5.27537 2.63768 

 

 

Penggunaan pendekatan kolaboratif rupanya telah mampu mengakomo-dasi segenap potensi para 

guru Mata pelajaran normatif-adaptif itu, sehingga kinerja mereka meningkat. Meskipun peningkatan 

belum mencapai sepenuhnya sebesar 70% dari tujuan penilitian tindakan ini, namun dari siklus ke 

siklus telah menunjukkan perubahan yang signifikan sebesar 68,18%. Para guru merasa lebih 

dihargai, sehingga peningkatan kinerja menjadi miliknya sendiri dan bukan milik siapapun atau 
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sekolah. Respon yang ditunjukkan oleh para guru selama pemberian tindakan dengan pendekatan 

kolaboratif ini semakin baik, jika dilihat pada Gambar. 

 

Peningkatan secara kumulatif unsur kinerja Guru Mata pelajaran normatif-adaptif dari awal sebelum 

perlakuan diberikan, kemudian siklus I, II dan III serta seberapa besar peningkatan yang telah 

digambarkan pada Gambar 8 dan 9 selanjunya secara spesifik dapat ditampilkan pada Tabel 7. 

Persentase Kumulatif Peningkatan Unsur Kinerja Guru Mata pelajaran normatif-adaptif berikut di 

bawah ini: 

 

Tabel. Persentase Kumulatif Peningkatan Unsur Kinerja Guru Mata pelajaran normatif-adaptif 

 

 
 

Pada Tabel ini, jelaslah bahwa peningkatan terjadi secara variatif baik dari sebelum perlakuan 

diberikan, siklus I, siklus I ke II, dan siklus II ke III. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya 

supervisi klinis dengan  ketiga pendekatan: direktif, non direktif dan kolaboratif memang memberikan 

konstribusi sangat besar dalam meningkatkan kinerja guru. Peningkatan rata-rata persentasi tersebut 

digambarkan dalam gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar. Rata-rata Persentasi Peningkatan Kinerja Guru 

 

Gambar menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja dari siklus I, II, dan III.  Kinerja guru pada 

siklus mencapai 68,18% dari target 70%. Peningkatan rata-rata skor proses pemberian tindakan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru Mata pelajaran normatif-adaptif digambarkan dalam 

sebagai berikut:. 
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Gambar. Rata-rata Peningkatan Skor Proses Pemberian Tindakan 

 

Rata-rata peningkatan skor proses pemberian tindakan menunjukan peningkatan sebesar 10% dari 

siklus I ke II, dari siklus II ke III.. Dalam hal ini kepala sekolah selaku pemberi tindakan juga telah 

mampu memperbaiki proses ketika melakukan pembinaan melalui supervisi klinis. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Memperhatikan hasil yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa kinerja guru mata pelajaran 

normatif-adaptif dalam pembelajaran dan kualitas proses pembelajaran dapat ditingkatkan melalui 

supervisi klinis. Hal ini didasarkan pada temuan: Terjadi peningkatan kinerja guru Mata pelajaran 

normatif-adaptif dari awal sebelum pemberian tindakan sampai dengan tahapan siklus I sebesar 25,92, 

dari siklus I ke siklus  II sebesar 8,70 dan dari siklus II ke siklus III sebesar 11,98. Peningkatan 

kinerja guru terjadi secara sangat signifikan dari siklus I ke siklus II, dan signifikan dari siklus II ke 

siklus III. Target penelitian untuk meningkatkan kinerja guru menjadi 70 % tercapai pada tingkat 

68,18%. Terjadi peningkatan proses pemberian tindakan sesuai dengan jenis konsep pendekatan yang 

digunakan, dimulai dari pendekatan direktif, sebesar 10 % ke non direktif. Kemudian dari non direktif 

ke  kolaboratif meningkat relatif  sebesar 10 %. Peningkatan terjadi secara variatif baik dari sebelum 

perlakuan diberikan, siklus I, siklus I ke II, dan siklus II ke III. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

akhirnya supervisi klinis dengan  ketiga pendekatan: direktif, non direktif dan kolaboratif memang 

memberikan konstribusi sangat besar dalam meningkat-kan kinerja guru. Pendekatan non direktif 

lebih baik daripada pendekatan direktif sedangkan pendekatan kolaboratif merupakan pendekatan 

yang paling baik diantara keduanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tertinggi pada 

kinerja dan proses selama pemberian tindakan 

 

Saran 

Melihat simpulan dari penelitian tindakan  sekolah ini, maka layak disarankan beberapa hal sebagai 

berikut:  Bagi Kepala Sekolah, perlunya penggunaan supervisi klinis dalam kegiatan supervisi di 

sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran; Penggunaan supervisi klinis akan 

efektif sekali ketika digunakan pendekatan non direktif  dan kolaboratif pada guru dengan masa kerja 

lama (> 5 tahun), sedangkan pendekatan direktif  akan efektif digunakan pada guru dengan masa kerja  

(> 10 tahun).  Bagi Sekolah, harus memotivasi para guru untuk selalu berkomunikasi dengan para ahli 

pendidikan dalam bentuk pembinaan terkait dengan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Melibatkan 
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narasumber dari luar sekolah dalam kegiatan-kegiatan sekolah lainnya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Mengagendakan kegiatan pelatihan dan workshop bagi para guru khususnya sebagai 

upaya peningkatan kinerja dalam pembelajaran. Bagi Institusi Dinas Pendidikan, perlunya pengadaan 

kegiatan penelitian tindakan sekolah secara berkelanjutan dengan bantuan pembiayaan yang 

proporsional untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah; Perlu diadakan pelatihan dan workshop 

secara berkelanjutan mengenai konsep-konsep supervisi, khususnya supervisi klinis terkait dengan 

pendekatan direktif, non direktif dan kolaboratif bagi para pelaksana supervisi pendidikan di sekolah. 
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ABSTRACT 

The use of the right model in the teaching and learning process will create an active learning atmosphere, not 

only focused on teacher activities, but also on student activities. In the teaching and learning process, a teacher 

is expected to be able to carry out his duties and functions as a teacher and be able to apply models that are in 

accordance with the material so as to improve student learning outcomes. This study uses classroom action 

research (CAR) using qualitative methods. Data were collected through (1) teacher observation sheets, (2) 

student observation sheets, (3) learning outcomes test questions using percentage formula analysis. Based on 

the results of research data analysis, it was found that student activity, learning outcomes, and group work 

results increased from cycle to cycle. Student activity in the first cycle meeting 1 60.8%, meeting 2 68%. Cycle II 

meeting 3 76% and meeting 4 80.8%. So the average student activity cycle II is 78.4%. Furthermore, student 

activity in cycle III, meeting 5 showed 88.8%, and meeting 6 90.4%. The average student activity in the third 

cycle was 89.6%. Based on the results of the discussion, it was obtained that the learning outcomes of the first 

cycle were 60%, the second cycle was 82%, and the third cycle was 92%. While the results of group work in the 

first cycle was 73.6%, the second cycle was 81.93%, and the third cycle was 85.70%. There seems to be an 

increase from cycle to cycle. So it can be concluded that the use of the cooperative learning model of 

exchanging pairs can improve the mathematics learning achievement of fourth grade students of SD Negeri 

Gotong Royong Bandar Lampung. 

Key Word: Activities and Learning Outcomes, Exchange partners, Mathematics, Elementary School 

 

ABSTRAK 

Penggunaan model yang tepat dalam proses belajar mengajar akan menjadikan suasana belajar yang aktif, tidak 

hanya terfokus pada aktivitas guru, tetapi juga pada aktivitas siswa. Dalam proses belajar mengajar, seorang 

guru diharapkan mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dan mampu menerapkan model yang 

sesuai dengan materi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui (1) Lembar observasi 

guru, (2) Lembar observasi siswa, (3) Soal tes hasil belajar dengan menggunakan analisis rumus persentase. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian didapatkan bahwa keaktifan siswa, hasil belajar, dan hasil kerja 

kelompok mengalami peningkatan dari siklus ke siklus. Keaktifan siswa pada siklus I pertemuan 1 60,8%, 

pertemuan 2 68%. Siklus II pertemuan 3 76% dan pertemuan 4 80,8%. Jadi rata-rata keaktifan siswa siklus II 

adalah 78,4%. Selanjutnya keaktifan siswa pada siklus III, pertemuan 5 menunjukkan 88,8%, dan pertemuan 6 

90,4%. Rata-rata keaktifan siswa pada siklus III adalah 89,6%. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh data 

hasil belajar siklus I 60%, siklus II 82%, dan siklus III 92%. Sedangkan hasil kerja kelompok pada siklus I 

73,6%, siklus II 81,93%, dan siklus III 85,70%. Tampak terjadi peningkatan dari siklus ke siklus. Maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe bertukar pasangan dapat meningkatkan 

prestasi belajar Matematika siswa kelas IV SD Negeri Gotong Royong Bandar Lampung. 

Kata Kunci : Aktivitas dan Hasil Belajar, Bertukar pasangan, Matematika, SD 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Matematika sekolah adalah unsur-unsur dari matematika yang dipilih berdasarkan kepentingan 

kependidikan dan perkembangan iptek. Pembelajaran matematika disesuaikan tingkat perkembangan 

intelektual siswa, objek-objek matematika, dan lingkungan sekitar siswa sebagai sumber belajar. 

Pembelajaran matematika pada tingkat pendidikan dasar memiliki berbagai masalah. Ada dua 

masalah besar dan penting adalah: pertama, sampai sekarang pelajaran matematika di sekolah masih 

dianggap pelajaran menakutkan, terasa sukar, dan tidak menarik, kedua, merupakan ilmu yang sangat 

berguna bagi kehidupan manusia, tetapi banyak yang belum bisa mendapatkan manfaat matematika 

dalam kehidupan seharihari. “Cabang-cabang matematika tertentu yang memberikan pengetahuan dan 

keterampilan praktis seperti, berhitung, dan statistika” (Asikin Hidayat, 1998: 23).  

 

Pentingnya ilmu matematika dalam kehidupan manusia tidak perlu diperdebatkan lagi. Bisa dikatakan 

bahwa semua aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari ilmu ini. Artinya bahwa 

matematika digunakan oleh manusia di segala bidang. Bahkan ilmu-ilmu lain juga menggunakan 

matematika sebagai ilmu dasar. 

 

Meskipun ilmu matematika merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat umum 

sering kali ilmu ini dipahami dengan cara yang salah. Ilmu ini sering kali sekedar dipahami sebagai 

rumus-rumus yang sulit sehingga banyak siswa yang kurang menyukainya. Matematika memang 

merupakan ilmu yang mengkaji obyek abstrak dan mengutamakan penalaran deduktif. Sifat ilmu 

matematika yang demikian itu tentu saja akan menimbulkan kesulitan bagi anak-anak usia sekolah 

dasar (SD) yang mempelajari matematika. 

 

Secara umum kenyataan ini dapat dilihat dari hasil rata-rata nilai UAS khususnya pada mata pelajaran 

matematika masih memprihatinkan. Oleh karena itu berbagai upaya untuk meningkatkan mutu 

pelajaran khususnya mata pelajaran matematika terus dilakukan. Upaya itu antara lain penggunaan 

metode dan alat peraga yang tepat. Disamping itu faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah 

dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa. Dalam pembelajaran matematika SD, agar bahan 

pengajaran yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa, diharapkan guru 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran. Guru harus mampu memilih 

dan memiliki keterampilan menggunakan media yang tepat dan benar. Dengan media, guru akan lebih 

mudah untuk mempresentasikan atau menjelaskan bahan pelajaran. Melalui media tersebut setidaknya 

siswa akan lebih tertarik dan termotivasi untuk memahami materi bukan menghafal. Dengan 

pembelajaran yang aktif dan kondusif serta sarana dan prasarana yang mendukung akan mencapai 

hasil yang optimal, dan juga KKM yang diharapkan akan tercapai. 

 

Pembelajaran matematika di SD tidak terlepas dari faktor-faktor berikut: kesiapan belajar siswa, 

interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan siswa, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, 

dan kemampuan bertanya jawab.  

 

Berdasarkan evaluasi setiap semester, ternyata bahwa hasil belajar siswa kelas IV dalam pembelajaran 

matematika masih rendah. Maka penulis menulis judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Bertukar Pasangan pada Siswa kelas IV SD 

Negeri Gotong Royong Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021-2022”. 
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Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah: “Apakah pembelajaran kooperatif tipe bertukar 

pasangan dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas IV SD Negeri Gotong Royong 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021-2022?”. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Meningkatkan hasil belajar siswa. Meningkatkan tanggung jawab. 

Meningkatkan interaksi siswa dengan siswa. Meningkatkan interaksi siswa dengan guru. 

Meningkatkan kemampuan bertanya jawab dalam pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas untuk mata pelajaran Matematika kelas IV, dilaksanakan mulai 

tanggal bulan Agustus 2021 sampai dengan 20 November 2021 di SD Negeri Gotong Royong Bandar 

Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dengan 25 siswa, dengan rincian 

15 laki-laki dan 10 perempuan. 

 

Teman yang membantu mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, penulis 

dibantu oleh Ngatmini, S.Pd. Dipilihnya Ngatmini, S.Pd. ini dipilih karena dia bersedia sebagai teman 

sejawat untuk mendampingi dalam pelaksanaan PTK. 

 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

Kota Bandar Lampung, dengan jumlah siswa 25 siswa, dengan rincian, laki-laki 15 siswa dan 

perempuan 10 siswa. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV, karena hasil tes formatif 

pada mata pelajaran Matematika masih kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat belajar 

siswa yang kurang tekun dalam mengerjakan tugas pekerjaan rumah. Dengan dilaksanakan Penelitian 

Tindakan Kelas di kelas IV, diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki hasil belajar siswa. 

 

Sumber data diambil peneliti dari beberapa kegiatan aktivitas siswa baik yang diamati oleh observer 

maupun data yang kita peroleh dari hasil belajar siswa yang berupa hasil evaluasi. Kegiatan Belajar 

Siswa (Aktivitas Siswa dalam KBM).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Sekolah 

Sekolah Dasar Negeri Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 

sangat sulit untuk dicapai karena terletak di daerah yang tidak strategis dan tidak dilalui oleh 

kendaraan umum. Sekolah ini berada di tengah tengah lingkungan masyarakat namun jauh dari pusat 

pemerintahan kabupaten. Jarak dari pusat pemerintahan ke kecamatan sekitar 10 km. Sekolah ini 

memiliki jumlah ruang Belajar 7 lokal, dengan ukuran ruangan 7 x 8 m, Ruang Kepala sekolaj 1 lokal, 

ukuran 6 x 3 m, Meja kursi: 60 stel. Meja kursi guru: 6 stel, Lemari: 2 buah, papan tulis 6 unit, kursi 

tamu: 1 stel.  

 

Sekolah ini memiliki 8 tenaga pendidik dan pada tahun pelajaran 2021-2022. Jumlah rombongan 

belajar terdiri dari 6 kelas. SD Negeri Gotong Royong Bandar Lampung memiliki beberapa alat 

penunjang pembelajaran seperti peta alat peraga, globe dan lain-lain. Sumber belajar di sekolah ini 

antara lain perpustakaan, buku paket, kaset CD, dan media penunjang lainnya. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil deskripsi pelaksanaan penelitian tindakan dari observasi dan penilaian diperoleh 

seperti pada tabel berikut. 

Tabel Hasil Penelitian 

No Aspek Siklus I Siklus II Siklus III 

P1 P2 Rata-

rata 

P3 P4 Rata-

rata 

P5 P6 Rata-

rata 

1 Keaktifan 

siswa 

60,8 68 64,4 76 80,8 78,4 88,8 90,4 89,6 

2 Hasil 

belajar 

52 68 60 80 84 82 88 96 92 

3 Hasil kerja 

kelompok 

72,2 74,9 73,6 80,5 83,3 81,93 86,1 88,87 87,50 

 

Data hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa keaktifan siswa, hasil belajar, dan hasil 

kerja kelompok mengalami peningkatan dari siklus ke siklus. Keaktifan siswa pada siklus I pertemuan 

1 60,8%, pertemuan 2 68%. Siklus II pertemuan 3 76% dan pertemuan 4 80,8%. Jadi rata-rata 

keaktifan siswa siklus II adalah 78,4%. Selanjutnya keaktifan siswa pada siklus III, pertemuan 5 

menunjukkan 88,8%, dan pertemuan 6 90,4%. Rata-rata keaktifan siswa pada siklus III adalah 89,6%. 

 

Data tabel di atas menunjukkan bahwa hasil belajar siklus I pertemuan 1 siswa yang sudah mencapai 

KKM adalah 52% dan pertemuan 2 68%. Rata-rata hasil belajar siklus I siswa yang sudah mencapai 

KKM adalah 60%. Selanjutnya siklus II pertemuan 3 siswa yang sudah mencapai KKM 80% dan 

pada pertemuan 4 siswa yang sudah mencapai KKM menunjukkan 84%. Jadi rata-rata hasil belajar 

pada siklus II yang sudah mencapai KKM adalah 82%. Sedangkan pada siklus III hasil belajar sudah 

menunjukkan peningkatan yang memuaskan.  

 

Terlihat bahwa pada pertemuan kelima yang sudah mencapai KKM adalah 88% dan pada pertemuan 

keenam siswa yang sudah mencapai KKM adalah 96%, dengan rata-rata hasil belajar pada siklus III 

ini adalah 92%. 

 

Data dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil kerja kelompok siklus I pertemuan pertama, hasil 

yang didapat masih kurang, baru mencapai 72,2% dan pertemuan kedua 74,9%. Rata-rata hasil kerja 

kelompok siklus I adalah 73,6%. Pada siklus II sudah ada peningkatan yang cukup baik. Pada 

pertemuan ketiga hasil kerja kelompok sudah mencapai 80,5% dan pada pertemuan keempat 

mencapai 83,3%. Dengan rata-rata hasil kerja kelompok siklus II ini adalah 81,93%. Data hasil 

penelitian dalam tabel, siklus III pertemuan kelima menunjukkan bahwa hasil kerja kelompok ada 

peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan siklus ke-II.  

 

Pada siklus III pertemuan kelima hasil kerja kelompok sudah mencapai 86,1% dan pada pertemuan 

keenam dari 7 kelompok tersebut hasil kerja kelompok sudah memuaskan, sesuai dengan harapan 

yaitu 88,87%. 

 

Melihat data di atas, dapat diketahui bahwa penguasaan materi pada pembelajaran Matematika telah 

terjadi peningkatan setelah dilaksanakan pembelajaran sampai tiga siklus. Penguasaan materi pada 

siklus I tingkat ketuntasan baru mencapai 52% pada siklus II ada peningkatan pada tingkat ketuntasan 
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yang sudah mencapai 80% dan pada siklus III terjadi peningkatan yang menggembirakan yaitu 

mencapai 88%. 

 

Sesuai dengan pendapat Wardani (2003: 14) mengatakan bahwa perencanaan penelitian tindakan 

kelas bermula karena adanya permasalahan yang timbul ketika guru dalam proses pembelajaran 

menunjukkan bahwa kualitas siswa dalam prestasi belum mencapai target ketuntasan yang 

memuaskan, ini sesuai dengan karakteristik penelitian tindakan kelas yaitu kesadaran pada diri guru 

bahwa dalam praktik pembelajaran yang dilakukan di kelas ada masalah yang perlu diselesaikan. 

 

Dalam penelitian tindakan kelas perlu menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif, sehingga dari 

siklus ke siklus nampak ada peningkatan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain kesiapan belajar 

siswa, interaksi siswa dengan siswa, interaksi antara siswa dengan guru, mengemukakan pendapat, 

bertanya jawab dan membuat rangkuman tertulis. Oleh karena itu, siswa memperoleh kesempatan 

untuk berinteraksi langsung sesama teman dan dengan benda sesungguhnya. Maka, siswa langsung 

terlibat aktif dan kreatif. Dengan kata lain, ada peningkatan dari aktivitas sebelumnya. Selain itu, 

sikap ilmiah seperti keterbukaan, menghargai pendapat orang lain, jujur, rasa ingin tahu, dan atau 

sikap kritis dapat dimiliki siswa. 

 

Peningkatan kemampuan guru dalam mengajar setelah diadakan penelitian tindakan kelas, terasa 

benar manfaatnya bagi guru, karena peranan guru dalam pembelajaran tidak hanya sebagai pemberi 

informasi tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator bagi siswa. Di samping itu, guru akan 

merefleksikan dirinya untuk membenahi dan meningkatkan kinerjanya. Penelitian hendaknya dikelola 

atas dasar kemitraan yang sehat, sehingga kedua belah pihak dapat memetik manfaat secara timbal 

balik. Melalui penelitian tindakan kelas masalah-masalah pembelajaran dapat dikaji secara tuntas, 

sehingga proses pembelajaran yang inovatif dan ketercapaian tujuan dapat diaktualisasikan secara 

sistematis.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas diperoleh data keaktifan siswa pada siklus I 64,4%, siklus II 

78,4%, dan siklus III 89,6%. Hasil belajar siklus I 60%, siklus II 82%, dan siklus III 92%. Sedangkan 

hasil kerja kelompok pada siklus I 73,6%, siklus II 81,93%, dan siklus III 85,70%. Tampak terjadi 

peningkatan dari siklus ke siklus. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe bertukar pasangan dapat  meningkatkan  prestasi belajar Matematika siswa kelas IV 

SD Negeri Gotong Royong Bandar Lampung. 

 

Saran 

Seorang guru harus senantiasa dapat mengajar dengan menggunakan strategi pembelajaran yang aktif, 

dan menyenangkan. Seorang guru matematika harus senantiasa meningkatkan keterampilannya dalam 

mengajar, karena sains senantiasa berkembang setiap saat. Seorang guru matematika harus senantiasa 

memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada para siswa untuk terlibat dalam proses 

pembelajaran. Seorang guru matematika harus senantiasa dapat mengembangkan diri baik 

pengetahuan maupun keterampilan. Seorang guru matematika harus senantiasa mengembangkan 

pembelajaran yang inovatif. 
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USING THE JIGSAW METHOD TO INCREASE ACTIVITIES AND 

LEARNING OUTCOMES CITIZEN STUDENTS CLASS VI  

SEMESTER 1 SD NEGERI 1 SUKAMARA, BULOK DISTRICT, 

TANGGAMUS REGENCY, ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

PENGGUNAAN METODE JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN 

AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN PKn SISWA 

KELAS VI SEMESTER 1 SD NEGERI 1 SUKAMARA KECAMATAN 

BULOK KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN AJARAN 2021/2022 
 

Kurniani, M.Pd. 

SD Negeri 1 Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to increase the activities and learning outcomes of Civics. This research was 

carried out in the form of cycles, namely 2 cycles with two meetings each held for two months from October and 

November 2021. The results of classroom action research (CAR) show that the application of the jigsaw model 

by class VI teachers of SD Negeri 1 Sukamara, Bulok District, Tanggamus Regency can increase student 

activity and learning outcomes, this can be seen from the indications of improvement in each cycle. The data 

shows that from one cycle to the next there is an increase in the level of activity and student learning outcomes. 

Cycle 1 (one) students with very good activity 4.6%, students with good activity 75%, students with moderate 

activity 20.4%, and students with less activity 0%. In the second cycle, students with very good activity were 

26.5%, students with good activity were 73.5%, students with moderate activity were 0%, and students with less 

activity were 0%. Learning outcomes in the first cycle of students with complete learning outcomes 43.75% 

students with incomplete learning outcomes 56.25%, students in the second cycle with complete learning 

outcomes 93.75%, students with incomplete learning outcomes 6.25%. Thus, it can be concluded that the 

application of the jigsaw method can increase the activity and learning outcomes of students' Civics subjects. 

The indicator of success that has been set is that at least 75% of students' learning mastery can be achieved. 

Key Word: Activities, Civics Learning Outcomes, Jigsaw 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn. Penelitian ini dilaksanakan dalam 

bentuk siklus yaitu 2 siklus dengan masing-masing dua kali pertemuan yang dilaksanakan selama dua bulan dari 

bulan Oktober dan Nopember 2021. Hasil penelitian tindakan kelas (PTK) menunjukkan bahwa penerapan 

model jigsaw oleh guru kelas VI SD Negeri 1 Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari indikasi peningkatan pada setiap siklus. 

Data menunjukkan dari satu siklus ke siklus berikutnya terjadi peningkatan tingkat aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Siklus 1 (satu) siswa dengan aktivitas sangat baik 4,6% , siswa dengan aktivitas baik 75 %, siswa dengan 

aktivitas cukup 20,4%, dan siswa dengan aktivitas kurang 0%. Pada siklus kedua siswa dengan aktivitas yang 

sangat baik 26,5%, siswa dengan aktivitas baik 73,5%, siswa dengan aktivitas cukup 0%, dan siswa dengan 

aktivitas kurang 0%. Hasil belajar pada siklus pertama siswa dengan hasil belajar tuntas 43,75 % siswa dengan 

hasil belajar tidak tuntas 56,25%, siklus kedua siswa dengan hasil belajar tuntas 93,75%, siswa yang hasil 

belajar tidak tuntas 6,25%. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa penerapan metode jigsaw dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mata pelajaran PKn siswa. Indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 

ketuntasan belajar peserta didik minimal 75% dapat dicapai. 

Kata Kunci:  Aktivitas, Hasil Belajar PKn, Jigsaw 
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Latar Belakang Masalah 

Satu tahun lebih pandemi covid 19 melanda seluruh dunia,hal ini juga berdampak pada sekolah, 

dimana sistim tatap muka yang sebelum pandemi berubah menjadi sistem belajar dalam jaringan. Hal 

ini dikarena penyebaran virus yang sangat cepat dan membahayakan kesehatan dan keselamatan 

warga sekolah. Awal oktober tahun 2021, merupakan awal dibukanya kembali pembelajaran tatap 

muka, meskipun masih terbatas. Dimana anak dibagi menjadi 2. Dengan durasi belajar hanya 120 

menit saja dikelas tanpa istirahat.  

  

Setelah sekian lama anak belajar secara daring, maka muncul berbagai permasalahan belajar pada 

anak. Meskipun guru tetap memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar, dan 

dilaksanakan secara terbatas baik dalam merencanakan maupun melaksanakan pembelajaran.  

 

Kualitas guru menjadi salah satu faktor keberhasilan siswa,  guru dapat dikatakan berhasil apabila 

mampu melibatkan sebagian besar siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari segi 

hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajran yang diberikan mampu mengubah prilaku sebagian 

besar siswa ke arah penguasaan kompetensi dasar yang baik. Ada banyak faktor yang menyebabkan 

siswa dapat berkembang secara optimal, salah satu faktornya adalah proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru kepada siswa tidak dapat berkembang secara optimal, salah satunya adalah proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswanya.  

 

Keberhasilan semua siswa untuk mencapai kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan 

merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi seorang guru, namun terkadang tidak semua 

murid dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan bahkan kondisi murid belum 

menunjukkan aktivitas yang memuaskan dalam proses pembelajaran karena guru masih 

cenderung mendominasi kelas dengan metode ceramahnya. Guru masih beranggapan bahwa 

dia adalah sumber infromasi, sedangkan siswa adalah penerima informasi, sehingga kondisi 

kelas menjadi pasif, siswa mengantuk, siswa bingung, sebagian asik ribut dan bermain 

sendiri, tidak mau bertanya ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, dan tidak bisa 

menjawab ketika ditanya (aktivitas belajar rendah) ketika diberikan tes tertulis nilainya di 

bawah KKM.  
 

Pada proses pembelajaran di kelas VI kelas pagi dari 16 murid 12 murid belum mencapai KKM yang 

ditetapkan. Ini menandakan hasil belajar rendah, khsusnya mata pelajaran PKn kelas VI SDN 1 

Sukamara Kabupaten Tanggamus tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Tabel Hasil belajar PKn murid kelas VI SD N 1 Sukamara 

No Jumlah Siswa Prosentase Keterangan 

1 4 25% Tuntas 

2 12 75% Belum tuntas 

Jumlah 16 100%  

 

Berdasarkan permasalahan di atas, dimana pemahaman siswa dalam mata pelajaran PKn 

masih rendah. Untuk itu, saya ingin mengadakan perbaikan pembelajaran yang berhubungan 

dengan model pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw. Dalam hal ini saya 

mengangkat judul “penggunaan metode jigsaw untuk meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran 
PKn kelas VI semester 1 SD Negeri 1 Sukamara  Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Tahun 

Ajaran 2021 / 2022”.  
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Identifikasi Masalah 
Berdasarkan hasil belajar murid pada pembelajaran PKn kelas VI SD N 1 Sukamara dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang muncul yaitu sebagai berikut: Metode pembelajaran yang tidak 

tepat sehingga kondisi kelas menjadi pasif, siswa mengantuk, siswa bingung, sebagian asik ribut dan 

bermain, tidak mau bertanya ketika diberi kesempatan bertanya, dan tidak bisa menjawab ketika 
ditanya ( aktivitas belajar rendah). Hasil belajar murid kelas VI rendah, itu terlihat dari 16 siswa 

hanya ada 4 murid yang mencapai KKM. 

 

Analisis Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dapat dianalisis masalah sebagai berikut: Dalam menyampaikan 
materi guru monoton, Hanya menggunakan metode ceramah. Tidak menggunakan metode 

pembelajaran yang lain. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Apakah dengan menggunakan metode jigsaw mampu 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mata pelajaran PKn pada siswa kelas VI SD N 1 Sukamara 

Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2021/2022 ? 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah sebagiamana telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian 

ini adalah : “Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VI SD N 1 Sukamara 

Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2021/2022”. 
 

KAJIAN PUSTAKA 

Aktivitas Belajar 

Pengertian aktivitas belajar peraturan menteri pendidikan nasional nomor 41 tahun 2007 tentang 
standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa aktivitas belajar 

adalah kegiatan mengolah pengalaman dan praktik dengan cara mendengar, membaca, menulis, 

mendiskusikan, merefleksikan rangsangan, memecahkan masalah. 
 

Kunandar (2010) menjelasakan bahwa “ aktivitas belajar siswa adalah keterlibatan siswa dalam 

bentuk sikap, pikiran, perhatian dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang 

keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut” 
 

Peningkatan aktivitas siswa, yaitu meningkatnya jumlah siswa yang terlibat aktif  belajar, 

meningkatnya jumlah siswa yang saling berinteraksi membahas materi pembelajaran. Keaktifan siswa 
dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi tinggi antara guru dengan siswa ataupun 

dengan siswa itu sendiri 

 

Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing-masing siswa 
dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan 

mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan ketrampilanyang akan mengarah pada 

peningkatan prestasi. 

 

Pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah segala 

kegiatan fisik maupun mental yaitu berupa sikap, pikiran dan perhatian yang terjadi saat 

pembelajaran dan aktivitas siswa dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 
 

Makna Belajar 

Dalam belajar akan terjadi proses melihat, membuat, mengamati, menyelesaikan masalah atau 
persoalan, menyimak dan latihan. Itu sebabnya, dalam proses belajar, guru harus dapat membimbing 

dan memfasilitasi siswa supaya siswa dapat melakukan proses-proses tersebut. Proses belajar harus 

diupayakan secara efektif agar terjadi adanya perubahan tingkah laku siswa yang disebabkan oleh 
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proses tersebut. Belajar jyga suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagia hasil pengalamanya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya (Daryanto, 2009).  

 

Sudiarto (1990) pembelajaran adalah upaya penataan lingkungan agar kegiatan belajr tumbuh 

dan berkembang secara optimal,oleh karena itu, belajar sesungguhnya bersifat internal dari 

siswa, sedangkan pembelajaran bersifat eksternal yaitu keadaan yang disengaja agar proses 

belajar mengajar terarah dan sistematis, karena di dalam proses pembelajaran ada peran guru, 

bahan ajar dan lingkungan yang kondusif yang sengaja dibentuk. Jadi seseorang dapat 

dikatakan belajar karena adanya indikasi melakukan proses tersebut secara sadar dan 

menghasilkan perubahan tingkah laku siswa yang diperoleh berdasarkan interaksi dengan 

lingkungan. Perwujudan perubahan tungkah laku dari hasil belajar adalah adanya 

peningkatan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perubahan 
tersebut sebagai perubahan yang di sadari, bersifat permanen, kontinyu, dan fungsional. 

 
Istilah pembelajaran sering diidentikkan dengan pengajaran juga terlihat dalam redaksi PP RI No. 19 

tahun 2005 tentang Standar proses menyatakan : “perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran, materi ajar, metode mengajar, sumber belajar dan penilaian 
hasil belajar”. 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah perilaku secara menyeluruh bukan hanya pada satu aspek 
saja tetapi terpadu secara utuh. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan secara seksama supaya 

prilaku tersebut dapat dicapai sepenuhnya dan menyeluruh oleh siswa. Perwujudan hasil belajar akan 

selalu berkaitan dengan kegiatan evaluasi pembelajaran sehingga diperlukan adanya teknik dan 
prosedur evaluasi belajar yang dapat menilai secara efektif proses dan hasil belajar. 

 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana 

untuk mengambangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan norma yang berakar pada budaya 
bangsa indonesia (Wahab, 2000). Jadi, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah ilmu yang 

mempelajari tentang hubungan manusia dengan manusia lain untuj menjadi warga negara yang sesuai 

dengan pancasila. Adapun manfaat belajar PKn adalah : Mengajarkan dan melatih siswa berfikir 
kritis. Membawa siswa mengenal, memilih dan memecahkan masalah. Untuk mengembangkan 

potensi individual warga negara indonesia sehingga memiliki wawasan dan kemungkinan untuk 

berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di indonesia berdasarkan Pancasila. Melatih siswa 

dalam berfikir sesuai dengan metode ilmiah dan keterampilan sosial yang sejalan dengan 

pendekatan inkuiri. 
 

Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
Ini merupakan alternatif menarik bila ada materi belajar yang bisa disegmentasikan atau dibagi-bagi 

bila ada bagian-bagiannya harus diajarkan secara berurutan. Tiap siswa mempelajari sesuatu yang 

apabila digabungkan dengan materi yang dipelajari oleh siswa lain membentuk kumpulan 
pengetahuan atau ketrampilan yang terpadu. 

 

Belajar ala jigsaw merupakan teknik yang paling banyak dipraktikkan. Teknik ini serupa dengan 
pertukaran kelompok dengan kelompok, namun ada satu perbedaan penting, yakni setiap siswa yang 

mengajarkan sesuatu. Prosedur pembelajaran ala jigsaw adalah sebagai berikut : Memilih materi 

belajar yang bisa dipecahkan menjadi beberapa bagian. Menghitung semua bagian yang hendak 

dipelajari dan jumlah siswa membagikan secara adil berbagai tugas kepada berbagai kelompok siswa. 
Setelah waktu belajar selesai, membentuk kelompok-kelompok belajar ala jigsaw, kemudian 

kelompok tersebut terdiri dari perwakilan tiap kelompok belajar di kelas. Memerintahkan anggota 

kelompok jigsaw untuk mengajarkan satu sama lain apa yang telah mereka pelajari. Memerintahkan 
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siswa untuk kembali keposisi semula dalam rangka membahas pertanyaan yang masih tersisa guna 
memastikan pemahaman yang akurat. 

 

Dari beberapa perosedur di atas, dapat dikemukakan sebagai berikut: Model pembelajaran kooperatif 

ala jigsaw adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa 
bekerjasama untuk memaksimalkan belajar mereka da belajar anggota lainnya dala kelompok jigsaw, 

sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan efektif diantara anggota kelompok. 

 
Manfaat dari model kooperatif jigsaw adalah untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

pemahahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat. Sehingga dengan bekerja 

secara bersama-sama diantara sesama anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, produktivitas, 
aktivitas dan perolehan belajar. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas dengan menggunakan beberapa 

tahapan pelaksanaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. 
Tabel Jadwal Kegiatan Tindakan 

Rencana 

Siklus 
Waktu Jam Ke 

Siklus I 
Senin, 04 Oktober 2021 

Jam pertama 
Senin,11 Oktober 2021 

Siklus II 
Senin,25 Oktober 2021 

Jam pertama 

Senin,1 Nopember 2021 

 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. 

Yang menjadi subyek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VI kelas pagi 

yang berjumlah 16 siswa. 
 

Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data, jenis data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri 

dari data observasi; Data hasil belajar siswa diperoleh dari tes tertulis diberikan kepada siswa.  

 

Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan tindakan kelas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: Ketuntasan aktivitas 

belajar siswa mencapai minimal 75% berkatagori yang baik; Ketuntasan hasil belajar KKM 

minimal 65 siswa yang mencapai 80%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus pertama ini telah dilaksanakan pada Senin tanggal  4 Oktober 2021 dan Senin, 11 

Oktober 2021 dengan Kompetensi Menganalisis pelaksanaan kewajibanhak dan tanggung 

jawab sebagaiwarga negara beserta dampak dalam kehidupan sehari-hari. Pada siklus ini 

berlangsung dengan 2 kali pertemuan masing-masing selama 40 menit pelajaran (2 x 20 

menit) yang terdiri dari 4 tahapan dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw sebagai 

berikut : 
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Tahap Perencanaan  
Tahap perencanaan (planning), yaitu suatu tahap merencanakan pembelajaran berdasarkan hasil 

refleksi. Pada tahap ini, peneliti dan mitra secara kolaboratif melakukan kegiatan-kegiatan:  

Menyusun rancangan pembelajaran / RPP, yakni mencakup menyusun tujuan pembelajaran, 

merancang kegiatan belajar mengajar, menyusun alat evaluasi; Menyusun deskriptor dan kriteria 

peningkatan hasil pembelajaran; Menyusun alat perekam data penelitian berupa pedoman observasi 

dan format catatan lapangan, serta tes ketrampilan hasil belajar siswa;  

 

Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Kagiatan Awal 

Mengucapkan salam, presensi 

Menjelaskan materi yang akan dipelajari 

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

 

Kegiatan Inti  

Siswa dikelompokkan kedalam 4 kelompok dengan 4 anggota tim. Tiap orang dalm tim 

diberi bagian materi yang berbeda. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 

ditugaskan. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian / sub bab yang 

sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan subbab mereka. 

Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian 

menjelaskan kepada temab satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai dan tiap 

anggota lainnya mendengarkan dengan sunguh-sungguh. Tiap tim ahli memprensentasikan 

hasil diskusi, Guru memberi evaluasi, penutup. 

Penutup 

Mengajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Melakukan 

beberapa perbaikan dan pengarahan terhadap ide, saran dan kritik yang berkembang. 

Melakukan evaluasi tingkat lanjut 
 

Observasi dan Evaluasi 

Pengamatan Aktivitas Siswa 

Dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus pertama pada 

siswa Kelas VI SD N 1 Sukamara, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 

Tabel Rekapitulasi Data Aktivitas Belajar Siswa Siklus 1  

 

No. Aktivitas 
Jumla

h 

Score 

SB B C K 

1 Memperhatikan 16 1 12 3 0 

2 interaksi 16 1 12 3 0 

3 Mencoba 16 0 13 3 0 

4 Semangat 16 1 10 4 0 

Jumlah  64 3 48 13 0 

Persentase  100

% 
4,68 75 20,3 0 
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Hasil Belajar 

Dari proses pembelajaran yang telah dilakukan pada sikus 1, diperoleh hasil belajar sebagai 

berikut:  
 

Tabel Interval Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

No. Kriteria Jumlah Siswa 
 (%) 

 

1 Tuntas 7 43.75 

2 Belum Tuntas 9 56.25 

Jumlah 16 100% 

 

Refleksi  
Berdasarkan tindakan yang telah dilakukan dan diamati melalui kegiatan observasi terhadap aktivitas 

belajar siswa ddapat di nyatakan bahwa aktifitas sudah membaik tapi belum optimal. Hasil belajar 

ternyata masih ada siswa yang belum tuntas yaitu sebesar 56,25%. Maka peneliti bersama kolaborator 
memutuskan melanjukan pada siklus 2 

 

Siklus Kedua 

Siklus 2 ini telah dilaksanakan pada Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan selasa tanggal 01 Nopember 
2021 dengan Kompetensi Dasar Pelaksanaan Kewajiban,Tanggung jawab dan hakdalam 

kehidupansehari-hari . Pada siklus ini berlangsung dengan 2 kali pertemuan dengan masing-masing 

pertemuan selama 2 jam pelajaran (2 x 20 menit) yang terdiri dari 4 tahapan dengan menggunakan 
model pembelajaran jigsaw sebagai berikut : 

 

Perencanaan 
Tahap perencanaan (planning), yaitu suatu tahap merencanakan pembelajaran berdasarkan hasil 

refleksi. Pada tahap ini, peneliti dan mitra secara kolaboratif melakukan kegiatan-kegiatan:  

menyusun rancangan pembelajaran / RPP, yakni mencakup menyusun tujuan pembelajaran, 

merancang kegiatan belajar mengajar, menyusun alat evaluasi; menyusun deskriptor dan kriteria 

peningkatan hasil pembelajaran; menyusun alat perekam data penelitian berupa pedoman observasi 

dan format catatan lapangan, serta tes ketrampilan hasil belajar siswa;  

 

Pelaksanaan Tindakan  

Kagiatan Awal 

Mengucapkan salam, Presensi. Menjelaskan materi yang akan dipelajari. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran.  

Kegiatan Inti 

Siswa dikelompokkan kedalam ± 4 anggota tim. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi berbeda. 

Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang di tugaskan. Anggota dari tim yang berbeda yang 
telah mempelajari bagian/sub bagian yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan sub bab mereka. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke 

kelompok asal dan bergantian menjelaskan kepada teman satu tim mereka tentang subbab yang 

mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tiap tim ahli 
empresentasikan hasil diskusi. Guru memberi evaluasi. Penutup 

Penutup  

Mengajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Melakukan beberapa 
perbaikan dan pengarahan terhadap ide, saran dan kritik yang berkembang. Melakukan evaluasi 

tingkat lanjut. 
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Tahap observasi dan Penilaian. 
Pengamatan Aktivitas Siswa 

Dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus 2 pada siswa Kelas VI 

SD Negeri 1 Sukamara, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel Rekapitulasi Data Aktivitas Belajar Siswa Siklus 2 

No. Aktivitas 
Jumla

h 

Score 

SB B C K 

1 Memperhatikan 16 4 12 0 0 

2 Interaksi 16 3 13 0 0 

3 Mencoba 16 3 13 0 0 

4 Semangat 16 7 9 0 0 

Jumlah  64 17 47 0 0 

Persentase  100

% 
26,56 73,44 0 0 

 

Hasil Belajar Siswa 
Dari proses pembelajaran yang telah dilakukan pada sikus 2, diperoleh hasil belajar sebagai 

berikut: 
Tabel Interval Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus 2 

 

No. Kriteria Jumlah Siswa 
 (%) 

 

1 Tuntas 15 93.75 

2 Belum Tuntas 1 6,25 

Jumlah 16 100% 

 

Refleksi 
Setelah merefleksi hasil pelaksanaan siklus I, diperoleh beberapa masukan dan perbaikan berdasarkan 

kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I sehingga pada pelaksanaan siklus II terjadi 

peningkatan baik secara kualitatif dalam bentuk aktivitas siswa maupun secara kuantitatif dalam 
bentuk hasil belajar . 

 

Pemberian penguatan dan motivasi belajar serta dorongan untuk lebih menyukai pelajaran PKn yang 
selama ini dianggap Membosankan bagi siswa dirasa perlu sebagai hasil refleksi pada siklus II ini 

sehingga dengan adanya minat dan semangat belajar yang tinggi terhadap pelajaran PK diharapkan 

dapat memberikan kepercayaan diri bagi siswa untuk lebih menguasai konsep-konsep dan penerapan 

PKn yang lebih kompleks. Menggunakan model pembelajaran jigsaw partisipasi dan presentasi siswa 
lebih meningkat serta pembelajaran benar-benar berpusat pada anak (Students Centre).  

 

Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Siklus 1 

Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada siklus 1 diperoleh skor sangat baik  
persentase 4,68%, skor baik  persentase 75%, skor cukup  persentase 20,4%, dan skor kurang dengan 

persentase 0 . Ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa masih ada yang tidak aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Dengan demikian aktivitas siswa pada pembelajaran siklus 1 masih harus diperbaiki  
pada siklus 2 untuk mencapai aktivitas siswa yang lebih baik. 
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Hasil Belajar Siswa 
Berdasarkan dari hasil belajar siswa pada siklus 1 yang merujuk pada indikator KKM 65 diperoleh 7 

siswa Tuntas dan 9 siswa yang belum Tuntas . Nilai tertinggi diperoleh 80 sedangkan nilai terendah 

diperoleh 50, dengan jumlah nilai 1030, dan rata – rata nilai 64,37%.  Penelitian dilanjutkan pada 

siklus 2. Hal ini didasarkan pada hasil belajar siswa masih ada yang belum mencapai KKM dan nilai 
rata- rata siswa masih rendah. 

 

2. Siklus 2 

Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada siklus 2 diperoleh skor sangat baik 17 

dengan persentase 26,5%, skor baik 47 dengan persentase 73,5 % dan skor cukup 0 dengan persentase 
0%. Dan skor kurang 0 denganpresentase 0%. Dengan demikian pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

siklus 2 aktivitas siswa meningkat, bahkan mencapai kategori baik sehingga penelitian  ini tidak perlu 

dilanjutkan siklus berikutnya. 

 

Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan dari hasil belajar siswa yang merujuk pada indikator KKM 65 diperoleh 15 siswa dari 16 

siswa telah mencapai KKM dengan presentasi (93,75%). Dam masih ada 1 siswa yang belum tuntas                
( 6,25%) . Nilai tertinggi diperoleh 90 sedangkan nilai terendah diperoleh 50 dengan jumlah nilai 

seluruh 1170 persentase rata-rata nilai 73,12%. Data tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan 

hasil belajar siswa dari siklus pertama ke siklus kedua. Dengan demikian, penelitian tidak perlu 
dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

Hasil Penelitian 
Pada siklus 1, aktivitas belajar siswa diperoleh 4,6% Sangat Baik,75% Baik, 20,4% Cukup dan0% 

Kurang, Sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan diperoleh 26,5% Amat Baik, 73,5% bak, 

0% Cukup dan 0% Kurang. Dengan demikian, penelitian yang telah dilaksanakan berhasil memenuhi 

tujuan. 

 

Pada siklus 1, hasil belajar siswa diperoleh 7 siswa telah mencapai KKM. Nilai tertinggi diperoleh 80 

sedangkan nilai terendah diperoleh 50 dengan jumlah seluruh 1030. Sedangkan pada siklus 2 
diperoleh 15 siswa (93,75%) telah mencapai KKM dan 1 siswa belum tuntas (6,25%). Nilai tertinggi 

diperoleh 90 sedangkan nilai terendah diperoleh 50 dengan jumlah seluruh 1170 dan rata-rata 73,12. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dan siswa yang tidak 
tuntas berkurang, sehingga tujuan pembelajaran berhasil dicapai pada siklus 2 ini.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Melalui penggunaan metode Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

PKn kelas VI SD N Sukamara, Kecamatan Bulok  Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2021/2022. 
Hal ini aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PKn yaitu prosentase siswa pada siklus 1 siswa 

yang memperhatikan sangat baik (SB) dengan prosentase 4,6%, baik (B) 75%, Cukup (C) 20,4%, dan 

kurang (K) 0%. Pada siklus 2 siswa yang memperhatikan sangat baik (SB) dengan prosentase 26,5%, 

baik (B) 73,5%, Cukup (C) 0%, dan kurang (K) 0%. Melalui penggunaan model pembelajaran Jigsaw 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas VI SD N 1 Sukamara  

Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2021/2022. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya peningkatan hasil belajar yaitu pada siklus 1 siswa yang memperoleh nilai amat baik 
persentase 0%, baik 21,43%, cukup 14,29% dan kurang 64,29%, dengan ketuntasan pada siklus 1, 

50%. Pada siklus 2 nilai amat baik persentase 0 %, baik 14,29%, cukup 57,14% dan kurang 28,57%, 

ketuntasan pada siklus 2 mencapai 92,86% 
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SARAN 
Berdasarkan kesimpulan di atas hal yang seharunya dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran, di antaranya: Guru hendaknya menyiapkan materi untuk melaksanakan metode yang 

dipakai dalam pembelajaran. Guru hendaknya menciptakan suasana belajar mengajar yang 

menyenangkan sehingga siswa tidak mudah jenuh pada proses pembelajaran. Guru perlu 
membimbing dan memperhatikan siswa ketika mengerjakan tugas. 
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IMPROVING STUDENT ACTIVITIES AND LEARNING OUTCOMES 
USING NATURAL MEDIA AROUND IPA LESSON CLASS V SDN 1 

KEDALOMAN SUB-DISTRICT GUNUNG ALIP, TANGGAMUS 
REGENCY, ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA 

MENGGUNAKAN MEDIA ALAM SEKITAR MATA PELAJARAN IPA 
KELAS V  SDN 1 KEDALOMAN  KECAMATAN GUNUNG ALIP 
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 
Arsan, S.Pd. 

SDN 1 Kedaloman Kecamatan Gunung Alip  Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to increase activities and learning outcomes of Natural Sciences (IPA). This 

research was carried out in 2 cycles with each cycle carried out in 1 meeting. This research was carried out for 3 

months from February to April 2022. Observations, reflections and so on were carried out until the expected 

improvement was achieved. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. 

The qualitative data analysis technique consisting of the results of observations and documentation was 
analyzed descriptively qualitatively. The results of Classroom Action Research (CAR) show that using a 

learning model using Natural Media Around by Natural Science (IPA) teachers in class V SDN 1 Kedaloman, 

Gunung Alip District, Tanggamus Regency can increase students' activities and learning outcomes, this can be 

seen from the indication of improvement in each cycle, the data shows that from one cycle to the next there is an 

increase in the level of activity and student learning outcomes, namely the percentage of students in cycle 1 who 

are very active students with a percentage of 0%, active 22%, less active 60% and inactive 18 %. In Cycle 2, the 

percentage of students who were very active was 28%, active was 72%, less active was 0% and not active was 

0%. Learning Outcomes in cycle 1 students are very good with a percentage of 0%, good 0%, 56% enough and 

44% less. In Cycle 2, the percentage of students who scored very well was 6%, good was 44%, quite 50% and 

less was 0%. Thus there is an increase in student learning outcomes with the "Completed" category. Using 

natural media in science subjects can improve student learning outcomes in class V SDN 1 Kedaloman, Gunung 

Alip District, Tanggamus Regency for the 2021/2022 Academic Year. 

Key Word: Natural Sciences (IPA), Surrounding Natural Media, Learning Activities, Learning Outcomes. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Penelitian ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus dengan masing-masing siklus dilaksanakan 1 kali pertemuan. Penelitaian ini 

dilaksanakan 3 bulan dari bulan Februari s.d April Tahun 2022. Pengamatan, refleksi dan seterusnya 

dilaksanakan sampai peningkatan yang diharapkan tercapai. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

observasi, interview, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang bersifat kualitatif yang terdiri dari  hasil 

observasi dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

menunjukan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran menggunakan Media Alam Sekitar oleh guru 

Ilmu Pengetahuan Alam  (IPA) pada kelas V SDN 1 Kedaloman  Kecamatan Gunung Alip Kabupaten 

Tanggamus dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik, hal ini  dapat dilihat dilihat dari 

indikasi peningkatan pada setiap siklus, data menunjukkan dari satu siklus ke siklus berikutnya terjadi kenaikan 

tingkat aktivitas dan hasil belajar siswa yaitu prosentase siswa pada siklus 1 siswa yang sangat aktif dengan 

persentase 0%, aktif  22%, kurang aktif 60% dan tidak aktif 18%. Pada Siklus 2 siswa yang sangat aktif 

persentase 28 %, aktif  72%, kurang aktif 0% dan tidak aktif 0%. Hasil Belajar pada siklus 1 siswa yang sangat 

baik dengan persentase 0%, baik  0%, cukup 56% dan kurang 44%. Pada Siklus 2 siswa yang nilainya sangat 

baik persentase 6 %, baik  44%, cukup 50% dan kurang 0%. Dengan demikian terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa dengan kategori “Tuntas”. Dengan menggunakan media alam sekitar  pada mata pelajaran IPA  dapat 

Meningkatkan hasil belajar siswa di kelas V SDN 1 Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Kata Kunci: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Media Alam Sekitar, Aktifitas Belajar, Hasil Belajar. 
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Latar Belakang Masalah 

Selama wabah Corona periode maret 2020 sd Januari 2022, kegiatan belajar mengajar menggunakan 

metode dalam jaringan (Daring), dengan metode yang sederhana memanfaatkan Watsapp sebagai 

saran komunikasi antara anak dengan guru. Baru pada bulan Februari 2022 anak bisa kembalimasuk 

sekolah danbelajar secara tatap muka meskipun masih mengunakan waktu yang belum sepenuhnya. 

Sementara itu Guru memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran.  

 

Di kelas gurulah yang menjadi subjek utama dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran 

tidak lepas dari peranan guru, oleh sebab itu guru harus professional. Guru memegang peranan 

penting yang strategis terutama dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan prestasi 

siswa. Guru sebagai orang tua di sekolah juga sebagai pusat pendidikan yang kehadirannya selalu 

dinanti-nantikan, bahkan tak tergantikan oleh orang lain, sehingga menjadi panutan setiap siswa. Di 

tangannyalah harapan anak-anak bangsa ini di pertaruhkan. Untuk mempersiapkan manusia 

menghadapi masa depan agar hidup lebih layak dan sejahtera, baik sebagai individu maupun secara 

kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa, maupun antar bangsa. Dengan demikian, berbagai macam 

model pendidikan sangat tergantung dari rumusan wujud oleh jabatan manusia yang sejahtera dengan 

berbagai dimensinya. 

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) Pasal 39 Ayat 2 dinyatakan bahwa: pendidik merupakan tenaga professional 

yang bertugas merencanakan, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat ”. Guru dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalitas guna 

memperoleh pengalaman langsung mengenai perbaikan pembelajaran berdasarkan pengalaman yang 

diperoleh di lapangan. 

 

Sebagai usaha peningkatan kualitas, maka pelaksanaan perbaikan pembelajaran dalam bentuk 

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di kelas V SDN 1 Kedaloman Kecamatan Gunung Alip 

Kabupaten Tanggamus, dengan jumlah siswa 16 siswa. Dimana dalam proses pembelajaran masih 

banyak siswa yang mengantuk, ada pula siswa yang rebut bermain-main tidak memperhatikan guru, 

sehingga saat dilaksanakan evaluasi ternyata nilai tes formatif masih banyak yang di bawah KKM. 

Yang mencapai KKM 60 hanya 3 siswa atau (20%). Hal ini dapat dilihat dari Hasil Tes Formatif Mata 

Pelajaran IPA  Kelas V SDN 1 Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus pada 

tabel berikut : 

 

Tabel.Rekap Hasil Tes Formatif  Mata Pelajaran IPA Kelas V  

No Jumlah siswa KKM Nilai Keterangan 

1.  13 60 <60 Tidak tuntas 

2.  3 60 >60 Tuntas 

 

Hal ini diduga karena pembelajaran yang dilakukan kurang bervariasi dan penggunaan alat peraga 

kurang optimal,  

 

IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah: guru memberikan penjelasan hanya dengan menggunakan metode ceramah. Guru hanya 

menggunakan buku pelajaran. Perhatian anak-anak tertuju kepada apa yang disampaikan guru secara 

lisan. Penjelasan guru menggunakan suara yang keras tapi tidak menarik. Anak yang duduk di bagian 
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belakang  asyik ngobrol dan bermain. Ketika guru memberi kesempatan anak untuk bertanya, tidak 

seorang pun yang bertanya. Guru memberikan tugas kepada anak untuk mengerjakan LKS. Guru 

memberikan tes formatif kepada anak untuk menjawab soal yang berkaitan dengan materi yang 

disampaikan. Hanya 6 anak dari 30 anak yang mampu mengerjakan soal dan menjawabnya dengan 

baik sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. 80% anak nilainya dibawah KKM. 

 

Dari 11 yang teridentifikasi dapat di jadikan 3 maalah pokok yaitu: Keaktifan anak dalam belajar 

rendah, Proses belajar mengajar tidak menarik, Hasil belajar anak jauh dari target. 

 

ANALISIS MASALAH. 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah penulis dapat menganalisis sebagai berikut: Guru tidak 

memiliki alat bantu dalam penyampaian materi. Guru hanya menggunakan buku murid saja dalam 

mengajar. Guru tidak menggunakan alternatif penyampaian materi dengan metode lain yang lebih 

melibatkan anak. 

 

ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH. 

Berdasarkan Analisis masalah peneliti mencoba memberi alternatif pemecahan masalah dengan 

menggunakan Media Alam Sekitar meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mata  pelajaran IPA di 

kelas V. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, yang menjadi permasalahannya adalah : “Apakah dengan 

menggunakan Media Alam Sekitar mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mata  pelajaran 

IPA pada siswa kelas V SD N 1 Kedaloman  Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus tahun 

pelajaran 2021/2022?” 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V  SDN 1 Kedaloman 

Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022 melalui penggunaan 

media alam sekitar. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V  SDN 

SDN 1 Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022 

melalui penggunaan media alam sekitar. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

Pengertian Aktivitas belajar menurut beberapa ahli antara lain: Sardiman (2007: 100) menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Rianto & Dhari (1994) mengemukakan bahwa agar aktivitas berjalan efektif, diperlukan keterlibatan 

secara terpadu, berkesinambungan dari berbagai macam hal yaitu mengarah pada interaksi yang 

optimal, menuntut berbagai jenis aktivitas peserta didik, strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, dan menggunakan berbagai variasi media dan alat peraga Melvin L. Silberman (2006) 

mengemukakan bahwa  belajar aktif memberikan gambaran tingkatan aktivitas belajar terhadap 

penguasaan materi yang dikuasainya, yaitu: (1) apa yang saya dengar saya lupa, (2) apa yang saya 

lihat saya ingat sedikit, (3) apa yang saya dengar, lihat dan tanyakan atau diskusikan saya mulai 

paham, (4) apa yang saya dengar, lihat, diskusikan dan lakukan sayamemperoleh pengetahuan dan 

keterampilan, (5) apa yang saya ajarkan kepada orang lain saya kuasai. 
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Guru sebagai figure central, harus mampu menetapkan strategi pembelajaran yang tepat sehingga 

dapat mendorong terjadinya perbuatan belajar siswa yang aktif, produktif dan efisien . Pembelajaran 

pada hakekatnya merupakan kerangka acuan yang dianut seorang guru dalam praktek pembelajaran 

melalui pengorganisasian siswa dan pengolahan pesan untuk mencapai sasaran belajar berupa 

peningkatan kemampuan kognitif, efektif dan psikomotor serta kepribadian siswa secara keseluruhan.  

 

HASIL BELAJAR 

Trianto (2007: 76) Tes hasil belajar merupakan butir tes yang digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tes hasil belajar merupakan meliputi tes 

hasil belajar produk, tes hasil belajar proses, dan tes hasil belajar psikomotorik. Tes hasil belajar 

dibuat mengacu pada kompetensi dasar yang ingin dicapai, dijabarkan ke dalam indikator pencapaian 

hasil belajar dan disusun berdasarkan kisi-kisi penulisan butir soal lengkap dengan kunci jawabannya 

serta lembar observasi penilaian psikomotorik kinerja siswa. Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain 

(2005: 105-107) mengatakan bahwa Untuk mengetahui tercapai tidaknya hasil belajar siswa dalam 

menyerap materi pelajaran adalah dengan menggunakan tes hasil belajar yang dilakukan setiap selesai 

menyajikan satu bahasan kepada siswa.  

 

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam beberapa 

jenis penilaian, yaitu tes formatif, tes subsumatif, dan tes sumatif. Tes formatif adalah penilaian yang 

digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini 

dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu dalam waktu tertentu. Setiap 

proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Tingkatan hasil belajar dibagi atas 

beberapa tingkatan, yaitu: Istimewa : apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat 

dikuasai oleh siswa. Baik sekali/optimal : apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) bahan pelajaran 

yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. Baik/minimal : apabila bahan pelajaran yang diajarkahanya 

60% s.d. 75% saja dikuasai oleh siswa. Kurang : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 

60% dikuasai oleh siswa. 

 

PENGERTIAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru 

dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar kepenerima pesan (siswa). Sebagai 

penyaji dalam penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tersebut bias mewakili guru dalam 

menyajikan informasi belajar kepada siswa. Fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun 

tanpa keberadaan guru. Gagne, mengartikan media, sejenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsang mereka untuk belajar.  

 

Briggs mengartikan bahwa media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa agar terjadi 

proses belajar. Jika memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran 

dengan media. Peran guru akan lebih mengarah sebagai manager pembelajaran dan bertanggung 

jawab menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu guru berfungsi 

sebagai penasehat, pembimbing, motivator dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). 

 

MEDIA PEMBELAJARAN ALAM SEKITAR 

Syaiful Sagala. (2007: 180-181) mengemukaka bahwa gerakan pendidikan yang mendekatkan anak 

dengan alam sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain 

adalah Fr. Finger di Jerman. Beberapa prinsip pengajaran alam sekitar adalah: Dengan pengajaran 

alam sekitar, guru dapat memperagakan secara langsung sesuai dengan sifat-sifat atau dasar-dasar 
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pengajaran, Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif 

atau giat tidak hanya duduk, dengar dan catat saja, dan Pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk 

memberikan pengajaran totalitas, yaitu suatu bentuk dengan ciri-ciri: Suatu pengajaran yang tidak 

mengenai pembagian mata pengajaran dalam daftar pengajaran, tetapi guru memahami tujuan 

pengajaran dan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan, Suatu pengajaran yang menarik 

perhatian siswa dan diambilkan dari alam sekitarnya, dan Suatu pengajaran yang memungkinkan 

segala bahan pengajaran itu behubung-hubungan satu sama lain seerat-eratnya secara teratur.  

 

Pengajaran alam sekitar memberikan kepada anak bahan apersepsi intelektual yang kukuh dan tidak 

verbalitas, dan (5) pengajaran alam sekitar memberikan apersepsi emosional, karena alam sekitar 

mempunyai ikatan emosional dengan anak. Syaiful Sagala (2007: 181) menyatakan bahwa pegangan 

dalam pengajaran alam sekitar adalah: anak harus mengetahui barangnya terlebih dahulu sebelum 

mendengar namanya, pengajaran seharusnya medasarkan pada pengajaran selanjutnya atau mata 

pengajaran yang lain harus dipusatkan atas pengajaran itu, haruslah diadakan perjalanan memasuki 

hidup senyatanya kesemua jurusan, agar murid paham akan hubungan antara bermacam-macam 

lapangan dalam hidupnya. Pokok pendapat pengajaran alam sekitar telah banyak dilakukan di 

sekolah, baik dengan peragaan, penggunaan bahan lokal dalam pengajaran dan lain-lain. Mengacu 

pada konsep pendidikan alam sekitar Tirtarahardja dan Sula (2000: 202) berpendapat bahwa beberapa 

tahun terakhir ini telah ditetapkan adanya materi pelajaran muatan lokal dalam kurikulum tersebut 

diharapkan anak semakin dekat dengan alam sekitar dan masyarakat lingkungannya.  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek Penelitian ini adalah siswa Kelas V  SDN 1 Kedaloman Kecamatan Gunung Alip   Kabupaten 

Tanggamus   Tahun Pelajaran 2021/2022   yang berjumlah 16 anak. Pelaksanaan Perbaikan 

Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 1 Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus 

Jadwal pelaksanaan perbaikan pembelajaran dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari bulan Februari  

sampai dengan April 2022, dengan perincian jadwal sebagai berikut : 

 

Tabel.Jadwal Perencanaan Penelitian 

Hari Tanggal Mata Pelajaran Waktu 

Rabu 17 - 2 – 2022 IPA 2 x 35 menit 

Rabu 3 – 3- 2022 IPA 2 x 35 menit 

April 2022 Pembuatan Laporan 

 

Penelitian ini di bantu oleh teman sejawat ibu Devi Wahyuni S.Pd. sebagai observer selama penelitian 

berlangsung. Prosedur peneltian ini akan dilakukan melalui 2 (dua) siklus, setiap siklus dilakukan 1 

kali pertemuan selama 2 x 35 menit yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. 

 

 

 

 

 

Gambar Kajian berdaur 4 tahap dalam PTK 

 

Perencanaan Pelaksanaan Pengamatan Refleksi 
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INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode media alam sekitar berhasil jika: 

Jika aktivitas belajar siswa mencapai kriteria baik 70 % dari jumlah siswa. Jika hasil belajar siswa 

mencapai KKM 60 minimal 70% dari jumlah siswa.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Siklus I dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan, yaitu pada hari Rabu  tanggal 17 Februari 2022. 

Pada siklus ini berlangsung selama 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu 

sebagai berikut :  

 

Tahap Perencanaan: Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Membuat skenario 

Pembelajaran  Media Alam Sekitar. Membuat lembar kerja siswa yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Mempersiapkan alat dan media pembelajaran yang diperlukan. Mempersiapkan lembar 

pengamatan yang diperlukan. 

 

Tahap Pelaksanaan: 

Awal Pembelajaran : Membagi siswa menjadi 5 kelompok. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai. Memotivasi murid agar menghayati pelajaran 

 

Inti Pembelajaran 

Menyajikan bahan pelajaran dengan memanfaatkan media alam sekitar. Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media alam sekitar. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dengan 

media alam sekitar. Menggunakan media alam sekitar dalam menumbuhkan keceriaan dan antusisme 

siswa dalam belajar. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan media alam sekitar. Mengeksplorasi pendapat/tanggapan siswa dengan memanfaatkan 

media alam sekitar. Melakukan tanya jawab dengan memanfaatkan media alam sekitar. Memberikan 

penghargaan kepada siswa yang aktif memberikan tanggapan dan yang aktif menjawab pertanyaan. 

 

Penutup Pembelajaran 

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan memanfaatkan media alam sekitar. 

Memberikan evaluasi dengan memanfaatkan media alam sekitar. 

 

Tahap Observasi: 

Pengamatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA dapat dilihat pada rekapitulasi hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa, yaitu sebagai berikut :  

Tabel Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

 

No Aktivitas 
∑ 

siswa 

Skor 

SB B C K 

1 Memperhatikan  16 0 7 9 0 

2 Interaksi 16 0 4 12 0 

3 Bertanya 16 0 2 7 7 

4 Menjawab 16 0 1 11 4 

 
Jumlah siswa yang aktif 64 0 14 39 12 

 
Persentase siswa yang aktif 100% 0% 22% 60% 18% 

                              



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.9   │   September 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    42 

  

Tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang memperhatikan Sangat Baik (SB) berjumlah 0 siswa, 

Baik (B)  7 siswa, Cukup(C) 9 siswa dan Kurang (K) 0  siswa. Siswa yang Interaksi Sangat Baik 

(SB) berjumlah 0 siswa, Baik (B) 4 siswa, Cukup(C) 12 siswa dan Kurang (K) 0 siswa. Siswa yang 

Bertanya Sangat Baik (SB) berjumlah 0 siswa, Baik (B)  6 siswa, Cukup(C) 14 siswa dan Kurang (K) 

10 siswa. Dan siswa yang Menjawab Sangat Baik (SB) berjumlah 0 siswa, Baik (B)  1 siswa, 

Cukup(C) 11 siswa dan Kurang (K) 4 siswa. 

 

Hasil tes penilaian kemampuan siswa secara individual rekapitulasinya  dapat dilihat pada tebel 

rekapitulasi berikut : 

 

Tabel: Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA 

          

No. Nama KKM Nilai Keterangan 

1 Alim pramana 60 55 Blm.Tuntas 

2 Ana istiqomah 
60 70 Tuntas 

3 Desi komalasari 
60 50 Blm.Tuntas 

4 Gian yuda pradita 
60 60 Tuntas 

5 Ikrom 
60 55 Blm.Tuntas 

6 Ilham syajidan 
60 65 Tuntas 

7 Ira indah nauli 
60 65 Tuntas 

8 Justen sahrudin aprizal 
60 55 Blm.Tuntas 

9 Juandi 
60 50 Blm.Tuntas 

10 Lidia dewi 60 60 Tuntas 

11 Marshel rivaldi 60 55 Blm.Tuntas 

12 Muhammad dika 60 65 Tuntas 

13 Nuril azmi 60 55 Blm.Tuntas 

14 Pandu marta dinata 60 70 Tuntas 

15 Ranida tantika 60 65 Tuntas 

16 Rifayni 60 70 Tuntas 

Jumlah 965   

Rata – Rata 60.3   

Nilai Tertinggi 70   

Nilai Terendah 50   
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Kemudian nilai direkap berdasarkan kriteria, berikut: 

 

Tabel Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

KKM Rentang Jumlah Siswa Sebutan % 

60 89 -100 0 Sangat Baik 0% 

60 77 – 88  0 Baik 0% 

60 60 – 76 9 Cukup 56% 

60 0 – 59 7 Kurang 44% 

 Jumlah 16  100% 

                        

Bardasarkan tabel nilai di atas terlihat bahwa siswa  kelas V SDN 1 Kedaloman  Kecamatan Talang 

Padang  yang mendapat nilai kategori sangat baik sebanyak 0%.  Siswa yang mendapat nilai kategori  

baik sebanyak  0%. Siswa yang mendapat nilai kategori cukup  sebanyak 56% dan siswa yang 

mendapat nilai kategori kurang sebanyak 44%. 

 

Tahap Refleksi: 

Aktivitas belajar siswa:  

Dari hasil pengamatan pada aktivitas belajar siswa pada siklus I terdapat 0% siswa sangat baik, baik 

22%, cukup  60% dan tidak aktif  18% siswa  dalam pembelajaran IPA. Dengan demikian penelitian 

pada siklus I belum memenuhi indikator keberhasilan, sehingga penelitian ini perlu dilanjutkan pada 

siklus berikutnya. 

 

Hasil Belajar  

Pada siklus I terdapat siswa dengan nilai amat baik  0%, baik 0%, cukup 56% dan kurang 44%. 

Dengan demikian penelitian pada siklus I belum memenuhi indikator keberhasilan, sehingga 

penelitian ini perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

SIKLUS 2  

Siklus  II  dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan, yaitu pada hari Rabu. 3 Maret 2022 . Pada 

siklus ini  berlangsung selama 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu sebagai 

berikut : 

 

Tahap Perencanaan: 

Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus 2. 

Membuat skenario Pembelajaran  Media Alam Sekitar dengan memperbaiki kekurangan pada siklus I. 

Membuat lembar kerja siswa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Mempersiapkan alat dan media pembelajaran yang diperlukan. 

Mempersiapkan lembar pengamatan yang diperlukan. 

 

Tahap Pelaksanaan: 

Awal Pembelajaran : 

Membagi siswa menjadi 5 kelompok. 

Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

Memotivasi murid agar menghayati pelajaran 
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Inti Pembelajaran 

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media alam sekitar. Masing-masing kelompok mengumpulkan 

bahan belajar dari alam sekitar. Masing-masing kelompok menyajikan bahan pelajaran dengan 

memanfaatkan media alam sekitar yang didapatkannya. Masing-masing kelompok mengamati bahan 

pelajaran yang di peroleh dengan lembar pengamatan yang telah di sediakan guru. Guru membimbing 

kelompok secara bergantian dalam mengisi lembar pengamatan. Masing-masing kelompok 

menyajikan hasil pengamatan di depan kelas, kelompok lain menanggapi. Setelah semua kelompok 

selesai guru melakukan tanya jawab dengan memanfaatkan media alam sekitar yang telah di sajikan 

masing-masing kelompok. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif memberikan 

tanggapan dan yang aktif menjawab pertanyaan. 

 

Penutup Pembelajaran 

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dari pembelajaran yang memanfaatkan media alam 

sekitar. Memberikan evaluasi.  

Tahap Observasi: 

Pengamatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA dapat dilihat pada rekapitulasi hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa, yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel.Rekapitulasi aktivitas belajar siswa siklus 2  

No Aktivitas 
∑ 

siswa 

Skor 

SB B C K 

1 Memperhatikan  16 5 11 0 0 

2 Interaksi 16 6 10 0 0 

3 Bertanya 16 3 13 0 0 

4 Menjawab 16 4 12 0 0 

 
Jumlah siswa yang aktif 64 18 46 0 0 

 
Persentase siswa yang aktif 100% 28% 72% 0% 0% 

               

Tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang Siswa yang memperhatikan penjelasan guru Sangat 

Baik (SB) berjumlah 5 orang, Baik (B)  11 orang, Cukup (C) 0 dan Kurang 0 orang. Siswa yang 

mencatat/menyalin/ menulis hasil Sangat Baik (SB) berjumlah 6 orang, Baik (B)  10 orang, Cukup (C) 

0 dan Kurang 0 orang. Siswa yang bertanya kepada guru Sangat Baik (SB) berjumlah 3 orang, Baik 

(B)  13 orang, Cukup (C) 0 dan Kurang 0 orang. Siswa yang menjawab/menanggapi pertanyaan 

Sangat Baik (SB) berjumlah 4 orang, Baik (B)  12 orang, Cukup (C) 0 dan Kurang 0 orang. Hasil tes 

penilaian kemampuan siswa secara individual rekapitulasinya  dapat dilihat pada tebel rekapitulasi 

berikut : 

 

Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA 

          

No. Nama KKM Nilai Keterangan 

1 Alim pramana 60 65 Tuntas 

2 Ana istiqomah 
60 80 Tuntas 
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3 Desi komalasari 
60 80 Tuntas 

4 Gian yuda pradita 
60 70 Tuntas 

5 Ikrom 
60 75 Tuntas 

6 Ilham syajidan 
60 70 Tuntas 

7 Ira indah nauli 
60 90 Tuntas 

8 Justen sahrudin aprizal 
60 85 Tuntas 

9 Juandi 
60 65 Tuntas 

10 Lidia dewi 60 85 Tuntas 

11 Marshel rivaldi 60 85 Tuntas 

12 Muhammad dika 60 80 Tuntas 

13 Nuril azmi 60 65 Tuntas 

14 Pandu marta dinata 60 70 Tuntas 

15 Ranida tantika 60 80 Tuntas 

16 Rifayni 60 70 Tuntas 

Jumlah 1215   

Rata – Rata 80   

Nilai Tertinggi 90   

Nilai Terendah 65   

  

Nilai tersebut kemudian di kelompokan dengan tebel berikut: 

Tabel Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus 2                                              

KKM Rentang Jumlah Siswa Sebutan % 

65 86 -100 1 Sangat Baik 6% 

65 76 – 85  7 Baik 44% 

65 60 – 75 8 Cukup 50% 

65 0 – 59 0 Kurang 0% 

 Jumlah 16  100% 

                        

Bardasarkan tabel nilai di atas terlihat bahwa siswa  kelas V SDN 1 Kedaloman Kecamatan Talang 

Padang  yang mendapat nilai kategori sangat baik sebanyak 6%.  Siswa yang mendapat nilai kategori  

baik  sebanyak 44%. Siswa yang mendapat nilai kategori cukup  sebanyak 50% dan siswa yang 

mendapat nilai kategori kurang sebanyak 0%. 
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Tahap Refleksi: 

Aktivitas belajar siswa:  

Dari hasil pengamatan pada aktivitas belajar siswa pada siklus 2  terdapat 28% siswa Sangat Baik 

(SB), Baik (B) 72%, Cukup (C)  0% dan Kurang (K)  0% siswa. Dengan demikian penelitian pada 

siklus 2 telah memenuhi indikator keberhasilan, sehingga penelitian ini dinyatakan berhasil.  

 

Hasil Belajar  

Pada siklus 2 terdapat siswa Sangat baik 6%, baik 44%, cukup 50%, dan kurang 0%. Dengan 

demikian penelitian pada siklus 2 telah memenuhi indikator keberhasilan, sehingga penelitian 

dinyatakan berhasil. 

 

DESKRIPSI PER SIKLUS 

Data-Data setiap Siklus 

Data-Data saat Siswa Mengikuti Proses Pembelajaran 

Data aktivitas Siswa  saat siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel Rekapitulasi Aktivitas  Siswa dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

No Siklus 
Aktivitas % 

SB B C K 

 1 Siklus 1  0% 22% 60% 18% 

 2 Siklus 2  28% 72% 0% 0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari siklus 1 ke siklus 2 siswa selalu mengalami kenaikan atau 

peningkatan, yaitu pada siklus 1 siswa yang Aktivitas  sangat baik 0%, baik  22%, cukup 60% dan 

kurang 18%.. Pada Siklus 2 siswa yang aktivitasnya sangat baik persentase 28%, baik  72%, cukup  

0% dan kurang 0%. 

 

Data-Data Hasil Tes 

Data hasil belajar siswa  setelah siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar  Siswa 

Siklus 
Hasil Belajar % 

Amat baik Baik Cukup Kurang 

Siklus 1  0% 0% 56% 44% 

Siklus 2  6% 44% 50% 0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari  siklus 1 ke siklus 2 hasil belajar siswa selalu mengalami 

kenaikan atau peningkatan, yaitu  pada sikls 1 siswa yang memperoleh nilai Amat Baik 0,0%, baik  

0%, cukup 56% dan kurang 44%. Pada Siklus 2 siswa yang memperoleh nilai amat baik 6%, baik 

44%, cukup 50% dan kurang 0%.  

 

Melihat data tersebut maka penelitian yang telah berlangsung selama 2 siklus ini dinyatakan telah 

berhasil meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SD N 1 

Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dalam Pembelajaran IPA yaitu prosentase siswa pada 

siklsu 1 siswa yang memperhatikan sangat baik (SB) dengan persentase 0%, baik (B)  22%, cukup (C) 

60% dan kurang (K) 18%. Pada Siklus 2 siswa yang memperhatikan sangat Baik (B)  persentase 28%, 

baik (B) 72%, cukup (C) 0% dan kurang (K) 0%. Dengan demikian terjadi peningkatan aktivitas 

belajar siswa . Melalui penggunaan media alam sekitar  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA kelas V  SDN 1 Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus  

Tahun Pelajaran 2021/2022. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar yaitu pada 

siklus 1 siswa yang memperoleh nilai amat baik persentase 0%, baik  0%, cukup 56% dan kurang 

44%.  Pada siklus 1 ketuntasan 56,25%. Pada Siklus 2 amat baik persentase 6%, baik  44%, cukup 

50% dan kurang 0%. Pada siklus 2 ketuntasan 100%. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas banyak hal yang sebaiknya dilakukan guru dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran, diantaranya: Guru harus menyiapkan alat peraga atau media untuk 

melaksanakan metode yang dipakai dalam pembelajaran. Guru harus menciptakan suasana belajar 

mengajar yang menyenangkan, sehingga siswa tidak mudah jenuh pada proses pembelajaran. Guru 

perlu membimbing siswa ketika mengerjakan tugas. Guru harus terampil memberikan pujian atau 

hadiah kepada siswa. 
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MENGEMBANGKAN)  
 

Dra. Tuti Maryati 

SMP Negeri 4 Bandar Lampung Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to improve students' writing learning process, marked by the emergence of student activity 

which includes a high sense of enthusiasm, motivation and interest in participating in writing learning marked 

by actively asking and responding, actively doing assignments and answering teacher questions through the 

application of the 3M strategy. The place used for the research is SMP Negeri 4 Bandar Lampung with the 

research subjects being 32 students of class IX-D. The type of research used is descriptive qualitative with 

Classroom Action Research method, which is carried out in two cycles, where each cycle consists of 3 meetings. 

The results obtained in this study indicate that: There is an increase in the ability to write short stories in class 

IX - D students of SMP Negeri 4 Bandar Lampung. This can be seen from the results of the short story writing 

test in each cycle which has increased. The results of the students' short story writing assessment showed that in 

the first cycle there were 22 students, in the second cycle there were 28 students, and in the third cycle there 

were 30 students who were able to exceed the completeness limit, namely the value of 65. Based on the results of 

this study, the suggestions that can be submitted are: to improve the quality of Indonesian language learning, 

teachers should use innovative cooperative learning in their learning. For researchers, to be able to conduct 

further research on the effectiveness of learning with 3M strategies related to learning outcomes and learning 

processes, and it is hoped that they can contribute to the development of science and technology, especially 

Indonesian language learning. 

Key Word: 3M Strategy, Activities and Learning Outcomes, Short Story Writing, Indonesian Language. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran menulis siswa, ditandai dengan timbulnya 

keaktifan siswa yang meliputi rasa semangat, motivasi serta minat  yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran 

menulis ditandai dengan aktif bertanya maupun memberikan tanggapan, aktif mengerjakan tugas serta 

menjawab pertanyaan guru melalui penerapan strategi 3M. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di 

SMP Negeri 4 Bandar Lampung dengan subyek penelitiannya adalah siswa kelas IX-D yang berjumlah 32 orang 

siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode Penelitian Tindakan Kelas, 

yang dilaksanakan dalam dua siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa :Terjadi peningkatan kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas IX - D 

SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Hal ini terlihat dari hasil tes menulis cerpen pada setiap siklus yang mengalami 

peningkatan. Hasil penilaian menulis cerpen siswa menunjukan bahwa pada siklus I terdapat 22 siswa, pada 

siklus II terdapat 28 siswa, dan pada siklus III terdapat 30 siswa yang mampu melampaui batas ketuntaasan 

yaitu nilai 65. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah: Untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran Bahasa Indonesiapara guru hendaknya di dalam pembelajarannya 
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menggunakan pembelajaran kooperatif yang inovatif.  Bagi para peneliti, agar dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai efektivitas pembelajaran dengan strategi 3M yang berkaitan dangan hasil belajar mapun proses 

pembelajaran, dan  diharapkan  dapat memberikan kontribusi bagi terbangunnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya pembelajaranBahasa Indonesia. 

Kata Kunci  : Strategi 3M, Aktivitas dan Hasil Belajar, MenulisCerpen, Bahasa Indonesia. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Urgensi bahasa mencakup segala 

bidang kehidupan, karena suatu yang dihayati, diamati, dan dirasakan oleh seseorang dapat dipahami 

oleh orang lain, apabila telah diungkapkan dengan bahasa, baik lisan maupun tulisan. 

 

Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi oleh karena itu, pembelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan 

Bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. Pembelajaran bahasa selain untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir dan bernalar serta kemampuan memperluas wawasan. Siswa tidak hanya 

diharapkan mampu memahami informasi yang disampaikan secara lugas atau langsung tetapi juga 

dapat memahami informasi yang disampaikan secara terselubung atau tidak secara langsung. 

 

Tarigan (1983:1) menyatakan bahwa keterampilan berbahasa mencakup 4 segi yaitu menyimak, 

Berbicara, Membaca dan Menulis. Dalam kegiatan menulis, maka sang penulis haruslah terampil 

memanfaatkan grafologi, struktur bahasa dan kosakata, keterampilan menulis ini tidak akan datang 

secara otomatis melainkan harus melalui latihan. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif 

dan ekspresif. Kegiatan menulis bertujuan untuk mengungkapkan fakta, pesan, dan isi pikiran secara 

jelas dan efektif kepada para pembacanya. 

 

Keterampilan menulis adalah suatu proses berpikir atau menuangkan ide yang dituangkan dalam 

bentuk tulisan. Ide tersebut kemudian dikembangkan dalam wujud rangkaian kalimat, selain itu 

menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Dalam menulis banyak hal yang perlu 

diperhatikan salah satunya adalah penggunaan bahasa, agar orang lain dapat membaca tulisan yang 

ditulis maka dituntut adanya bahasa yang mudah dipahami. Oleh karena itu, keterampilan ini 

membutuhkan perhatian dan keseriusan dari seluruh instrumen penyelenggara pendidikan terutama 

bagi guru dan kurikulum yang mendukung. 

 

Keterampilan menulis merupakan serangkaian aktivitas berpikir menuangkan gagasan untuk 

menghasilkan suatu bentuk tulisan secara lebih mendalam. Akhadiah (1994:2-3) menyatakan bahwa 

aktivitas menulis yang dimaksud adalah aktivitas untuk mengekspresikan ide, gagasan, pikiran atau 

perasaan ke dalam lambang-lambang kebahasaan. Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa 

menulis sebagai proses melalui tiga tahap yakni tahap pramenulis, menulis, dan pasca menulis. Pada 

tahap pramenulis yang dilakukan menulis adalah menyusun draf sampai batas menulis kerangka 

tulisan, selanjutnya tahap menulis draf kasar dan yang terakhir tahap pasca menulis yang meliputi 

tahap revisi, menyunting, dan mengikuti uji coba. 

 

Aspek menulis difokuskan agar siswa mampu mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat, 

dan perasaan dalam menyusun karangan, menulis surat, meringkas buku, dan menulis catatan tertentu 

berdasarkan materi pembelajaran.Sedangkan pada kemampuan bersastra, standar kompetensi aspek 

menulis dijadikan satu dengan aspek keterampilan lainnya, yakni sisaw mengapresiasi ragam sastra 
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siswa melalui mendengarkan dan menanggapi cerita pendek, menulis prosa sederhana, memerankan 

drama anak tanpa teks, dan menulis puisi bebas (Depdiknas, 2006:16). Realitas menunjukan bahwa 

keterampilan menulis belum optimal dikuasai siswa. Mereka menganggap bahwa menulis merupakan 

sesuatu yang mudah dilakukan sehingga sering dipandang kurang penting. Akan tetapi, menulis juga 

sering dianggap sesuatu kegiatan yang menjenuhkan dan membosankan. Oleh karena itu, perlulah 

kiranya guru mencari dan menerapkan metode dan strategi dalam upaya meningkatkan keterampilan 

keterampilan menulis. 

 

Seringkali kita temukan berbagai permasalahan dalam pembelajaran menulis di kalangan siswa. 

Seperti hanya yang terjadi pada siswa kelas IX - D SMP Negeri 4 Bandar Lampung Semester 2 Tahun 

pelajaran 2019-2020. Hal ini tampak dari tugas menulis cerpen yang diberikan guru kepada 33 siswa 

di kelas tersebut, yaitu 12 siswa yang mencapai batas ketuntasan dengan KKM yang ditentukan 

sekolah sebesar 65. Tata tulis isinya meloncat-loncat sehingga menampakkan penalaran bahasa yang 

kurang logis, terdapat banyak kesalahan bahasa yang meliputi diksi, ejaan, pilihan kata, dan kalimat. 

Dari data yang ada menunjukkan bahwa pada karangan tersebut hanya sekitar 36% siswa yang 

mendapatkan nilai 65 ke atas (sebagai batas ketuntasan) dan sisanya hanya mendapatkan nilai di 

bawah 65. 

 

Rendahnya presentase kemampuan menulis cerpen siswa menjadi salah satu petunjuk bahwa terdapat 

kelemahan dalam proses belajar. Hal ini merupakan titik awal pengamat dalam mengidentifikasi 

permasalahan belajar dan berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan dengan para siswa diperoleh fakta bahwa bagi mereka aktivitas 

menulis terutama menulis cerpen hanya dilakukan saat mendapatkan tugas dari guru sehingga 

karangan yang berupa cerpen seakan-akan dibuat hanya untuk dibaca oleh guru. Adapun prosedur 

yang selama ini dilakukan guru dalam pembelajaran cerpen meliputi: (1) pemberian tema kepada 

siswa, (2) tugas menulis cerpen berdasarkan tema yang telah ditentukan, (3) batas waktu 2 x 30 menit 

dan cerpen harus dikumpulkan meskipun terdapat siswa yang belum selesai, (4) guru melakukan 

evaluasi dengan membaca cerpen hasil kerja siswa tanpa harus diketahui oleh siswanya, dan  (5) guru 

mengembalikan cerpen kepada siswa tanpa adanya latihan untuk menulis cerpen dengan tahapan 

maupun proses yang seharusnya dilakukan. 

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengamat berusaha untuk memberikan alternatif strategi 

pembelajaran menulis yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Pengamat 

menggunakan strategi 3M (Meniru, mengolah, mengembangkan) karena sebagian besar siswa 

kesulitan dalam menuangkan ide maupun gagasan untuk menulis cerpen terlebih mengembangkan ide 

tersebut. Diskusi kelompok pada nyatanya tidak terlalu berhasil untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menulis cerpen terlebih sebagian besar siswa belum mengetahui hakikat cerpen pada 

umumnya. Strategi pembelajaran yang ditawarkan dilandasi oleh strategi copy the master. Ide ini 

diperkuat pendapat bahwa strategi copy the master adalah strategi pemodelan yang dekat dengan 

calon penulis terutama calon penulis cerpen atau dalam hal ini adalah siswa.  

 

Adanya model yang dekat dengan siswa berarti memudahkan siswa untuk memulai kegiatan menulis 

cerpen. Strategi copy the master tersebut selanjutnya oleh Ismail Marahimin dikembangkan menjadi 

strategi menulis cerpen yang diberi nama strategi 3M (meniru, mengolah, mengembangkan). Adapun 

kelebihan strategi 3M ini terletak pada proses peniruan cerpen yang tidak hanya sebatas meniru secara 

laternal, namun terdapat tahap pengolahan dan perbaikan sehingga akan dihasilkan cerpen baru. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan pengamatan yang berjudul “Peningkatan 

Kualitas Menulis Cerpen Melalui Penggunaan Strategi 3M (Meniru, Mengolah dan Mengembangkan) 

pada Siswa kelas IX-D SMP Negeri 4 Bandar Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 2019-2020” 

 

 

 

Rumusan Masalah 

Apakah penerapan strategi 3M dapat meningkatkan proses pembelajaran menulis cerpen pada siswa 

kelas IX-D SMP Negeri 4 Bandar Lampung? Apakah penerapan strategi 3M dapat meningkatkan 

kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas IX-D SMP Negeri 4 Bandar Lampung? 

 

Tujuan Pengamatan 

Adapun yang menjadi tujuan pengamatan yang ingin dicapai dalam pengamatan ini adalah: 

Meningkatkan proses pembelajaran menulis siswa, ditandai dengan tumbuhnyaaktivitas siswa yang 

meliputi rasa semangat, motivasi serta minat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran menulis 

ditandai dengan aktif bertanya maupun memberikan tanggapan, aktif mengerjakan tugas serta 

menjawab pertanyaan guru melalui penerapan strategi 3M. Meningkatkan kemampuan menulis cerpen 

siswa kelas IX-D SMP Negeri 4 Bandar Lampung ditandai dengan hasil pekerjaan siswa yang telah 

mencapai angka yang sesuai standar KKM 65 ke atas melalui penerapan strategi 3M. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Pengamatan 

Pengamatan ini dilakukan di kelas IX - D SMP Negeri 4Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan 

HOS Cokroaminoto No.93, Kecamatan Rawa Laut, Kota Bandar Lampung. Pengamatan ini 

dilaksanakan selama 7 bulan yang dimulai dari tahap persiapan yang dilaksanakan selama 4 bulan 

yang dimulai dari tahap persiapan yang dilaksanakan bulan Agustus - Oktober 2019, pengambilan 

data, pelaksanaan siklus hingga pelaporan hasil tindakan pada bulan November–Februari 2020.  

 

Subjek Pengamatan 

Subjek pengamatan ini adalah siswa kelas IX - D SMP Negeri 4Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2019-2020. Adapun jumlah siswa kelas IX - D adalah 33 siswa, 15 siswa berjenis kelamin laki-laki 

dan sisanya sebanyak 17 siswa berjenis kelamin perempuan. Dipilihnya kelas IX - D sebagai 

responden pengamatan didasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Sesuai dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kelas 

IX - D semester dua terdapat beberapa kompetensi dasar, salah satunya yaitu kemampuan 

mengungkapkan pengalaman diri sendiri atau orang lain ke dalam cerpen. Kelas IX - D memiliki 

keterampilan menulis cerpen rendah. Padahal menulis merupakan tuntutan kurikulum. Maka 

diperlukan usaha untuk meningkatkan keterampilan menulis tersebut salah satunya yaitu melalui 

penggunaan strategi 3M. 

 

Sumber Data Pengamatan 

Ada tiga sumber data penting yang dijadikan sebagai sasaran penggalian dan pengumpulan data serta 

informasi dalam pengamatan ini. Sumber data tersebut meliputi: Tempat dan peristiwa yang menjadi 

sumber data dalam pengamatan. Informan dalam pengamatan ini yaitu guru Bahasa Indonesia dan 

siswa kelas IX - D SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Dokumen yang berupa foto kegiatan 

pembelajaran menulis cerpen, hasil tes siswa, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat oleh 

guru dan pengamat, serta hasil angket yang diisi oleh siswa. 
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Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Tes 

Bentuk instrumen tes yaitu tes menulis cerpen. Tes menulis cerpen adalah tes yang menuntut siswa 

untuk menulis cerpen. Tes ini bertujuan mengetahui kemampuan siswa dalam menulis cerpen melalui 

penggunaan strategi 3M. Alat tes menulis cerpen berupa lembar tugas berisi perintah kepada siswa 

untuk menuliscerpen. Waktu yang digunakan untuk menulis cerpen adalah 60 menit. 

 

Berdasarkan pedoman penilaian kemampuan menulis cerpen tersebut, dapat diketahui kemampuan 

siswa dalam menulis cerpen berhasil dengan sangat baik, berhasil baik, berhasil cukup baik, kurang 

berhasil, dan tidak berhasil. Siswa yang berhasil sangat baik adalah siswa yang memperoleh nilai 85-

100, siswa yang berhasil dengan baik adalah siswa yang memperoleh nilai 75-84, siswa yang berhasil 

dengan kategori cukup baik yaitu siswa yang memperoleh nilai 60-74, siswa yang berhasil dengan 

kategori kurang baik yaitu siswa yang memperoleh nilai 50-59, dan siswa yang tidak berhasil yaitu 

siswa yang memperoleh nilai 0-49. 

 

2. Instrumen Non tes 

Teknik non tes alat penilaian yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan di 

kelas tanpa alat tes. Teknik nontes diperlukan untuk mendapatkan data yang tidak, atau paling tidak 

secara langsung, berkaitan dengan laku kognitif. 

 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengambil data melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku siswa 

pada proses pembelajaran menulis cerpen yang terjadi selama proses pengamatan di kelas IX - D SMP 

Negeri 4 Bandar Lampung. Observasi dilakukan dengan cara pengamat bertindak sebagai partisipan 

pasif dan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dipimpin oleh guru mata pelajaran Bahasa 

Indoesia. Pengamat mengambil posisi duduk ditempat duduk paling belakang yang memang telah 

disediakan untuk pengamatan. Selama berada di belakang pengamat dapat leluasa mengamati proses 

pembelajaran tanpa menggangu jalannya pembelajaran menulis cerpen yang sedang berlangsung. 

 

Pengamatan terhadap siswa mencakup kemampuan siswa dalam menulis cerpen. Tulisan cerpen yang 

dibuat siswa hendaknya sesuai dengan struktur atau kriteria menulis cerpen yang baik yang mencakup 

aspek isi, organisasi, kosakata, penggunaan bahasa, dan mekanisme pembuatan. Selain itu, diamati 

dari keaktifan serta minat siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan pengamatan 

terhadap kinerja guru diamati berdasarkan kesesuaian proses pengajaran dengan scenario 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, diamati juga dari peran guru dalam pengelolaan kelas 

serta peran guru dalam memberikan motivasi terhadap siswanya. 

 

Hasil observasi selanjutnya didiskusikan pengamat dengan guru kemudian dianalisis untuk 

mengetahui berbagai kelemahan yang ada serta mencari jalan keluar atas permasalahan yang muncul 

selama proses pembelajaran menulis cerpen berlangsung. 

 

b. Wawancara Mendalam (teknik In-depth Interview) 

Pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk siswa sebagai respondennya. Pertanyaan-

pertanyaan yang ada bertujuan memperoleh data tentang respon siswa terhadap materi keterampilan 

menulis cerpen melalui penggunaan strategi 3M. Wawancara dilakukan pada hari selasa, 05 

November 2019. Wawancara dilakukan terhadap guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di ruang guru 

di sekolah tersebut. 
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Selain mewawancarai guru, pengamat juga mewawancarai siswa yang dilakukan di perpustakaan 

sekolah selama istirahat pertama berlangsung. Wawancara dilakukan untuk mengetahui metode 

pembelajaran menulis cerpen yang dilakukan guru. Teknik ini juga digunakan untuk mengetahui 

bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan guru selama ini. Adapun yang 

menjadi topik wawancara adalah pembelajaran menulis cerpen yang terjadi di kelas IX - D SMP 

Negeri 4 Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi (Foto) 

Metode dokumentasi yang digunakan dalam pengamatan ini adalah pengambilan gambar (foto). 

Dokumentasi merupakan data yang cukup penting sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa. Dalam 

pengamatan ini, pengamat memandang perlu menggunakan dokumentasi sebagai salah satu data 

instrumen nontes. Foto yang diambil sebagai sumber data, dapat memperjelas data yang lain. Hasil 

dari pengambilan gambar ini dideskripsikan dan dipadukan dengan data lain. Pengambilan gambar 

dilakukan pada saat siswa melakukan beberapa aktivitas yaitu menulis cerpen, dan pada saat guru 

memberikan bimbingan kepada siswa saat pembelajaran. 

 

Uji Validitas Data 

Berbagai data yang didapatkan dalam pengamatan ini diuji validitasnya dengan teknik triangulasi 

sumber, triangulasi metode, serta review informan. Trianggulasi metode adalah teknik untuk menguji 

kebenaran dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara. Trianggulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk menguji 

kebenaran dengan mengacu pada kebenaran data yang diperoleh dari satu informan dengan informan 

yang lain. Review Informan digunakan untuk mengetahui kevaliditasan hasil wawancara. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam pengamatan ini adalah analisis deskriptif komparatif. 

Mulyadi (2006:9) mengatakan bahwa teknik analisis deskriptif komparatif mencakup analisis kritis 

komparatif terhadap kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru dalam proses belajar mengajar 

yang terjadi di dalam kelas selama pengamatan berlangsung, membandingkan nilai tes antar siklus 

maupun dengan indikator kinerja. 

 

Data yang berupa hasil pengamatan atau observasi dan wawancara diklasifikasikan sebagai data 

kualitatif. Data ini diinterpretasikan kemudian dihubungkan dengan data kuantitatif (tes) sebagai dasar 

untuk mendeskripsikan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Data yang berupa hasil tes 

diklasifikasikan sebagai data kuantitatif. Data tersebut dianalisis secara deskriptif komparatif, yakni 

dengan membandingkan nilai tes antar siklus dengan indikator kinerja. Analisis dilakukan terhadap 

nilai yang diperoleh pada tiga siklus yang telah dilakukan. Data yang berupa nilai tes antar siklus 

tersebut dibandingkan hingga hasilnya dapat mencapai batas ketercapaian yang telah ditetapkan. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam pengamatan ini dinilai dari aspek-aspek indikasi ketercapaian dalam 

pembelajaran. Adapun aspek-aspek yang telah ditentukan menjadi indikator ketercapaian tujuan 

pengamatan ini yaitu aspek proses pembelajaran menulis cerpen. Selain itu, indikator keberhasilan 

juga dilihat dari aspek ketuntasan belajar menulis cerpen yang telah ditetapkan oleh sekolah dengan 

batas ketuntasan minimal dengan nilai 65. 

 

Prosedur Pengamatan 
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Prosedur pengamatan adalah suatu rangkaian tahap-tahap pengamatan dari awal sampai dengan akhir. 

Prosedur pengamatan ini mencakup tahap-tahap: 1) perencanaan tindakan (Planning). 2) pelaksanaan 

tindakan (acting). 3) pengamatan (observing). 4) refleksi (reflecting). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Kondisi Awal (Pratindakan) 

Sebagaimana telah dituliskan di depan, pengamatan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang 

terjadi dalam pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas IX - D SMP Negeri 4 Bandar Lampung. 

Survei kondisi pratindakan dilakukan guna mengetahui keadaan nyata yang ada sebelum pengamat 

melakukanproses pengamatan. Survei ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan guru 

dan siswa, serta angket. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran menulis cerpen 

di kelas IX - D SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Survei dilakukan pada saat pembelajaran Bahasa 

Indonesia berlangsung. Adapun jumlah siswa di kelas tersebut adalah 33 siswa. 

 

Deskripsi Kondisi Kelas 

Kondisi kelas pada pra tindakan menunjukan keadaan sebagai berikut: 

1. Metode Mengajar yang diterapkan Guru Kurang Menarik. 

Dalam mengajar guru menggunakan tanya jawab dan tugas. Terkadang siswa ditugasi untuk membaca 

sendiri modul yang kurang lengkap, setelah itu siswa ditugasi mengerjakan soal-soal yang diberikan 

oleh guru secara berkelompok. 

 

Meskipun siswa sudah berada dalam kelompok yang telah dibagi guru namun, guru belum mampu 

menguasai keadaan kelas yang ramai. Hal ini terbukti dari hasil observasi terlihat dalam berdiskusi 

siswa tidak semuanya mengerjakan tugas. Selain itu masih terdapat siswa yang bermalas-malasan. 

Saat mengerjakan tugas yang diberikan guru terlihat masih banyak siswa yang merasa kesulitan 

menangkap penjelasan guru. Sebagian besar dari mereka belum memahami betul mengenai cerpen 

dan langkah-langkah dalam membuat cerpen. Berdasarkan hasil survei tersebut, guru dan pengamat 

berdiskusi dan berkolaborasi sehingga menghasilkan kesepakatan bahwa untuk mengatasi 

permasalahan dalam pembelajaran menulis cerpen adalah dengan melakukan tindakan dengan 

menggunakan strategi 3M (Meniru, Mengolah, dan Mengembangkan) yang merupakan strategi hasil 

pengembangan dari strategi Copy Master. 

 

2. Guru Kesulitan dalam Mengelola Kelas. 

Sebagian siswa berbicara dengan temannya. Beberapa siswa yang lain sibuk menyisir rambut, 

memukul-mukul meja dengan buku, tidur-tiduran ketika pembelajaran berlangsung meskipun guru 

berada di dalam kelas. 

 

Hanya sebagian kecil siswa yang tampak memperhatikan guru ketika pembelajaran langsung, 

terutama siswa yang duduk di deretan terdekat dari posisi guru ketika mengajar. Ketika guru 

berpindah ke titik yang lain, siswa yang tadinya berada pada posisi dekat dengan guru dan terlihat 

memperhatikan guru, ternyata sama halnya siswa yang lain yang berbicara dengan temannya. Dari 

hasil wawancara yang dilakukan dengan guru, keadaan tersebut memang diakui oleh guru. Guru 

mengungkapkan bahwa kondisi tersebut disebabkan terlalu dekatnya hubungan guru dengan siswa. 

 

Menurut pengakuan siswa yang pengamat mewawancarai, siswa mengungkapkan bahwa sikap guru 

kurang tegas. Meskipun terkadang guru terlihat tegas namun, guru lebih sering menuruti kemauan 

siswanya. Diakui oleh siswa bahwa mereka memang dekat dengan guru namun, kedekatan mereka 

justru membuat mereka merasa berkelakuan yang tidak seharusnya dilakukan seorang siswa di dalam 
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kelas pada umumnya. Hal ini terlihat saat pelajaran berlangsung masih terdapat siswa yang 

bercengkrama dengan temannya, tidur-tiduran bahkan memukul-mukul meja menggunakan buku. 

Sehingga saat guru memberikan pertanyaan pada mereka, merekapun tidak mengerti sama sekali apa 

yang ditanyakan oleh gurunya. 

 

3. Perhatian, Motivasi, dan Minat untuk Mengikuti pembelajaran Menulis Cerpen Kurang. 

Berdasarkan kegiatan pengamatan yang dilakukan di kelas, wawancara terhadapsiswa dan guru, 

terlihat bahwa perhatian motivasi, dan minat untuk mengikuti pembelajaran menulis cerpen kurang. 

Menurut siswa, pembelajaran menulis adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Hal tersebut 

terlihat dari sikap siswa yang selalu mengeluh saat diberikan tugas oleh guru untuk menulis cerpen. 

Perhatian mereka tidak sepenuhnya tercurah pada pembelajaran menulis cerpen.  

 

Selama pembelajaran menulis cerpen berlangsung, siswa menunjukkan sikap kurang berminat 

mengikuti pelajaran. Hanya sesekali guru terlihat memperingatkan siswa yang perhatiannya tidak 

terfokus pada proses pembelajaran. 

 

Sementara guru berpindah posisi mereka kembali menunjukkan sikap yang kurang berminat dengan 

pembelajaran menulis cerpen. Posisi guru ketika kegiatan pembelajaran menulis cerpen berlangsung 

lebih banyak di depan kelas dan hanya sesekali berada di belakang kelas itupun dilakukan guru hanya 

saat menegur siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru. 

 

4.Kemampuan Menulis Cerpen Siswa Rendah 

Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa terlihat kesulitan dalam menulis cerpen. Mereka 

merasa kesulitan dalam merangkai kata dan menuangkan ide maupun gagasan mereka ke dalam 

bentuk tulisan yang dalam hal ini adalah cerpen. Selain itu, kosa kata yang dimiliki siswa sangat 

terbatas sehingga mempengaruhi pengembangan ide untuk membuat bentuk cerpen. 

 

Hal lain yang membuat mereka merasa kesulitan untuk menulis cerpen yaitu mereka tidak bisa 

membuat karangan yang runtut. Dalam pembelajaran menulis cerpen guru hanya memberikan materi 

cerpen secara umum dan langsung menyuruh siswa untuk membuat cerpen sementara siswa belum 

mengerti dengan jelas apa dan bagaimana bentuk cerpen tersebut. Penilaian yang dilakukan gurupun 

belum menggunakan aspek-aspek penilaian dalam kriteria penilaian tulisan. Guru selama ini 

menggunakan penilaian menulis berdasarkan kerapian tulisan, panjang tulisan dan tidak terlalu 

banyaknya coretan dalam tulisan siswanya. Sehingga, siswa pun saat mendapatkan tugas menulis 

termasuk menulis cerpen, mereka lebih mementingkan memperbanyak tulisan mereka tanpa 

mengindahkan mekanisme dan langkah-langkah menulis cerpen. Siswa masih mengalami kesulitan 

dalam membuat tulisan berupa cerpen yang baik, terbukti dari hasil pekerjaan menulis cerpen yang 

diberikan guru belum memenuhi batas ketuntasan yang telah ditetapkan sekolah yaitu nilai 65. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan tindakan dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran menulis 

cerpen menggunakan strategi 3M dapat meningkatkan kemampuan menulis cerpen siswa dan diikuti 

pula dengan meningkatnya keaktifan dan keterlibatan siswa selama pembelajaran menulis cerpen. Hal 

ini dapat diketahui dari tabel di bawah ini: 

 

Tabel. Persentase Keberhasilan Proses Pembelajaran Menulis Cerpen 

 

Aspek yang Diukur Presentase Hasil Indikator Keberhasilan 
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Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Motivasi Belajar 

Siswa 

69,6% 84,8% 93,8% Siswa tertarik dan senang 

dengan pembelajaran 

menulis cerpen 

2. Keaktifan para 

Siswa dalam 

kegiatan belajar 

mengajar. 

69,6% 84,8% 93,8% Siswa aktif dalam proses 

pembelajaran  

3. Keterlaksanaan 

oleh guru. 

75,7% 90,9% 90,9% Pelaksanaan pembelajaran 

sesuai dengan rencana 

4. Keterlaksanaan 

oleh siswa. 

75,7% 90,9% 90,9% Pelaksanaan pembelajaran 

dengan rencana tanpa ada 

hambatan yang bersumber 

dari siswa 

5. Interaksi siswa 

dengan guru 

50% 77% 88% Terjadi hubungan timbal 

antara siswa dengan guru 

dalam kegiatan belajar 

mengajar 

 

 

Tabel. Presentase Keberhasilan Kemampuan Menulis Cerpen 

Aspek yang  Presentase Hasil 
Indikator Keberhasilan 

Diukur Siklus I Siklus II Siklus III 

Ketuntasan  

Belajar (Hasil  

Pembelajaran 

Menulis cerpen) 

66,6% 84,8% 90,9% Nilai siswa mencapai 

kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) untuk mata 

pelajaran bahasa Indonesia, 

yaitu 65 

 

1. Terjadi Peningkatan Proses Pembelajaran Menulis Cerpen di Setiap Siklus. 

Siswa yang menunjukan kesungguhannya dalam mengikuti proses pembelajaran menulis cerpen 

sebanyak 23 siswa atau sebesar 69,6 % dari keseluruhan siswa yang mengikuti pembelajaran, yaitu 

sebanyak 33 siswa. Dari 33 siswa terdapat 12 siswa telah termasuk dalam kategori “baik”, 11 siswa 

termasuk dalam kategori “cukup”, dan sisanya sebanyak 10 siswa termasuk dalam kategori “kurang”. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pengamat tentang keaktifan dan motivasi siswa dalam 

menulis cerpen, terdapat 25 siswa atau sebesar 75,7 % aktif dan memiliki motivasi terhadap 

pembelajaran, dengan 16 siswa termasuk dalam kategori “baik”, 9 siswa dalam kategori “cukup”, dan 

8 siswa dalam kategori “kurang”. Berdasarkan pengamatan yang pengamat lakukan terhadap kinerja 

guru dalam pembelajaran di kelas, guru memperoleh kategori “cukup” dalam kinerjanya. Pada siklus 

II, siswa yang menunjukan kesungguhannya dalam mengikuti proses pembelajaran menulis cerpen 

sebanyak 28 siswa atau sebesar 84,8 % dari keseluruhan siswa yang mengikuti pembelajaran, yaitu 

sebanyak 33 siswa. 

 

Dari 33 siswa terdapat 18 siswa telah termasuk dalam kategori “baik”, 10 siswa termasuk dalam 

kategori “cukup”, dan sisanya sebanyak 5 siswa termasuk dalam kategori “kurang”. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan pengamat tentang keaktifan dan motivasi siswa dalam menulis cerpen, 

terdapat 30 siswa atau sebesar 90,9 % aktif dan memiliki motivasi terhadap pembelajaran, dengan 20 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.9   │   September 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    57 

  

siswa termasuk dalam kategori “baik”, 10 siswa dalam kategori “cukup”, dan 3 siswa dalam kategori 

“kurang”. Berdasarkan pengamatan yang pengamat lakukan terhadap kinerja guru dalam 

pembelajaran di kelas, guru memperoleh kategori “baik” dalam kinerjanya. 

 

Pada siklus III, siswa yang menunjukan kesungguhannya dalam mengikuti proses pembelajaran 

menulis cerpen sebanyak 31 siswa atau sebesar 93,3% dari keseluruhan siswa yang mengikuti 

pembelajaran, yaitu sebanyak 33 siswa. Sebanyak 23 siswa telah termasuk dalam kategori “baik”, 8 

siswa termasuk dalam kategori “cukup”, dan sisanya sebanyak 2 siswa termasuk dalam kategori 

“kurang”. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pengamat tentang keaktifan dan motivasi siswa 

dalam menulis cerpen, terdapat 30 siswa atau sebesar 90,9 % aktif dan memiliki motivasi terhadap 

pembelajaran, dengan 22 siswa termasuk dalam kategori “baik”, 8 siswa dalam kategori “cukup”, dan 

3 siswa dalam kategori “kurang”. Berdasarkan pengamatan yang pengamat lakukan terhadap kinerja 

guru dalam pembelajaran di kelas, guru memperoleh kategori “baik” dalam kinerjanya. 

 

2. Terjadi Peningkatan Kemampuan Menulis Cerpen di Setiap Siklus. 

Pada siklus I, berdasarkan hasil tes unjuk kerja siswa dalam menulis cerpen,diketahui sebanyak 22 

siswa atau sebesar 66,6 % telah mampu menulis cerpen dengan baik dan termasuk dalam kategori 

tuntas belajar, sedangkan 11 siswa atau sebesar 33,3 % belum mencapai batas ketuntasan. Pada siklus 

II, diketahui sebanyak 28 siswa atau sebesar 84,8 % telah mampu menulis cerpen dengan baik dan 

termasuk dalam kategori tuntas belajar, sedangkan 5 siswa atau sebesar 15,1% belum mencapai batas 

ketuntasan. Pada siklus III, diketahui sebanyak 30 siswa atau sebesar 90,9% telah mampu menulis 

cerpen dengan baik dan termasuk dalam kategori tuntas belajar, sedangkan 3 siswa atau sebesar 9% 

belum mencapai batas ketuntasan. Pengamatan tindakan kelas (classroom action research) terhadap 

peningkatan kemampuan menulis cerpen dengan menggunakan strategi 3M pada siswa kelas IX - D 

SMP Negeri 4 Bandar Lampung ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam 

empat tahap, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan (3) observasi dan interpretasi, dan (4) 

analisis dan refleksi. 

 

Sebelum melaksanakan siklus I, pengamat melakukan survei pra tindakan guna mengetahui 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran menulis cerpen dan untuk 

mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil survei pra tindakan, pengamat 

menemukan bahwa kualits pembelajaran menulis cerpen dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas IX - D SMP Negeri 4 Bandar Lampung masih tergolong rendah. Oleh karena itu, pengamat 

membuat kesepakatan untuk berkolaborasi dengan guru mata diklat Bahasa Indonesia yang 

bersangkutan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan strategi 3M dalam 

pembelajaran menulis cerpen.  

 

Guru dan pengamat menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk materi menulis 

cerpen I berdasarkan silabus dari sekolah. Siklus I merupakan titik awal guna membatasi 

permasalahan-permasalahan menulis cerpen. Pada siklus pertama, guru telah menerapkan strategi 3M 

pada proses pembelajaran menulis cerpen. Adapun komponen dalam strategi 3M mencakup tiga 

tahapan yaitu, tahap meniru, tahap mengolah dan tahap mengembangkan. 

 

Berdasarkan siklus pertama tersebut diperoleh deskripsi hasil pembelajaran menulis cerpen dengan 

menggunakan strategi 3M. Dari deskripsi tersebut ternyata masih terdapat beberapa kelemahan dalam 

pelaksanaan tindakan. Adapun kelemahanyang bersumber dari guru antara lain: Guru masih terlihat 

kewalahan dalam mengendalikan situasi kelas yang ramai, dan gaduh ketika murid-murid berdiskusi 

untuk menjawab pertanyaan dari guru. Posisi guru masih berfokus di depan kelas dan di deretan 
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tempat duduk bagian depan saja. Oleh karena itu, guru sulit untuk memonitor siswa yang duduk 

deretan belakang. Selain itu guru jarang menegur siswa yang tidak fokus terhadap proses 

pembelajaran menulis cerpen yang sedang berlangsung. Guru tidak mengadakan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung. Sehingga guru tidak mengetahui seberapa jauh tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi menulis cerpen yang telah dipelajari. Guru belum memberikan 

motivasi kepada siswa yang kurang aktif agar menjadi aktif seperti halnya siswa lain yang aktif dalam 

mengikuti pelajaran menulis cerpen yang sedang berlangsung. 

 

Kelemahan yang bersumber dari siswa diantaranya adalah siswa terlihat belum sepenuhnya aktif 

dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari masih terdapat beberapa siswa yang tidak memperhatikan 

penjelasan yang diberikan oleh gurunya. Siswa masih kesulitan menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh gurunya. Sedangkan kelemahan yang bersumber dari metode yaitu belum adanya aspek refleksi 

dalam proses pembelajaran. 

 

Selama proses pembelajaran menulis cerpen pada siklus I berlangsung, siswa masih terlihat canggung 

dengan adanya kehadiran pengamat di dalam kelas mereka. Pada pertemuan sebelumnya pengamat 

sudah pernah mengikuti proses pembelajaran ketika melakukan survei pra tindakan namun, siswa 

ternyata masih terlihat belum terbiasa dengan kehadiran pengamat. 

 

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran di siklus I, diperoleh gambaran tentang 

kondisi siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu sebagai berikut. Siklus II 

merupakan siklus untuk memberikan solusi yang dilaksanakan guna mengatasi kekurangan pada 

siklus I. Solusi yang disepakati pengamat dan guru berupa selama proses pembelajaran posisi guru 

selalu berkeliling ruang kelas untuk memonitoring kegiatan siswa agar perhatian siswa terfokus pada 

proses pembelajaran. Guru melibatkan siswa dalam pembelajaran. Hal tersebut dilakukan dengan cara 

memotivasi dan membimbing siswanya. Selain itu, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang materi yang belum ia pahami. Guru sudah mampu mengatur waktu sesuai 

dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. 

 

Sudah terjadi pembentukan kelas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan dalam satu 

kelompok diharapkan tempat duduk antar anggota kelompoknya tidak berjauhan. Sudah dilakukannya 

refleksi pasca belajar dengan cara mengulas hasil pembelajarn dan memberi pertanyaan kepada siswa 

seputar materi pembelajaran yang telah diberikan. 

 

Meskipun telah terjadi peningkatan kemampuan menulis cerpen yang dukup signifikan pada siklus II, 

namun masih ditemukan sedikit kekurangan atau kelemahan dalam proses pembelajarannya. 

Kelemahan tersebut terlihat dari masih terdapat beberapa siswa yang masih ragu-ragu dalam 

mengungkapkan pendapatnya saat diberi pertanyaan oleh gurunya. Selain itu, dari segi hasil tulisan 

cerpen yang dikerjakan siswa di siklus II masih perlu dilakukan perbaikan dalam hal aspek kriteria 

penulisan cerpen yang benar. Pada pertemuan ini pun belum terdapat kegiatan saling merevisi tulisan 

antar teman. Hal ini penting dilakukan agar siswa tahu dimana letak kesalahan tulisan yang dibuatnya. 

 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut pengamat dan guru kemudian mencari solusi yang akan 

diterapkan pada tindakan siklus III. Dengan kata lain, siklus III dilaksanakan untuk memberikan 

solusi guna mengatasi kekurangan pada siklus II. Solusi yang disepakati pengamat dan guru berupa 

dengan memberikan materi tentang kriteria cerpen yang baik, membuat kelompok belajar yang lebih 

kecil, melakukan revisi hasil tulisan pada siklus II, dan memotivasi siswa agar rasa percaya diri siswa 

muncul saat siswa mengemukakan pendapatnya. 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.9   │   September 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    59 

  

 

Siklus III merupakan siklus terakhir dalam tindakan pengamatan ini. Pada siklus ini guru dan 

pengamat berusaha memperkecil segala kelemahan yang terjadi selama pembelajaran menulis cerpen 

berlangsung. 

 

Berdasarkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan guru dan pengamat, guru berhasil melaksanakan 

pembelajaran yang mampu menarik minat siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya 

kualitas pembelajaran menulis cerpen, baik dari proses maupun hasilnya. Selain itu, pengamatan ini 

juga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan 

menarik di dalam kelas. 

 

Keberhasilan penggunaan strategi 3M dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran menulis 

cerpen dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Kemampuan guru dalam menggunakan strategi pembelajaran menulis cerpen serta 

mengembangkan materi ajar. 

Sebelum tindakan pengamatan dilakukan, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang bersangkutan 

belum pernah menggunakan strategi pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran. Guru 

hanya mengandalkan modul sebagai bahan acuan dan sumber belajar, selebihnya guru menggunakan 

papan tulis, tes lisan, dan metode ceramah. Guru beranggapan bahwa modul sudah cukup untuk 

digunakan sebagai media sekaligus sumber belajar siswa karena sudah sesuai dengan kurikulum 

KTSP yang berlaku disekolah tersebut. 

 

Setelah diadakan tindakan, guru menyatakan bahwa strategi 3M merupakan salah satu strategi yang 

dapat digunakan agar menarik perhatian, minat, dan motivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan 

dan prestasi belajarnya. 

 

2. Guru telah mampu melakukan pengelolaan kelas. 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah proses pembelajaran adalah kemampuan guru 

dalam melakukan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas meliputi tindakan guru untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa, menumbuhkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, 

pemberian hukuman dan penghargaan, perhatian, melibatkan siswa ke dalam proses pembelajaran, 

dan posisi guru saat mengajar. 

 

Pada pengamatan siklus I terlihat bahwa kemampuan mengelola kelas oleh guru masih kurang baik. 

Hal ini terlihat dari indikator sebagai berikut: a) Guru masih terlihat kewalahan dalam mengendalikan 

situasi kelas yang ramai dan gaduh ketika murid-murid berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari 

guru. Hal ini sebagai suatu kesalahan guru karena tidak membagi siswa ke dalamkelompok diskusi 

yang lebih kecil. Diskusi yang dilakukan tidak teratur karena siswa melakukan diskusi antar meja, 

antar deret kolom meja, antar baris. Hingga terdapat anggota kelompok yang letak tempat duduknya 

jauh sehingga membuat gaduh suasana kelas. b) Posisi guru masih terfokus di depan kelas dan di 

deretan tempat duduk bagian depan saja. Oleh karena itu, guru sulit untuk memonitor siswa yang 

duduk deretan belakang. c) Selain itu guru tidak memberikan peringatan kepada siswa yang tidak 

fokus terhadap proses pembelajaran menulis cerpen yang sedang berlangsung d) Guru belum 

memberikan motivasi kepada siswa yang kurang aktif agar menjadi aktif seperti halnya siswa lain 

yang aktif. 

 

3. Perhatian, motivasi, dan minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran  

menulis cerpen meningkat. 
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Sebelum tindakan pengamatan ini dilaksanakan, siswa terlihat kurang berminat, kurang 

memperhatikan, dan kurang termotivasi mengikuti proses pembelajaran menulis cerpen. Hal tersebut 

disebabkan karena siswa merasa tidak tertarik dengan cara mengajar guru yang selalu berada di depan 

kelas. Kegiatan semacam ini dapat memunculkan kebosanan siswa, sehingga tidak termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran menulis cerpen. Hal tersebut terlihat dari suasana kelas yang gaduh dan 

siswanya tidak aktif dalam memberikan tanggapan atas stimulus yang diberikan oleh guru. Sebagian 

besar siswa terlihat bermalas-malasan dan tidak merespon ketika guru memberikan pertanyaan. 

 

Setelah dilakukan tindakan dengan mempergunakan strategi 3M, terlihat sebagian besar siswa mulai 

tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen. Secara umum kelemahan serta kekurangan yang ada 

dalam proses pembelajaran menulis cerpen ini telah teratasi dengan baik. Guru telah berhasil 

membangkitkan minat serta motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan tertib. Perhatian 

siswa menjadi lebih fokus pada proses pembelajaran menulis cerpen menggunakan strategi 3M. Guru 

telah mampu memancing respon siswa terhadap stimulus yang diberikan guru dan guru mampu 

mengelola kelas dengan baik dengan membuat siswa merasa senang mengikuti pelajaran tanpa adanya 

paksaan. Sebagian besar siswa dengan sukarela menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Mereka 

sudah mulai terbiasa mengeluarkan pendapat mereka tanpa ada rasa takut pendapatnya tidak diterima. 

 

4. Peningkatan kemampuan menulis cerpen siswa 

Sebelum diadakan tindakan, siswa mengalami kesulitan dalam menulis cerpen, karena siswa memang 

tidak menyukai kegiatan menulis. Dari hasil tes tertulis, hanya sebagian kecil siswa yang memperoleh 

siswa yang memuaskan dan dinyatakan tuntas belajar. Selain itu, sebagian besar siswa masih belum 

mampu dalam menulis cerpen dengan baik. 

 

Setelah diadakan tindakan, kemampuan menulis cerpen siswa mengalami peningkatan. Hal tersebut 

terlihat dari nilai tes tertulis mereka peroleh. Indikasi meningkatnya kemampuan menulis cerpen 

siswa dapat juga dilihat melalui peningkatan nilai yang diperoleh siswa pada setiap siklusnya. 

Pengamat dan guru menetapkan batas minimal ketuntasan menulis cerpen adalah 65. Batas ketuntasan 

tersebut adalah batas ketuntasan minimal yang telah ditetapkan sekolah untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

 

Penilaian pada siklus I, hanya terdapat 22 siswa yang mampu menulis cerpen dengan baik dan 

dikatakan tuntas belajar dengan batas ketuntasan 65 dari keseluruhan siswa yang berjumlah 33 siswa. 

Sisanya sebanyak 11 siswa masih perlu memperbaiki dan meningkatkan kemampuan menulis 

cerpennya.  

 

Penilaian pada siklus II, terdapat 28 siswa telah mampu menulis cerpen dengan baik dan termasuk 

dalam kategori tuntas belajar, sedangkan 5 siswa belum mencapai batas ketuntasan. Pada siklus III, 

diketahui sebanyak 30 siswa telah mampu menulis cerpen dengan baik dan termasuk dalam kategori 

tuntas belajar, sedangkan 3 siswa belum mencapai batas ketuntasan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengamatan ini 

memiliki dampak positif terhadap kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dampak tersebut antara 

lain terdapat peningkatan kemampuan guru, penggunaan bahan ajar, serta pemanfaatan strategi 

pembelajarn. Siswa yang tadinya tidak begitu aktif dan percaya diri dalam mengemukakan 

pendapatnya. Guru memberikan stimulus dan siswa memberikan respon terhadap stimulus tersebut. 
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Ditinjau dari segi kemampuan guru, semula guru masih mengalami kesulitan untuk memotivasi 

siswanya. Namun setelah adanya tindakan guru mulai dapat mengembangkan kemampuannya untuk 

memotivasi siswa agar lebih aktif. Selain itu, guru yang semula tidak berpikir untuk menggunakan 

strategi pembelajaran, sekarang lebih tertarik menggunakan strategi pembelajaran sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menulis cerpen. Kemampuan guru dalam memanfaatkan 

media dan mengembangkan materi dapat meningkat setelah tindakan pengamatan ini dilaksanakan. 

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Simpulan dari hasil pengamatan ini yaitu: Penggunaan Metoda 3 M telah menunjukkan peningkatan 

proses pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas IX-DSMP Negeri 4 Bandar Lampung yang 

terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Proses pembelajaran menulis cerpen mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Siswa tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen dengan 

menggunakan strategi 3M yang digunakan oleh guru. Perhatian siswa terfokus pada proses 

pembelajaran menulis cerpen yang sedang berlangsung dan siswa tidak melakukan kegiatan di luar 

kegiatan mereka menulis cerpen. Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen dan 

bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tulisan cerpen yang ditugaskan oleh guru. Siswa terlibat 

aktif di dalam proses pembelajaran menulis cerpen yang sedang berlangsung. Hal ini terbukti dari 

banyaknya siswa yang terlihat aktif dalam memberikan respon atas pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. Selain itu, keaktifan siswa juga terlihat dari kegiatan diskusi dan observasi. Siswa mencatat hal-

hal penting yang disampaikan guru. Jika terjadi permasalahan, siswa berperan aktif dalam membantu 

pemecahan masalah. Guru telah mampu mengelola kelas dengan baik. Suasana kelas menjadi teratur 

dan dapat dikendalikan oleh guru sehingga siswa merasa nyaman dengan pembelajaran menulis 

cerpen yang sedang berlangsung. Terjadi peningkatan kemampuan menulis cerpen siswa kelas IX - D 

SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Hal ini terlihat dari hasil tes menulis cerpen pada setiap siklus yang 

mengalami peningkatan. Hasil penilaian menulis cerpen siswa menunjukan bahwa pada siklus I 

terdapat 22 siswa, pada siklus II terdapat 28 siswa, dan pada siklus III terdapat 30 siswa yang mampu 

melampaui batas ketuntaasan yaitu nilai 65. 

 

Saran 

Berkaitan dengan simpulan diatas, maka pengamat mengajukan saran-saran sebagai berikut. Bagi 

Siswa, Siswa disarankan untuk mengikuti pembelajaran secara aktif. Siswa harus bisa menambah 

wawasannya untuk lebih mendalami materi yang sedang dipelajari. Siswa harus memiliki inisiatif 

untuk meniru mengolah, kemudian mengembangkan cerpen tanpa harus adanya perintah dari guru. 

Selain itu, sekiranya siswa kurang setuju dengan cara mengajar yang digunakan guru, siswa tersebut 

diharapkan dapat memberi masukan maupun saran kepada guru agar pembelajaran menulis cerpen 

yang terjadi dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Bagi Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, 

Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya melakukan perencanaan danEvaluasi. Guru seharusnya 

selalu mencari terobosan dalam pembelajaran semisal menggunakan strategi 3M dalam menulis 

cerpen dengan harapan agar pembelajaran menulis cerpen dapat menarik minat siswa. Hal tersebut 

penting untuk dilakukan agar dalam proses pembelajaran guru yang bersangkutan dapat memperkecil 

atau bahkan menghilangkan kemungkinan munculnya permasalahan dalam pembelajaran. Bagi 

Kepala Sekolah, Agar guru dapat meningkatkan profesionalisme maupun kualitas kinerjanyasebagai 

seorang pendidik yang berkompeten di bidangnya, disarankan kepada kepala sekolah untuk: mengirim 

guru ke beberapa forum ilmiah seperti seminar, lokakarya, workshop, maupun diskusi ilmiah guna 

menambah wawasan dan memperdalam pemahamannya tentang pendidikan dan pengajaran yang 
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menjadi tugas pokoknya. Bagi Pembaca dan Pengamat Lainnya, Pembaca dan pengamat lain 

diharapkan dapat mengembangkan pengamatanlanjutan mengenai strategi 3M untuk diterapkan pada 

aspek keterampilan berbahasa lainnya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dan displin ilmu lainnya. 
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ABSTRACT 

The purpose of this Learning Improvement Research is to improve the learning outcomes of Class V students in 

Science Subjects on the Structure and Functions of Plant Parts by using concrete objects as media. This 

learning improvement research was carried out at Mongkonai State Elementary School in fifth grade 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 going through the stages of planning, implementation, observation. , 

and reflection. After conducting research on improving learning, the evaluation results in the first cycle had an 

average score of 55.55 from 18 students scoring 70 and above, and in Cycle II there was an increase where 

88.88% of 18 students scored 70 and above. The average value is 65.00 in Cycle I, an increase of 86.11 in Cycle 

II. Based on the results of the analysis as described above, it can be concluded that the learning outcomes of 

fifth grade students of SD Negeri Mongkonai in the Natural Sciences subject matter of the Structure and 

Function of Plant Parts can be increased by using concrete objects as media. 

Key Word: Learning Outcomes, Science, and Media 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 
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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. 

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. 
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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.  

 

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). 
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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. 

 

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. 
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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 

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 terdiri dari rencana pelajaran 2, soal 

tes formatif II dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

siklus I dilaksanakan tanggal 18 November 2018.  Proses belajar mengajar mengacu pada rencana 

pelajaran yang memperlihatkan hasil releksi 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 
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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 

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 

The purpose of this action research is to describe changes in the learning behavior of class VIII students of SMP 

Negeri 8 Manado in conveying information after being given the act of learning to convey information using the 

information gap technique. Based on the results of research and discussion in this classroom action research, it 

can be seen the following things: Students experienced an increase after participating in learning to convey 

information with the information gap technique. This increase can be seen from the results of the skills test in 

conveying information in cycle I and cycle II which have increased. The results of the average class value in the 

first cycle of 68.30 are in the sufficient category. The results of the average value of students in the second cycle 

of 81.11 were in the good category. The difference in the average value between the first cycle and the second 

cycle is 12.81. So, the increase in information conveying skills between cycle I and cycle II was 18.75%. In 

addition to experiencing an increase in information conveying skills, students also experience changes in 

learning behavior. 

Key Word: Information Conveying Skills and Information GAP Techniques 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian tindakan ini yaitu mendeskripsi  perubahan perilaku belajar  siswa  kelas  VIII SMP 

Negeri 8 Manado dalam  menyampaikan informasi setelah  diberikan   tindakan  pembelajaran   menyampaikan   

informasi dengan teknik information gap. Berdasarkan  hasil penelitian  dan pembahasan  dalam penelitian  

tindakan kelas ini, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut ini: Siswa mengalami peningkatan setelah mengikuti 

pembelajaran menyampaikan  informasi  dengan teknik information  gap. Peningkatan  ini dapat dilihat dari 

hasil tes keterampilan  menyampaikan  informasi siklus I dan siklus II yang mengalami peningkatan. Hasil nilai 

rata-rata kelas pada siklus I sebesar 68,30 berada pada kategori cukup. Hasil nilai rata-rata siswa pada siklus II 

sebesar 81,11 berada pada kategori baik. Selisih nilai rata-rata antara siklus I dan siklus II sebanyak 12,81. Jadi, 

peningkatan keterampilan menyampaikan informasi antara siklus I dan siklus II sebesar 18,75%. Selain 

mengalami  peningkatan   keterampilan   menyampaikan   informasi, siswa  juga  mengalami   perubahan  

perilaku  belajar.   

Kata Kunci: Keterampilan Menyampaikan Informasi dan Teknik Information GAP 
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Berbicara   merupakan   keterampilan   yang   sangat   penting   dan   harus dipelajari karena setiap 

proses berbicara pasti ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan  oleh  pembicara  kepada  

pendengarnya.  Oleh  karena  itu, menyampaikan  informasi  dimasukkan  dalam salah satu 

kompetensi  dasar yang harus dicapai oleh siswa kelas VIII SMP. Indikatornya adalah: (1) mampu 

mengajukan pertanyaan untuk meminta penjelasan dari seorang narasumber; (2) mampu  

menyampaikan  informasi  kepada  orang  lain;  dan  (3)  mampu membandingkan keutuhan pesan 

yang diterima dari narasumber dengan isi pesan yang disampaikan. 

 

Tahun   2004   mulai   diberlakukan   kurikulum   baru   yang   dinamakan kurikulum 2004 atau sering 

disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum ini   menggunakan   pembelajaran   kontekstual   

sebagai   landasan   berpikirnya. Walaupun  sudah  satu  tahun  kurikulum  2004  diterapkan  di  SMP 

Negeri 8 Manado, tetapi praktiknya masih belum diterapkan secara maksimal. Guru mata pelajaran  

masih  menerapkan  metode  ceramah.  Guru  menyampaikan  materi  di depan kelas dan siswa 

mendengarkan. Terjadi proses pembelajaran yang berpusat kepada guru, siswa hanya berperan 

sebagai objek pembelajaran. Kadang-kadang guru juga telah menerapkan  teknik diskusi dalam 

kelompok  masyarakat  belajar (learning community). Namun, hal tersebut justru menjadi ‘bumerang’  

bagi siswa. Siswa sering menggantungkan  diri pada anggota  kelompok  yang lain sehingga 

mengakibatkan siswa yang aktif semakin aktif dan siswa yang pasif semakin tertinggal. Hal tersebut 

disebabkan karena selama ini mereka dimanjakan dengan cara menerima materi dari guru. 

 

Walaupun  siswa hanya menerima materi dari guru, namun salah paham dalam   proses   pembelajaran   

masih   terjadi.   Siswa   belum   dapat   sepenuhnya memahami dan menjelaskan kembali materi dari 

guru sehingga siswa sering salah dalam menjawab pertanyaan. Dalam hal ini, proses komunikasi 

antara guru dan siswa dalam pembelajaran masih mengalami misunderstanding sehingga pengetahuan 

yang diterima siswa relatif rendah. 

 

Teknik yang diterapkan oleh guru pun sering tidak sesuai dengan indikator yang ingin dicapai  pada 

setiap kompetensi dasarnya. Misalnya, untuk kompetensi dasar   menyampaikan   laporan   perjalanan   

(indikator: mampu   menyampaikan laporan perjalanan  dengan bahasa yang komunikatif  berdasarkan  

urutan, ruang, waktu, atau topik) guru justru menekankan pada kompetensi dasar membaca. Cara yang  

digunakan  yaitu  guru  menyuruh  siswa  membaca  teks  laporan  perjalanan yang ada di dalam buku, 

bukan bagaimana proses siswa menyampaikan laporan perjalanannya. 

 

Hal  serupa juga terjadi pada kompetensi dasar berwawancara dengan narasumber  dari  berbagai  

kalangan.  Guru  memberi  tugas  rumah  kepada  siswa untuk berwawancara,  siswa mencatat  hasil 

wawancaranya.  Dalam hal ini, guru hanya menilai kemampuan siswa dari aspek menulis, sedangkan 

keterampilan berbicara siswa belum terevaluasi. 

 

Berdasarkan  hasil observasi  yang diperkuat  dengan  informasi  dari guru mata pelajaran, kelas VIII 

SMP adalah kelas yang tingkat keterampilan berbicaranya paling rendah di antara kelas yang lain. 

Kelas yang terdiri atas 21 siswa putra dan 25 siswa putri itu terkenal  dengan  kelas yang paling ramai. 

Namun,  pada saat proses  diskusi kelompok, kelas itu paling statis. Mereka tidak mau memanfaatkan 

kesempatan bertanya atau menanggapi hasil presentasi kelompok lain sehingga guru harus 

menawarkan kesempatan sampai beberapa kali dan hasilnya hanya satu sampai dua orang saja yang 

mau berkomentar. 
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Siswa sering bersikap pasif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut disebabkan  siswa  terbiasa  

menerima  materi  dari  guru  sehingga  siswa  kurang berlatih berbicara. Bahasa yang digunakan  

siswa pun sering kurang santun dan bersifat nonformal. Hal tersebut terlihat ketika mereka berbicara 

kepada teman, bahkan kepada guru PPL. 

 

Berdasarkan  hasil wawancara,  penyebab rendahnya tingkat keterampilan berbicara siswa tidak hanya 

berasal dari faktor guru, tetapi juga dari faktor siswa. Anggapan siswa bahwa berbicara merupakan 

sesuatu yang dimiliki dengan sendirinya  sehingga  tidak  perlu  berlatih  berbicara  lagi.  Hal  tersebut  

sejalan dengan  pendapat  Bormann  dan  Bormann  (1991:5)  yang  menyatakan  bahwa berbicara  

merupakan  kejadian  yang  sudah  sangat  biasa,  boleh  dikatakan  kita sudah berbicara sejak kecil 

sehingga keterampilan berbicara dianggap relatif gampang dan kurang penting untuk dipelajari atau 

dipraktikkan. 

 

Untuk  mengatasi  masalah  rendahnya  keterampilan  berbicara  dan menambah  variasi  teknik  

pembelajaran  berbicara,  maka  penelitian  ini menawarkan  sebuah alternatif pembelajaran  berbicara  

menyampaikan  informasi menggunakan   teknik   information   gap   yang   penerapannya   sesuai   

dengan pendekatan kontekstual. 

 

Information gap merupakan teknik pembelajaran yang mengandung unsur permainan. Pembelajaran 

yang mengandung unsur permainan terbukti dapat membuat siswa merasa senang dan bersemangat 

selama mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, siswa akan lebih mudah menangkap materi dengan 

cara tersebut. Pembelajaran menyampaikan  informasi dengan teknik information gap memberi 

kesempatan kepada siswa praktik berbicara secara langsung dan individu sehingga siswa berlatih 

berbicara. Selain itu, pembelajaran dengan teknik information gap menggunakan rangsang gambar 

visual yang terbukti dapat membantu  daya  ingat  siswa.  Kehadiran  narasumber  juga  terbukti  

membantu proses pembelajaran. Yang paling penting, teknik information gap memiliki unsur yang 

tidak dapat diterka sebelumnya, hal ini penting agar proses komunikasi berlangsung  realistis.  

Diharapkan,  setelah  pembelajaran  ini  siswa  menyadari bahwa apa yang mereka pelajari berguna 

bagi hidupnya nanti sehingga mereka mampu mengembangkan potensi berbicaranya masing-masing. 

 

Selain itu, alasan pemilihan teknik information gap pada pembelajaran menyampaikan   informasi  

adalah  karakteristik  teknik  information  gap  sangat sesuai   dengan   3   indikator    yang   ingin   

dicapai   pada   kompetensi    dasar menyampaikan informasi yang tertuang dalam standar kompetensi 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VIII SMP. 

 

Peranan guru dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa belum maksimal dan masih terjadi 

misunderstanding  dalam proses pembelajaran. Guru masih memberikan celah kepada siswa untuk 

bersikap pasif dan menggantungkan diri kepada guru saat proses pembelajaran. Oleh karena itu, 

kreativitas guru dalam menciptakan  keaktivan  siswa  dalam  berkomunikasi  saat  proses  

pembelajaran masih  perlu  ditingkatkan.  Cara  yang  digunakan  adalah  dengan  memberikan 

tanggung jawab kepada masing-masing individu. Dengan adanya tanggung jawab tersebut,  siswa 

tidak akan menggantungkan  diri kepada guru. Teknisnya   yaitu dengan  memberikan   tugas  kepada  

sebagian anggota kelompok, semisal ketua, fasilitator, pencatat waktu, notulis, juru bicara, pengamat 

proses, atau pengelola materi (Silberman 2004:49). 

 

Rendahnya keterampilan berbicara siswa juga disebabkan oleh kurangnya kemauan berlatih berbicara 

di kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas, penyebabnya    adalah   sikap   belajar   siswa   yang   

pasif,   siswa   tidak   mau memanfaatkan  kesempatan  yang diberikan  oleh guru maupun pada saat 
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diskusi kelompok.  Di luar kelas, siswa terbiasa  berbicara  dengan  menggunakan  ragam bahasa 

nonformal, baik kepada teman maupun kepada guru PPL. Ada anggapan bahwa keterampilan 

berbicara dianggap relatif gampang dan kurang penting untuk dipelajari. Manusia lahir sudah dapat 

berbicara, sehingga tidak perlu lagi berlatih berbicara.  

 

Hal itu mengakibatkan kurangnya kemauan siswa berlatih berbicara di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Solusinya yaitu membiasakan siswa berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia ragam 

formal jika berada di lingkungan resmi. Namun, tidak ada salahnya jika melatih siswa berbicara  

dengan ragam formal di segala situasi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk latihan. 

 

Pada dasarnya hampir semua kekurangan-kekurangan itu dapat diatasi dengan penerapan 

pembelajaran kontekstual yang diterapkan bersama teknik pembelajaran lain. Alasan yang logis 

adalah pendekatan tersebut berusaha mengembalikan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai alat 

komunikasi. Oleh karena itu, guru dituntut memperbaiki strategi pembelajarannya. Hal ini perlu agar 

para siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya. 

 

Berdasarkan pengamatan, ada banyak permasalahan yang berkaitan dengan masalah pembelajaran 

keterampilan berbicara di sekolah dan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Tentu saja hal itu 

membutuhkan waktu, biaya, tenaga, dan pemikiran yang banyak, sedangkan peneliti memiliki 

keterbatasan dalam berbagai hal tersebut. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya, serta alasan 

agar pembahasan dan analisis lebih mendalam, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi 

permasalahan pada upaya peningkatan keterampilan berbicara menyampaikan informasi dengan 

teknik information gap pada siswa kelasVII SMP Negeri 8 Manado.    

 

Pemfokusan objek penelitian ini  disebabkan  kemampuan  berbicara  siswa  kelas  VIII,  terutama  

kelas VIII masih rendah. Selain itu, penerapan pembelajaran kontekstual pada setiap proses 

pembelajaran bahasa sangat dianjurkan, maka  dengan alasan itulah penelitian ini dilakukan. 

Rumusan  masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana  perubahan perilaku  belajar  

siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Manado dalam menyampaikan informasi setelah diberikan tindakan 

pembelajaran menyampaikan informasi dengan teknik information gap? Adapun tujuan dari 

penelitian tindakan ini yaitu mendeskripsi  perubahan perilaku belajar  siswa  kelas  VIII SMP Negeri 

8 Manado dalam  menyampaikan informasi  setelah  diberikan   tindakan  pembelajaran   

menyampaikan   informasi dengan teknik information gap. 

 

Manfaat  yang  akan  diperoleh  dari  penelitian  ini ada  dua  macam,  yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan 

teori pembelajaran bahasa, khususnya yang berkenaan dengan pembelajaran keterampilan berbicara 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Manado sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian-penelitian lain yang serupa atau melengkapi.    

 

Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bermanfaat  untuk  memperkaya khazanah penelitian, terutama yang 

berupa penelitian tindakan kelas. Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  

guru Bahasa dan Sastra Indonesia khususnya guru kelas VIII SMP Negeri 8 Manado dan bagi siswa. 

Bagi guru, penelitian ini menemukan model pembelajaran berbicara sehingga dapat memberikan 

alternatif teknik dalam pembelajaran pengembangan keterampilan berbicara. Sedangkan bagi siswa, 

manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah  siswa  mendapat  pengalaman   menyampaikan   

informasi  dan  berbicara dalam ragam formal yang mirip dengan tindakan berbahasa sebenarnya di 

masyarakat, seperti yang dituntut dalam pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi.  Dengan 
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demikian, setelah mengikuti  pembelajaran  ini siswa dapat menerapkan keterampilannya di 

masyarakat karena keterampilan berbicara menyampaikan informasi tidak dapat dilepaskan dari 

kehidupan sehari-hari. 

 

Keterampilan  berbicara  pada  hakikatnya  adalah  “kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan   serta   menyampaikan   pikiran,   gagasan,   dan  

perasaan”   (Tarigan1981:15).  

 

Pendekatan   kontekstual   meliputi   pengertian,   penerapan   pendekatan tersebut di dalam kelas, dan 

karakteristik pendekatan tersebut. Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL)  

adalah “suatu  pendekatan  pengajaran  yang  dari  karakteristiknya   memenuhi  harapan dalam  upaya  

‘menghidupkan’  kelas  secara  maksimal”  (Nurhadi  dan  Senduk 2003:5).  Kelas  yang  ‘hidup’  

diharapkan  dapat  mengimbangi  perubahan  yang terjadi  di luar sekolah  yang  demikian  cepat.  

Pendekatan  ini berusaha  menepis anggapan   bahwa   hasil   pendidikan   hanya   tampak   dari   

kemampuan  siswa menghafal fakta-fakta, yang ternyata dianggap gagal memenuhi target hasil 

pendidikan. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas (action reseach) yang 

sering disebut dengan PTK. Dalam setiap penelitian tindakan, termasuk penelitian tindakan kelas, 

terdapat 4 aspek pokok, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) tindakan; (3) observasi; dan (4) refleksi.  

 

Berdasarkan hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada siklus I dan siklus II, diketahui bahwa 

terjadi perubahan perilaku belajar siswa ke arah yang lebih positif dan terjadi peningkatan  

keterampilan  berbicara siswa kelas VIII setelah  mengikuti  pembelajaran  menyampaikan  informasi  

dengan  teknik information gap. 

 

Berdasarkan   hasil  tes  keterampilan   menyampaikan   informasi   dengan teknik information gap 

yang dilakukan pada kedua siklus diperoleh hasil bahwa siswa mengalami peningkatan nilai sebesar 

18,75%, yaitu nilai rata-rata siswa dari 68,30  pada  siklus  I  meningkat  menjadi  nilai  rata-rata    

81,11  pada  siklus  II. Peningkatan tertinggi pada aspek struktur dan keefektivan kalimat yaitu 

sebesar 66,26%. Peningkatan terendah pada aspek kerincian dan kelengkapan pertanyaan. 

 

Tindakan  yang  dilakukan  guru  yaitu  pada  awal  pembelajaran  siklus  II, guru mengingatkan  

pertanyaan  yang siswa ajukan  kurang  tepat, sehingga  pada siklus  II  kesalahan   yang  sama  tidak  

diulangi  lagi.  Selain  itu,  pertanyaan- pertanyaan  yang  siswa  ajukan  sering  berupa  pertanyaan  

yang  mengacu  pada jawaban kurang rinci. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II, siswa sudah 

tahu cara membuat pertanyaan  yang baik, sehingga hasil yang diperoleh  siswa pada aspek  kerincian  

dan  kelengkapan  pertanyaan  dapat  meningkat.  Pada  aspek  1 berupa  kerincian  dan  kelengkapan  

pertanyaan,  keterampilan  siswa  meningkat sebesar 1,08%. Semula hasil rata-rata yang diperoleh 

siswa pada siklus I sebesar 80,43 dalam kategori baik meningkat menjadi 81,30 masih dalam kategori 

baik. Pada siklus I, kesalahan yang masih dilakukan siswa adalah mereka mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang tidak menggunakan kata tanya. Mereka hanya memanfaatkan intonasi yang 

menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. 

 

Tindakan  yang  dilakukan  pada  siklus  II  yaitu  guru  mengganti  tema binatang menjadi 7 tema 

yang lebih bervariasi. Tema bervariasi membuka peluang yang   lebih   banyak   dan   memberi   

reaksi   kepada   siswa   untuk   mengajukan pertanyaan yang bervariasi dari segala sisi. Hasil rata-rata 

aspek 2 yaitu kreativitas dalam mengajukan pertanyaan, pada siklus I adalah 60 dalam kategori cukup 
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dan pada siklus II meningkat menjadi 76,52 dalam kategori baik. Dapat dilihat bahwa peningkatannya 

adalah sebesar 27,53%. Pada siklus I, 5 siswa tidak mengajukan pertanyaan kepada narasumber sama 

sekali. Masing-masing siswa rata-rata hanya mengajukan sekitar 2-3 pertanyaan pada setiap putaran. 

Pada siklus I pertanyaan siswa hanya terbatas pada seputar warna binatang, makanan, habitat, jumlah 

kaki, dan  sebagainya.  Pertanyaan-pertanyaan  mereka  tidak  menonjolkan  ciri  khusus dari gambar 

binatang yang dimaksud, padahal banyak binatang yang memiliki ciri yang  hampir  sama,  sehingga  

pada  siklus  I jawaban  siswa  banyak  yang  masih salah.  Penentuan  banyak  dan sedikitnya  jumlah  

pertanyaan  diukur  dari jumlah keseluruhan pertanyaan pada setiap putaran. 

 

Tindakan guru pada awal pembelajaran siklus II, siswa berdiskusi tentang struktur kalimat yang 

sempurna dan efektif. Reaksi siswa pada siklus II, siswa sudah menggunakan kalimat sempurna 

sehingga nada dan intonasi mereka banyak yang tepat. Hasil rata-rata aspek 3 yaitu ketepatan ujaran, 

penempatan  tekanan, nada, dan intonasi siswa pada siklus I sebesar 77,82  dalam kategori baik 

menjadi 80,86 masih dalam kategori baik pada siklus II.  

 

Peningkatan yang terjadi sebesar 3,90%. Peningkatan hasil rata-rata pada aspek   ketepatan ujaran, 

penempatan tekanan, nada, dan intonasi berkaitan dengan peningkatan  yang diperoleh siswa pada 

aspek struktur dan keefektivan  kalimat. Pada siklus I, banyak siswa yang menggunakan struktur 

kalimat tidak sempurna. Kalimat yang mereka gunakan banyak yang hanya berupa kata keterangan, 

sehingga nada kalimat yang mereka gunakan sering tidak tepat. Selain itu, pada siklus I siswa kurang 

menempatkan penekanan  pada  kata-kata  kunci  sehingga  penerima  informasi  sulit  menebak 

jawaban  yang  dimaksud  penyampai  informasi.  Akibatnya,  pada  siklus  I masih banyak jawaban 

siswa yang salah. 

 

Tindakan guru pada siklus II, gambar yang disajikan berupa benda yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga istilah yang digunakan pun sering tepat. Namun, siswa masih sering 

menggunakan diksi yang diulang-ulang. Aspek 4 yaitu pilihan kata (diksi) dan kosakata pada siklus I 

mencapai nilai rata-rata 72,17 dalam kategori cukup. Nilai rata-rata tersebut meningkat menjadi 81,73 

dalam  kategori  baik.  Peningkatan  yang  terjadi  sebesar  13,24%.  Peningkatan tersebut tidak 

terlepas dari penggantian tema yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, pada awal pembelajaran  

siklus II guru juga telah menyampaikan  kesalahan yang masih dilakukan siswa pada siklus I termasuk 

penggunaan diksi yang tidak tepat, sehingga pada siklus II tidak ada siswa yang menggunakan kata 

sukar dan diksi yang tidak tepat. 

 

Tindakan guru ada awal pembelajaran siklus II, guru menunjukkan bahwa bentuk  kalimat-kalimat  

tersebut  merupakan  kalimat  tidak  tepat. Setelah  tahu bentuk kalimat yang tepat, siswa 

menerapkannya pada pembelajaran siklus II. Terbukti  bahwa  ada  peningkatan  yang  sangat  

signifikan  pada  aspek  ini.  Pada aspek  5  berupa  struktur  dan  keefektivan  kalimat,  siklus  I  siswa  

telah mencapai nilai rata-rata 50,43 dalam kategori kurang.  Pada siklus II, siswa telah mencapai  hasil  

rata-rata  83,91  dalam  kategori  baik.  Peningkatan  yang  terjadi adalah sebesar 66,38%. 

Peningkatan yang terjadi pada aspek ini sangat signifikan. Hal tersebut disebabkan kesalahan yang 

mereka lakukan pada siklus I dapat dikurangi. 

 

Aspek  6 berupa  gerak-gerik,  mimik,  sikap,  dan pandangan  mata,  pada siklus I siswa mencapai 

nilai rata-rata 78,69 dalam kategori baik. Pada siklus II, rata-rata nilai yang siswa capai 80,86 dalam 

kategori baik. Siswa mengalami peningkatan sebesar 2,75%. Kesalahan pada aspek gerak-gerik, 

mimik, sikap, dan pandangan  mata yang sering dilakukan siswa pada siklus I adalah siswa masih 

merasa grogi sehingga pandangan mata mereka sesekali menunduk sebagai bentuk spontanitas. 
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Tindakan yang dilakukan guru adalah menggunakan tape recorder dalam pembelajaran. Penggunaan 

tape recorder merupakan salah satu alat yang berperan dalam peningkatan keterampilan  

menyampaikan  informasi aspek volume. Siswa memberi reaksi dengan cara berusaha agar suaranya   

dapat terekam dengan baik oleh tape recorder. Hasil rata-rata aspek 7 berupa volume atau 

kenyaringan suara siswa pada siklus I adalah 79,13 masih dalam kategori baik. Pada siklus II, hasil 

rata-rata diperoleh siswa adalah 84,34 dalam kategori baik. Peningkatannya adalah sebesar 6,58%. 

 

Tindakan yang dilakukan guru adalah mengubah tema. Tema pada siklus II lebih variatif, ciri antara 

benda 1 dengan benda lain memiliki perbedaan yang sangat  mencolok  sehingga  siswa  yakin  ketika  

memberikan  informasi  tentang gambar  yang  dimaksud.  Siswa  mengalami  peningkatan  sebesar  

28,18%  untuk aspek 8 berupa penguasaan topik informasi. Pada siklus I, siswa mencapai nilai rata-

rata sebesar 64,78 dalam kategori cukup. Pada siklus II, siswa mencapai nilai rata-rata sebesar 83,04 

dalam kategori baik. 

 

Siswa  sudah  pernah  berlatih  menyampaikan  informasi  pada  siklus  II sehingga  rasa  gugup  yang  

siswa  alami  dapat  dikurangi.  Selain  itu, kelancaran berbicara  siswa  juga dipengaruhi  oleh  rasa 

ingin  memperoleh  nilai yang  lebih tinggi. Siswa mengalami peningkatan nilai rata-rata sebesar 

5,67% pada aspek 9 yaitu  kelancaran.  Pada  siklus  I  siswa  memperoleh  nilai  rata-rata  76,52  

dalam kategori  baik dan pada siklus II nilai rata-rata  siswa meningkat  menjadi  80,86 masih dalam 

kategori baik. 

 

Tindakan yang dilakukan guru adalah menegaskan kembali rumus 5W+H dalam menyampaikan 

informasi. Pada aspek 10 berupa keutuhan dan keakuratan informasi dari narasumber, siswa 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 64,34 dalam kategori cukup pada siklus I dan meningkat menjadi 

80,43 dalam kategori baik pada siklus  II. Peningkatannya  adalah  sebesar  25%. Peningkatan  yang 

dialami siswa pada aspek ini tidak terlepas dari peran narasumber yang memberikan informasi sesuai 

dengan pertanyaan siswa. Pertanyaan siswa yang lebih tajam dan bervariasi  membuat  narasumber  

menyajikan    informasi  yang  lebih  tajam pula. Selain itu, siswa juga sudah mempertimbangkan  

jumlah pokok-pokok informasi yang   disampaikan   narasumber   sehingga   pada   siklus   II   ini   

siswa   sudah menyampaikan informasi sekitar 75% sampai 85%. 

 

Meningkatnya nilai rata-rata, disebabkan oleh adanya tindakan yang dilakukan guru pada awal 

pembelajaran siklus II. Siswa menyampaikan kesulitan- kesulitan menyampaikan informasi yang 

masih dialaminya. Kemudian, siswa bersama   guru   berdiskusi   untuk   mencarikan   solusi   dari   

kesulitan-kesulitan tersebut. Penjelasan yang guru sampaikan berpengaruh terhadap keterampilan 

menyampaikan  informasi  yang  siswa  miliki.  Guru  memberi  penguatan  dengan cara menunjukkan 

letak kesalahan dan cara memperbaikinya. Siswa sudah pernah melakukan pembelajaran seperti ini, 

sehingga siswa sudah terlatih menyampaikan informasi. 

 

Tingginya peningkatan yang dicapai siswa pada aspek struktur dan keefektivan kalimat disebabkan 

adanya tindakan yang dilakukan guru pada awal pembelajaran berupa penegasan kembali tentang 

struktur kalimat yang benar dan bentuk  kalimat  efektif.  Kebiasaan  siswa  menggunakan  bentuk  

kalimat  tidak efektif dapat dikurangi  bahkan dihilangkan.  Peningkatan  terendah  yang dicapai siswa 

pada aspek kerincian dan kelengkapan pertanyaan. Hal tersebut disebabkan pada pembelajaran siklus 

I siswa sudah banyak yang mengajukan pertanyaan yang cukup rinci dan lengkap. Mereka merasa 

bahwa pertanyaan yang mereka ajukan sudah  baik  setelah  mereka  mengetahui  nilai  yang  

diperoleh  pada  siklus  I. 
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Peningkatan nilai yang dialami siswa sangat signifikan. Hal tersebut disebabkan siswa telah 

mengalami peningkatan skor pada setiap aspeknya. Sistem penilaian menggunakan pembobotan 

sehingga nilai yang diperoleh siswa bersifat pasti.  Peningkatan  skor  walaupun  sedikit  jika  sudah  

dikalikan  bobot  maka hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap nilai yang siswa peroleh. 

 

Berdasarkan  hasil observasi antara siklus I dan siklus II dapat diketahui bahwa  telah  terjadi  

perubahan  perilaku  belajar  siswa.  Siswa  memperoleh  skor sesuai dengan perilaku belajarnya. Data 

observasi pada siklus I dan siklus II, rata-rata nilai yang diperoleh siswa dalam satu kelas dapat 

dibandingkan. Tabel 28 berikut ini akan menyajikan perbandingan data hasil observasi siklus I dan 

siklus II. 

 

Tindakan   yang   dilakukan   guru   adalah   mengubah   posisi   penyampai informasi. Reaksi siswa, 

siswa tidak lagi selalu ingin menjadi penerima informasi karena  pada pembelajaran  siklus II 

penerima  informasi  berada  di dalam kelas. Selain itu, pembagian tugas pada siklus II lebih tegas 

sehingga siswa yang tidak mau bertugas dapat dikurangi. Berdasarkan tabel 28 dapat diketahui bahwa 

tingkat kerjasama siswa saat menyampaikan informasi dengan teknik information gap mengalami  

perubahan  perilaku  yang positif.  Pada siklus  I nilai rata-rata  siswa sebesar 70,43 dan nilai tersebut 

meningkat menjadi 78,69 pada siklus II. 

 

Tindakan   guru   pada   pembelajaran   siklus   II  yaitu   mengubah   posisi penyampai informasi, 

penyampai informasi berada di perpustakaan, sehingga dia adalah satu-satunya siswa yang 

mengetahui informasi yang akan disampaikan. Reaksi  siswa,  mereka  ingin  segera  menyampaikan  

informasi  yang  diterimanya pada anggota kelompok. Perubahan perilaku antusias siswa selama 

proses menyampaikan informasi juga mengalami perubahasan yang positif. Hal tersebut dibuktikan 

dari nilai rata-rata pada siklus I sebesar 71,30 dan meningkat menjadi 74,78 pada siklus II. 

 

Tindakan  yang  dilakukan  guru  yaitu  memberi  motivasi  kepada  siswa. Reaksi  siswa yaitu siswa 

yang tidak bertanya  pada siklus  I sebanyak  5 siswa, sedangkan siklus II siswa yang tidak bertanya 

berkurang menjadi 3 siswa. Siswa sering bertanya pun lebih banyak daripada siklus I. Antusias siswa 

mengajukan  pertanyaan  kepada narasumber  mengalami  perubahan  yang positif. Nilai rata-rata 

siklus I sebesar 66,08 dan meningkat menjadi 70,86. 

 

Keaktivan siswa dalam menyampaikan informasi mengalami perubahan ke arah  yang  positif.  Pada  

siklus  I  siswa  memperoleh  nilai  67,82  dan  berubah menjadi 73,91 pada siklus II. Semua siswa 

pernah menjadi penyampai informasi. Pada siklus II siswa lebih aktif bertanya, lebih aktif 

melaksanakan tugasnya, dan lebih aktif menyampaikan informasi dibandingkan dengan siklus I. 

 

Berkat tindakan  pemberian  motivasi,  pada siklus II nilai rata-rata  siswa meningkat   menjadi   64,78   

dalam   kategori   cukup   sehingga   dapat   dikatakan perubahan perilaku siswa pada aspek ini 

mengalami perubahan positif. Perubahan perilaku siswa pada aspek kesediaan siswa berkomentar 

terhadap proses penyampaian  informasi  dari  temannya  mengalami  perubahan  yang  signifikan. 

Pada siklus I jumlah  siswa  yang mau berkomentar sedikit dan hanya siswa itu-itu saja.  Selain  itu,  

masih  banyak  siswa  yang  komentarnya  tidak  formal  sehingga pada siklus I nilai rata-rata siswa 

hanya mencapai 53,47 dalam kategori cukup. 

 

Tindakan   yang  dilakukan   guru  yaitu  memberi   observer   pada  setiap kelompok. Reaksi siswa 

pada siklus II, siswa yang tidak serius, bercanda sendiri, atau mengganggu teman lain sudah mulai 
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berkurang. Siswa merasa semua perilakunya   dinilai.   Pada  siklus  II  jumlah   observer   bertambah   

1  sehingga pengamatan  lebih maksimal. Kekritisan siswa dalam menyampaikan  pertanyaan juga 

mengalami perubahan yang positif. Pada siklus I nilai rata-rata yang dicapai siswa sebesar 64,78. 

Nilai tersebut meningkat menjadi 73,04. 

 

Aspek keseriusan siswa ketika menerima informasi dari temannya juga mengalami perubahan positif. 

Pada siklus I siswa mencapai nilai rata-rata sebesar 66.08 dan nilai tersebut meningkat menjadi 72,60 

pada siklus II. Keberanian dan ketekunan siswa juga mengalami perubahan positif. Pada siklus I nilai 

rata-rata siswa mencapai 65,65 sedangkan pada siklus II nilai tersebut meningkat menjadi 72,17. 

 

Berdasarkan  jurnal  guru,  siswa  sudah  memberi  respon  yang  lebih  baik pada  pembelajaran  

siklus  II,  siswa  lebih  memperhatikan  penjelasan  guru,  dan siswa  lebih  bersemangat  dalam 

melakukan  instruksi  yang diberikan  oleh guru. Keaktivan  siswa dalam mengikuti  pembelajaran  

pun lebih baik. Pada siklus II, jumlah   siswa   yang   tidak   bertanya   berkurang,   jumlah   siswa   

yang   berani berkomentar   bertambah,   dan  siswa  tidak  lagi  saling  menuding   siapa  yang 

seharusnya  bertugas.  Siswa sudah  mengerti  tanggung  jawabnya  masing-masing walaupun masih 

diingatkan oleh observer dan ketua kelompoknya. Tingkah laku siswa  selama  pembelajaran  sudah  

baik,  siswa  yang  menyampaikan  informasi sambil bercanda sudah tidak ditemukan  lagi. Namun, 

ada beberapa siswa yang masih  berbicara  dan  bercanda  sendiri  ketika  siswa  lain sedang  

menyampaikan komentar. Siswa juga masih ada yang duduk bersandar di tembok karena suasana 

kelas terasa panas pada jam pelajaran terakhir. 

 

Berdasarkan  hasil jurnal siswa dari siklus I ke siklus II, kesulitan  yang masih dialami siswa dalam 

berbicara dapat dikurangi, pada siklus I jumlah siswa yang tidak mengalami kesulitan berbicara 

sebanyak 5 siswa atau sebesar 10,87%.  

 

Pada siklus II jumlah siswa yang tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi 

bertambah menjadi 6 siswa atau sebesar 13,04%. Perubahan tingkah laku yang lain, siswa merasa 

senang selama mengikuti pembelajaran   menyampaikan   informasi.  Pada siklus II jumlah   siswa 

yang mengaku merasa senang dengan pembelajaran semakin bertambah. Mereka juga memberi 

tanggapan bahwa teknik information gap sangat bagus dan sesuai diterapkan pada pembelajaran   

menyampaikan   informasi.   Pembelajaran   yang mereka lakukan dirasa sudah baik, sehingga banyak 

saran siswa yang bersifat mempertahankan  pembelajaran  menyampaikan  informasi  dengan  teknik 

information gap. 

 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa pembelajaran keterampilan berbicara dilakukan 

oleh guru mata pelajaran selama ini cukup baik, hanya saja dalam penyampaiannya kadang-kadang 

kurang keras dan kurang tegas. Kesulitan   dalam   berbicara   yang   masih   siswa   alami   pada   

siklus   I  adalah kebanyakan  mereka  masih merasa grogi, gugup, dan kesulitan  dalam bertanya. 

Setelah  dilakukan   tindakan   pada  siklus  II,  kesulitan  dalam  bertanya  dapat dikurangi. Rasa grogi 

dan gugup masih siswa alami pada pembelajaran siklus II, tetapi tidak separah pada siklus I. Dua 

belas siswa yang diwawancarai mengaku senang dengan pembelajaran menyampaikan informasi 

dengan teknik information gap.  Pendapat  siswa  tentang  pembelajaran  menyampaikan  informasi  

dengan teknik  information  gap  sudah  baik  dan  menyenangkan.  Siswa  mengaku  sudah dapat 

menerima  pembelajaran  dengan baik. Hanya saja, siswa masih ada yang masih ramai sehingga 

mengganggu konsentrasi. Kesulitan berbicara yang dialami siswa teratasi dengan  adanya  

pembelajaran  menyampaikan  informasi  dengan teknik    information gap.  
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Apalagi, setelah dilakukan tindakan pada awal pembelajaran siklus II, siswa mengaku kesulitan 

berbicaranya semakin berkurang. Pada pembelajaran siklus I, masih ada beberapa hal yang harus 

diperbaiki, antara lain pemilihan tema agar lebih variatif dan tidak hanya satu tema. Selain itu, 

pembelajaran harus dilaksanakan secara lebih efektif. Saran tersebut dilaksanakan pada pembelajaran 

siklus II. Tema yang digunakan tidak hanya 1, tetapi 7 tema sekaligus. 

 

Selain itu,  guru   juga   mengubah   posisi   penyampai   informasi   ketika bertanya kepada 

narasumber. Pada siklus I, penyampai berada di dalam kelas pada saat bertanya kepada narasumber 

dan penerima informasi keluar kelas. Padahal, jumlah penerima  informasi  lebih banyak daripada  

jumlah penyampai  informasi sehingga pembelajaran kurang efektif. Pengubahan posisi tersebut 

terbukti mengefektifkan  waktu  dan  mampu  mengurangi  kegaduhan  yang  ditimbulkan siswa. 

Berdasarkan  hasil wawancara,  siswa  menyatakan  kelebihan  dari pembelajaran ini antara lain bisa 

mempermudah  siswa dalam berbicara, suasana pembelajaran  menyenangkan,  dan  tidak  kaku.  

Selain  itu,  siswa  juga  merasa senang  karena  belajar  secara  berkelompok.  Kekurangan  yang  

masih  mereka rasakan pada siklus I antara lain, gambar yang digunakan terlalu kekanak-kanakan 

karena menggunakan tema binatang. Oleh karena itu, pada pembelajaran siklus II guru mengganti 

tema tersebut sesuai permintaan siswa. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa penerapan teknik information 

gap dapat mengubah perilaku belajar siswa ke arah yang positif sehingga terjadi peningkatan 

keterampilan menyampaikan informasi siswa. Masih  ada  beberapa  hal  yang  belum  dapat  teratasi  

dari  penelitian  ini, antara lain: masih ada beberapa siswa yang tidak bertanya, siswa masih ada yang 

ramai, ada siswa yang masih merasa bosan, dan sebagainya. Namun, dengan pertimbangan bahwa 

secara klasikal siswa telah mencapai nilai batas ketuntasan belajar dan telah terjadi perubahan  

perilaku belajar siswa ke arah yang positif, maka penelitian dihentikan dan sudah dianggap berhasil. 

 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Pembelajaran  

menyampaikan  informasi  dengan  teknik  information  gap secara   teoretis   dapat   bermanfaat   

untuk pengembangan teori bahasa khususnya  yang  berkenaan  dengan  pembelajaran  keterampilan  

berbicara pada siswa kelas VIII. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada teori yang perlu 

dikaji ulang.  
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ABSTRACT 

This study aims to improve the activities and learning outcomes of science in class X IPA 5 students of SMA 

Negeri 5 Bandarlampung through the development and implementation of a constructivist learning approach. 

The subject of this classroom action research is Class X IPA 5 which consists of 25 students. The type of 

research used is descriptive qualitative with Classroom Action Research method, which is carried out in two 

cycles, where each cycle consists of 3 meetings. The research implementation process includes: planning stage, 

action implementation, monitoring and reflection. The results of the study show that a) The application of 

constructivism learning models can improve learning achievement in the Science of Light and Optics in 

everyday life; b) The application of the constructivism learning model can increase the learning activities of the 

subject matter of light and optics in everyday life, and c) the application of the constructivism learning model 

can increase the positive response of students to the teacher in science learning. Based on the results of this 

study, the suggestions that can be submitted are: To improve the quality of science learning, teachers should in 

their learning use innovative learning such as developing various innovative learnings so that they can 

significantly improve learning outcomes and the learning process, and are expected to contribute to the 

development of learning Interesting IPA. 

Key Word: Constructivism Learning Model, Activities and Learning Outcomes, Science, Light. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa Kelas X IPA 5 SMA 

Negeri 5 Bandarlampung melalui pengembangan dan pelaksanaan pendekatan pembelajaran konstruktivisme. 

Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah Kelas X IPA 5 yang berjumlah 25 orang siswa. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode Penelitian Tindakan Kelas, yang dilaksanakan dalam dua 

siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Proses pelaksanaan penelitian meliputi: tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, monitoring dan refleksi. Hasil Penelitian menujukkan a) Penerapan model pembelajaran 

konstruktivisme dapat meningkatkan prestasi belajar IPA Cahaya dan Optik dalam kehidupan sehari-hari; b) 

Penerapan model pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA Pokok Bahasan 

Cahaya dan Optik dalam kehidupan sehari-hari, dan c) Penerapan model pembelajaran konstruktivisme dapat 

meningkatkan respon positif siswa terhadap guru dalam pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil penelitian ini, 

maka saran yang dapat disampaikan adalah: Untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPA para guru hendaknya 

di dalam pembelajarannya menggunakan pembelajaran inovatif seperti mengembangkan berbagai pembelajarn 

inovatif sehingga secara nyata dapat memperbaiki hasil belajar mapun proses pembelajaran, dan  diharapkan  

dapat memberikan kontribusi bagi terbangunnya pembelajaran IPA yang menarik. 
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Kata Kunci: Model Pembelajaran Konstruktivisme, Aktivitas dan Hasil Belajar, IPA, Cahaya. 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terciptanya 

kemudahan-kemudahan untuk memperoleh pengetahuan. Tetapi untuk memperoleh pengetahuan 

tersebut memerlukan adanya kemauan dan kemampuan mengakses sumber informasi. Sehingga 

menuntut pendidikan Sekolah Menengah Atas menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan 

untuk menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu 

peningkatan mutu pendidikan sekolah merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan diatas, 

dimana pendidikan diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan siswa dengan cara 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, 

serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.(Diknas, 2003: 55) 

 

Pendidikan sekolah memiliki peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pendidikan sekolah merupakan suatu proses yang melibatkan pendidik, bahan ajar dan 

peserta didik. “Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan 

yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, serta mempunyai komitmen secara 

profesional untuk meningkatkan pendidikan.” (Diknas, 2003: 22). 

 

Guru sebagai ujung tombak dalam pendidikan,mempunyai peranan penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat bersaing di jaman pesatnya perkembangan 

teknologi. Dalam kurikulum 2013 Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu komponen penting. 

Mata pelajaran IPA adalah program untuk mengembangkan kemampuan berfikir siswa secara kritis 

dan kreatif, guna menanamkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai 

ilmiah pada siswa serta mencintai dan menghargai kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. 

 

Empat pilar pendidikan : Learning to know, Learning to be, dan Learning together. Peserta didik 

harus diberdayakan agar mau dan mampu untuk memperkaya pengalaman belajarnya (Learning to do) 

pemahaman dan pengetahuannya (Learning to know) membangun pengetahuan dan kepercayaan diri 

(Learning to be)  dan berinteraksi dengan bebagai individu atau kelompok yang bervariasi 

(Learning to l ive together).  

 

Namun tujuan yang sudah dirancang begitu baik tersebut tidak akan tercapai, jika pelaksanaan 

dilapangan tidak ada dukungan dari berbagai pihak yang berkaitan misalnya, dalam pelaksaan 

dilapangan,guru merasa kesulitan untuk mencapai tujuan yang tercantum dikurikulum, karena materi 

yang begitu banyak harus dituntaskan dalam waktu yang singkat. Terutama guru kelas X sangat 

merasakan hal tersebut. Program yang sudah dibuat sudah tidak bisa dilaksanakan dengan baik, 

karena dikejar target agar materi cepat tuntas. Sekolah menuntut agar para siswanya mendapat nilai 

baik untuk syarat kelulusan. 

 

Latar belakang penulis ingin mengadakan penelitian tindakan kelas, terdorong dengan ditemukannya 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dari pokok bahasan cahaya . Adapun kesulitan-kesulitan yang 

mereka hadapi diantaranya : Para siswa belum paham tentang konsep tentang proses pembentukan 

bayangan pada beberapa cermin, antara lain bayangan pada cermin datar, cermin cekung dan cermin 

cembung. Para siswa belum memahami mengenai pembiasan cahaya, dimana pada siang menjelang 

sore hari sinar matahari lebih panas di banding pagi hari, dimana sinar selalu berubah arah pada saat 
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mengenai media yang lebih padat daripada air. Para siswa belum memahami kerja beberapa macam 

alat optic yang mereka temukan sehari hari seperti mekanisme kerja kacamata, kaca pembesar / lup, 

mikroskop, lensa, dan teropong. Nilai rata-rata kelas tes formatif pada Pokok Bahasan Cahaya  masih 

di bawah KKM. Siswa yang mendapat nilai baik hanya 40% (10 orang) dari jumlah siswa 25 orang. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk segera mengadakan penelitian tindakan 

kelas, dengan harapan para siswa dapat memahami hakikat IPA yang sebenarnya juga memperoleh 

nilai yang memuaskan. 

 

Adapun upaya penulis untuk mengatasi masalah diatas akan mencoba mengadakan penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran konstruktivisme. Alasan penulis memilih 

model pembelajaran konstruktivisme karena model pembelajaran ini cukup menjanjikan akan adanya 

perubahan-perubahan pada hasil pembelajaran. 

 

Dalam model pembelajaran konstruktivisme siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat 

dengan kata-katanya sendiri, menguji ideidenya sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimiliki 

sebelumnya, serta berpeluang untuk membentuk kepekaan terhadap lingkungan, sehingga siswa 

menjadi lebih aktif dan kreatif. Pengetahuan digali dan dibangun sendiri oleh siswa, sedangkan guru 

berperan sebagai motivator, fasilitator dan mediator. Terjadinya interaksi sosial dalam model 

pembelajaran konstriktivisme sangat di tekankan. 

 

Siswa dapat menyelesaikan persoalan dengan cara bekerja sama, sehingga kebersamaan dalam 

pembelajaran lebih terbina. Menurut pandangan konstruktivisme keberhasilan belajar bukan hanya 

bergantung pada lingkungan melainkan juga pada pengetahuan alam siswa. Pandangan 

konstruktivisme lebih menekankan belajar sebagai upaya membangun konsep atau argument yang 

harus dilakukan sendiri oleh siswa yang belajar. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas,maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: “Apakah Penerapan Model Pembelajaran Konstruktivisme dapat meningkatkan 

Aktivitas dan hasil  belajar Fisika Pokok Bahasan Cahaya untuk siswa kelas X ipa 5 SMA Negeri 5 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020-2021?” 

 

Dari rumusan masalah tersebut, dirincikan menjadi beberapa pertanyaan  penelitian berikut : Apakah 

model pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar Fisika Pokok Bahasan Cahaya 

pada siswa kelas X ipa 5 SMA Negeri 5 Bandar lampung Tahun Pelajaran 2020-2021? Apakah model 

pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan aktivitas belajar Fisika Pokok Bahasan Cahaya 

pada siswa kelas X ipa 5 SMA Negeri 5 Bandar lampung Tahun Pelajaran 2020-2021? Apakah model 

pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan kemampuan guru mengembangkan pembelajaran 

Fisika Pokok Bahasan Cahaya pada siswa kelas X ipa 5 SMA Negeri 5 Bandar lampung Tahun 

Pelajaran 2020-2021? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran Fisika di kelas X Sekolah Menengah Atas pada Pokok Bahasan Cahaya, 

secara khusus tujuan penelitian ini sebagai berikut: Mengkaji bagaimana model pembelajaran 

konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar Fisika Pokok Bahasan Cahaya siswa kelas X IPA 5 

SMA Negeri 5 Bandar lampung Tahun Pelajaran 2020-2021. Menganalisis bagaimanana model 
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pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan aktivitas belajar Fisika Pokok Bahasan Cahaya 

siswa kelas X IPA 5 SMA Negeri 5 Bandar lampung Tahun Pelajaran 2020-2021. 

 

 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan masalah di atas maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut. Model 

Pembelajaran Konstruktivisme dapat meningkatkan Aktivitas dan Hasil pembelajaran siswa dalam 

mata pelajaran IPA pokok bahasan Cahaya. 

 

METODA PENELITIAN 

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan terjemahan dari classroom action research, yaitu satu action 

research yang dilakukan di kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

 

Desain Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus dilaksanakan sesuai perbaikan dan 

perubahan yang ingin dicapai. Tahapantahapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) meliputi empat 

tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Ke-empat Tahapan dalam Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ini membentuk siklus. Siklus ini diikuti oleh siklus-siklus berikutnya secara 

berkesinambungan. Setiap tindakan dalam siklus merupakan rangkaian tahapan yang saling 

berhubungan. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dengan mengikuti prosedur 

penelitian berdasarkan pada prinsip Kemmis dan Taggart (1998). Subjek Penelitian tindakan kelas ini 

di laksanakan di kelas X IPA 5 SMA Negeri 5 Bandar lampung Bandar Lampung Tahun pelajaran 

2020-2021. Penelitian ini di laksanakan di SMA Negeri 5 Bandar lampung Kota Bandar Lampung. 

  

Instrumen Penelitian 

Dalam Penelitian tindakan kelas memerlukan data yang otentik dan sistematis.Untuk mengumpulkan 

data tersebut peneliti menggunakan instrument yang terdiri dari: lembar evaluasi, lembar kerja siswa, 

lembar observasi, catatan lapangan dan lembar wawancara. 

 

Data mentah yang di peroleh dari hasil pos tes dan LKS,kemudian di olah melalui cara penyetoran, 

menilai setiap siswa / kelompok,menghitung nilai rata-rata kemampuan siswa untuk mengetahui 

gambaran jelas mengenai hasil  dalam memahami pelajaran IPA, untuk menghitung nilai dan rata-rata 

nilai siswa digunakan rumus sebagai berikut : 

 

Rumus Menghitung Rata-rata Nilai Siswa 

P =   Jumlah nilai siswa   x  100 % 

        Jumlah siswa 

P   = nilai rata-rata siswa 

 

Selanjutnya Data perolehan di konversikan pada skala nilai dengan rentang seratus untuk menilai rata-

rata hasil belajar  

 

Pengolahan Data Hasil Observasi 
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Data Observasi untuk siswa menggunakan skala penilaian dengan rentang nilai dalam bentuk angka 

(5, 4, 3, 2, 1) yang berarti angka 1 = sangat kurang ; 2 = kurang baik ; 3 = cukup baik ; 4 = baik ; 5 = 

sangat baik (Usman, U 1993: 82-85) dengan cara memberi centang (V) pada kolom skala nilai. 

 

Sedangkan Observasi guru dapat menggunakan skala penilaian dengan rentang nilai dalam bentuk 

angka (4, 3, 2, 1) untuk penilaian keterlaksanaan guru dalam pembelajaran.Angka 4 = baik sekali ; 3 = 

baik ; 2 = cukup ; 1 = kurang (Sudjana, 2006: 77-78) dengan cara memberi tanda centang (v) pada 

kolom skala nilai. 

 

Pengolahan Data Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan berisi kesan dan hal-hal yang perlu di perbaiki oleh peneliti dalam proses belajar 

mengajar catatan lapangan diisi oleh observer di akhir pembelajaran (siklus I, II dan III).Catatan 

tersebut di buat untuk memperoleh gambaran kinerja guru pada setiap pembelajaran dengan tujuan, 

agar dapat mem perbaiki pembelajaran. 

 

Untuk Mengukur hasil temuan di lapangan penulis menggunakan skala penilaian dengan rentang nilai 

dalam bentuk angka (4, 3, 2, 1) jika kinerja guru sudah memenuhi kriteria yang di harapkan, skornya 

4 (sangat baik), jika ada sedikit kekurangan skornya 3 (baik), jika lebih kriterian yang di harapkan 

lebih banyak dari kekurangannya skornya 2 (cukup), jika kekurangannya lebih banyak skornya 1 

(kurang). Penilaian di berikan dengan cara memberikan tanda centang (~) pada kolom skala nilai. 

Selanjutnya di konversikan pada skala nilai dengan rentang nilai 100. Konversi tersebut dapat di lihat 

pada tabel: 

 

Tabel Konversi Nilai Data Catatan Lapangan 

Nilai Presentase Keterangan 

90-100 90 % - 100 % Sangat Baik 

80-89 70 %  - 89 % Baik 

50-69 50 % - 69 % Cukup 

30-49 30 % - 49 % Kurang Baik 

10-29 10 % - 29 % Sangat Kurang 

 

Pengolahan Data Wawancara 

Dalam Pengolahan Data Wawancara, peneliti menggunakan rumus presentase berdasar kriteria 

Hendro (dalam Permana,2001: 23) yaitu : 

 
Keterangan : p = Presentase jawaban  

F = Frekuensi jawaban  

N = Banyak responden 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Awal Penelitian 
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Sekolah yang digunakan untuk penelitian tindakan kelas ini adalah SMA Negeri 5 Bandar lampung  

Tahun Ajaran 2020-2021. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X ipa 5  yang berjumlah 25 orang 

siswa, yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. 

 

Kenyataan di lapangan di SMA Negeri 5 Bandar lampung  tempat penelitian membuktikan bahwa 

mata pelajaran Fisika masih menghadapi kendala bagi siswa. Banyak siswa yang kesulitan dalam 

memahami materi yang di sampaikan guru. Banyak faktor yang menyebabkan siswa menerima 

pelajaran Fisika diantaranya siswa kurang serius dan kurang konsentrasi dalam mengikuti proses 

pembelajaan, hal ini terbukti dengan banyaknya siswa yang suka ngobrol sering becanda dan ada yang 

mengganggu temannya. 

 

Kenyataan yang menyedihkan, ketika penulis mengadakan ulangan harian (tes formatif) pada pokok 

bahasan cahaya hasil ulangan mereka banyak yang di bawah Kriteria Kompetensi Minimal (KKM). 

Hanya 10 orang siswa yang mendapat di atas KKM dan 15 orang nilainya di bawah KKM. KKM 

untuk pelajaran IPA di kelas X ipa 5 ini 62. Setelah penulis merefleksi diri ada beberapa hal yang 

menyebabkan hasil belajar Fisika kurang diantaranya : Faktor siswa itu sendiri sebagian besar dari 

mereka memang punya kebiasaan yang kurang baik. Hal ini diketahui dari informasi guru-guru 

mereka sewaktu kelas sebelumnya kebiasaan siswa seperti ini perlu penanganan yang serius. Penulis 

sendiri mengakui kesalahan yang diperbuat dalam mengajar sering menggunakan metode ceramah 

dan tanya jawab saja. karena dikejar target yang begitu banyak sedangkan waktu kurang.Hal ini 

dilakukan karena ada tuntutan agar siswa mendapat nilai UN yang bagus anak hanya dituntut hapal 

konsep, bukan pemahaman. Minat siswa untuk belajar kurang. Penggunaan alat peraga dan media 

pembelajaran yang belum optimal. 

 

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk memperbaiki kondisi yang 

memprihatinkan tersebut dengan memilih model pembelajaran yang dianggap tepat yaitu model 

konstruktivisme agar melaporkan hasil diskusinya secara bergiliran, kelompok yang lain 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas sebanyak 23 siklus, terdapat beberapa temuan penting. Hal 

itu diketahui dari deskripsi hasil penelitian, analisis dan refleksi yang dilakukan peneliti pada setiap 

tindakan. Diketahui proses pembelajaran dengan menggunakan model Konstruktivisme pada materi 

cahaya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Meskipun masih terdapat 

kekurangan-kekurangan, setiap kekurangan-kekurangan yang terjadi pada satu tindakan peneliti 

berusaha memperbaikinya pada tindakan selanjutnya. Perbaikan berdasarkan pada hasil analisis dan 

refleksi serta hasil diskusi antara peneliti dan observer. Secara rinci hasil pembahasan dari setiap 

tindakan adalah sebagai berikut : 

 

Pembahasan Hasil Penelitian Tindakan Siklus I 

Pembelajaran pada siklus I menyajikan materi tentang pengertian cahaya dan mengenali sifat sifat 

cahaya. Tujuan pembelajaran ini siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian cahaya dan sifat 

cahaya. Berdasarkan analisis tindakan pembelajaran yang dilaksanakan pada tindakan siklus I yang 

berpedoman pada rencana pembelajaran yang mengacu pada model pembelajaran konstruktivisme, 

dapat diketahui bahwa rencana pembelajaran telah sesuai dengan langkah-langkah konstruktivisme, 

Walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki pada tindakan selanjutnya, 

maka peneliti berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Hasil yang diperoleh dari observasi 

kinerja guru 75% (termasuk kategori baik). 
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Pada tindakan siklus I sewaktu apersepsi terlihat siswa ragu-ragu dan kurang percaya diri, keadaan 

seperti ini diatasi dengan cara menciptakan situasi kondisi yang memungkinkan siswa untuk berani 

mengungkapkan konsepsinya, misalnya menciptakan suasana yang menyenangkan dan menarik minat 

siswa seperti memperlihatkan gambar yang memancing siswa untuk mengeluarkan pendapatnya 

(Dahar,W. 1989: 98-102).Selain itu juga peneliti berusaha memancing siswa dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang problematik tentang phenomena kehidupan sehari-hari yang merangsang 

siswa untuk mau mengemukakan konsepsinya (Karli dan Margaretha,2004). Dalam membentuk 

kelompok terlihat ribut.Keadaan demikian diatasi dengan cara membentuk kelompok yang terdiri dari 

anggota kelompok yang heterogen dengan harapan agar siswa dapat saling mengisi antara yang 

kurang dan yang pandai (Anita Lie,2004). 

 

Dalam Diskusi kelompok belum ada kerja sama, dan masih bersifat individualisme, serta dalam 

melakukan percobaan belum mengikuti petunjuk dengan teliti. Keadaan itu dapat diatasi dengan 

memberikan pengarahan-pengarahan yang bersifat membimbing siswa agar tercipta suasana 

kerjasama yang baik dan ketelitian dalam bekerja (Karli dan Margaretha, 2004). Sewaktu diskusi 

dan penjelasan konsep, masih ada siswa yang belum terlibat secara aktif, keadaan ini dapat diatasi 

dengan cara menciptakan situasi dan kondisi yang merangsang siswa untuk ikut berpartisipasi melalui 

berbagai kegiatan, misalnya bertanya jawab dan melakukan percobaan kembali oleh siswa sehingga 

siswa terdorong untuk ikut berpartisipasi di dalamnya, karena mereka memperoleh pengalaman dari 

apa yang dilihat, didengar dan dirasakannya, (Richardson dalam Darmodjo,1992). Dalam melaporkan 

hasil kerja kelompoknya, siswa terlihat kaku dan tidak jelas, sehingga siswa yang lainnya kurang 

merespon. Hal ini terjadi karena siswa belum mengetahui dan belum terbiasa untuk melaporkan hasil 

kerja kelompoknya di depan kelas. Oleh karena itu peneliti mengatasinya dengan cara melatih dan 

memberikan pengarahan tentang cara-cara melaporkan dan menanggapi pendapat orang lain dengan 

baik, sehingga siswa memiliki keterampilan mengkomunikasikan pengetahuannya dengan baik pula 

(Anita Lie,2004). Analisis hasil penilaian pada tindakan siklus I adalah sebagai berikut : Penilaian 

hasil kinerja guru 75% (termasuk kategori baik) nilai rata-rata hasil belajar individu 70,4 (kategori 

baik).Nilai rata-rata kelompok (LKS) 79 (kategori baik) sedangkan hasil pengamatan kinerja siswa 

sebesar 6 6,4% (termasuk kategori cukup). 

 

Pembahasan Hasil Penelitian Tindakan Siklus II 

Pembelajaran pada tindakan siklus II menyajikan materi tentang berbagai macam alat optik yang 

menggunakan lensa atau cermin sebagai media pengantar cahayanya. Tujuan pembelajaran ini siswa 

diharapkan dapat, menjelaskan berbagai mekanisme kerja dari beberapa alat optik Berdasarkan 

analisis tindakan pembelajaran yang dilaksanakan pada tindakan siklus II yang berpedoman pada 

rencana pembelajaran yang mengacu pada model pembelajaran konstruktivisme, dapat diketahui 

bahwa rencana pembelajaran telah diketahui dengan langkah-langkah konstruktivisme.Hasil yang 

diperoleh dari aktivitas guru 86,11% (termasuk kategori baik). 

 

Ketika mengungkapkan konsepsi awalnya siswa terlihat aktif.Siswa cukup berani mengungkapkan 

konsepsinya hampir 80% aktif menjawab, keadaan seperti ini dikarenakan siswa mulai sadar, bahwa 

dengan mengungkapkan konsepsinya, maka sikap dan keterampilan dalam berkomunikasi akan dapat 

dikembangkan hal itu disebabkan karena peneliti berusaha memberikan dorongan kepada siswa 

melalui pengarahanpengarahan dan penguatan-penguatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ansubel 

(Dahar 1989) bahwa siswa akan termotivasi untuk belajar lebih baik apabila pembelajaran 

dihubungkan dengan pengetahuan awal siswa sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan hidupnya 

sehari-hari. Dalam membentuk kelompok, terlihat tertib, namun ketika melakukan percobaan ada 

beberapa orang siswa yang mempermainkan alat peraga.Hal ini terjadi karena peneliti kurang 
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memberi arahan kepada siswa padahal menurut Darmodjo (1996) bahwa dalam IPA sebaiknya guru 

mengembangkan sikap disiplin.Oleh karena itu peneliti mengatasinya dengan segera melalui 

pengarahan yang menyadarkan mereka bahwa hal tersebut tidak baik dan mengganggu pembelajaran. 

 

Dalam berdiskusi kelompok, mereka nampak senang karena memperoleh pengalaman yang 

baru.Setelah itu peneliti berusaha menciptakan situasi dan kondisi yang merangsang siswa dengan 

cara menyediakan berbagai kegiatan dan media yang menarik minat siswa. Siswa melaporkan hasil 

kerja kelompoknya secara bergiliran dan sikap kritis siswa mulai tertanam.Hal ini terjadi karena 

peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga dalam 

mengungkapkan konsepsinya siswa dapat bercerita lebih baik karena siswa memperoleh pengalaman 

dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakannya. 

 

Analisis hasil penilaian pada tindakan siklus II adalah sebagai berikut: penilaian kinerja guru 

diperoleh nilai 86,11% (termasuk kategori baik).Nilai rata-rata hasil belajar individual 77 (kategori 

baik).Nilai rata-rata kelompok (LKS) 86 sedangkan hasil pengamatan kinerja siswa sebesar 76,4% 

(termasuk kategori baik). 

 

Pembahasan Hasil Penelitian Siklus II. 

Pembahasan hasil penelitian tindakan siklus II menyajikan materi tentang cahaya dan alat 

optik.Tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan terjadinya proses melihat pada 

beberapa alat optic berdasarkan prinsip cahaya.. Berdasarkan analisis tindakan pembelajaran yang 

dilaksanakan Pada tindakan siklus III yang berpedoman pada rencana pembelajaran yang mengacu 

pada model konstruktivisme, dapat diketahui bahwa rencana pembelajaran telah sesuai dengan 

langkah-langkah konstruktivisme.Hasil yang diperoleh dari kinerja guru 94,4% (termasuk kategori 

baik sekali). Adapun perolehannya adalah sebagai berikut: Kemampuan siswa dalam mengungkapkan 

konsepsi awal lebih aktif, karena siswa memperoleh kebebasan untuk mengekspresikan penemuannya 

dengan luas.Hal ini sesuai dengan pendapat Sarini Iskandar (1997) bahwa anak-anak akan 

memperoleh banyak pengalaman yang berharga, jika mereka belajar dan bekerja secara berkelompok, 

apabila dalam pembentukan kelompok itu terdiri dari beberapa anggota kelompok yang berbeda 

kemampuannya,Mereka akan saling membantu dan saling mengajari, sehingga kemampuan siswa 

akan meningkat. Dalam membentuk kelompok, siswa terlihat tertib, dan dalam menyelesaikan 

masalah terlihat bekerja sama, saling membantu dan saling berinteraksi dengan baik.Hal ini 

dikarenakan siswa mulai terbiasa dengan pembelajaran secara berkelompok, saling membantu dan 

saling berinteraksi. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Sarini Iskandar (1997) bahwa anak-anak 

akan memperoleh banyak pengalaman yang berharga, jika mereka belajar dan bekerja secara 

berkelompok, apabila dalam pembentukan kelompok itu terdiri dari beberapa anggota kelompok yang 

berbeda kemampuannya, mereka akan saling membantu dan saling mengajari, sehingga kemampuan 

siswa akan meningkat. Dalam menanggapi pendapat orang lain siswa nampak sudah memiliki sikap 

kritis dan dalam menerima kritik atau saran orang lain, siswa sudah memiliki sikap terbuka.Keadaan 

seperti ini disebabkan karena siswa mau berusaha untuk merubah konsepsinya. 

 

Analisis hasil penilaian pada tindakan siklus III adalah sebagai berikut : penilaian kinerja guru 94,4% 

(termasuk kategori baik sekali).Nilai rata-rata hasil belajar individual 82,2 (kategori baik).Nilai rata-

rata kelompok (LKS) 94 (kategori baik sekali).Sedangkan hasil pengamatan kinerja siswa sebesar 

84.4% (termasuk kategori baik). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model konstruktivisme dilihat dari hasil perolehan evaluasi siswa pada siklus I,II dan 

ke III dapat meningkatkan hasil belajar siswa.Untuk lebih jelas peningkatan nilai tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel Hasil Capaian Nilai Siswa Dalam Siklus 

No Nama Siswa KKM 

Siklus I SIKLUS II SIKLUS III 

Capaian 

KKM 
Ket 

Capaian 

KKM 
Ket 

Capaian 

KKM 
Ket 

1 Adi Irawan 62 60 Belum 73 Tuntas 80 Tuntas 
2 Ahlul Rianto 62 40 Belum 50 Belum 60 Belum 
3 Alwi Assegaf 62 90 Tuntas 93 Tuntas 90 Tuntas 
4 Briliantika Anisa Putri 62 60 Belum 77 Tuntas 77 Tuntas 
5 Chandra Sujana 62 73 Tuntas 80 Tuntas 80 Tuntas 
6 Danang Triyo Sundoro 62 60 Belum 73 Tuntas 80 Tuntas 
7 Dwi Misgi Destika 62 80 Tuntas 93 Tuntas 90 Tuntas 
8 Elisa Maysaroh 62 47 Belum 57 Belum 60 Belum 
9 Endah Yunita 62 83 Tuntas 87 Tuntas 90 Tuntas 
10 Fitriani 62 70 Tuntas 77 Tuntas 80 Tuntas 
11 Gusti Arizna 62 80 Tuntas 90 Tuntas 100 Tuntas 
12 Hendro Prayoga 62 60 Belum 70 Tuntas 77 Tuntas 
13 Indah Ana Edistia 62 80 Tuntas 93 Tuntas 90 Tuntas 
14 Irma Wati 62 70 Tuntas 73 Tuntas 77 Tuntas 
15 Johar Noval 62 80 Tuntas 80 Tuntas 87 Tuntas 
16 Marlena Yusuf 62 100 Tuntas 83 Tuntas 100 Tuntas 
17 Muhammad Azrun Arif 62 80 Tuntas 77 Tuntas 80 Tuntas 
18 Nur Hidayah 62 60 Belum 77 Tuntas 77 Tuntas 
19 Reni Januati 62 57 Belum 70 Tuntas 70 Tuntas 
20 Riska Syafitri 62 70 Tuntas 73 Tuntas 83 Tuntas 
21 Ryan Darmawan 62 83 Tuntas 90 Tuntas 93 Tuntas 
22 Sherly Jopi Amelia 62 57 Belum 70 Tuntas 70 Tuntas 
23 Siska Yulinasari 62 70 Tuntas 83 Tuntas 83 Tuntas 
24 Sumarno 62 90 Tuntas 93 Tuntas 100 Tuntas 
25 Vena Derinda Sari 62 60 Belum 63 Tuntas 80 Tuntas 

 Jumlah  1760 
Tuntas 

60% 
1925 

Tuntas 

92% 
2054 

Tuntas 

92% 

 Rata- Rata  70,4 

Belum 

Tuntas 

40% 

77 

Belum 

Tuntas 

8% 

82,2 

Belum 

Tuntas 

8% 
 

Berdasarkan tabel di atas perolehan nilai ketuntasan belajar siswa pada siklus I dan II sebagai berikut : 

pada saat pra siklus I ketuntasan belajar siswa baru mencapai rata-rata 70,4 (kategori baik) dan 

presentase siswa yang mencapai KKM / ketuntasan 60%, belum tuntas 40%. Siklus I ketuntasan hasil 

belajar siswa mencapai rata-rata 77 (k atagori baik) dengan presentase siswa yang tuntas / mencapai 

KKM 92% (kategori baik sekali) dan 8% belum tuntas.Siklus II ketuntasan hasil belajar siswa 

mencapai rata-rata 82,2 (kategori baik) dengan presentase siswa yang tuntas 92% (kategori baik 

sekali) dan belum tuntas 8%. 

 

Tabel Peningkatan Hasil Belajar 

 

No  
Tes Formatif  

Pra Siklus I 

Tes Formatif  

Siklus I 

Tes Formatif  

Siklus II 

1 70,4 77 82,2 

 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siklus I,II dan III 
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Berdasarkan grafik peningkatan hasil belajar siswa siklus I sampai siklus III diperoleh hasil sebagai 

berikut: Siklus I diperoleh hasil rata-rata 70,4 (kategori baik) Siklus II diperoleh hasil rata-rata 77 

(kategori baik) dan Siklus III diperoleh hasil rata-rata 82,2 (kategori baik) 

 

Tabel Hasil Kerja Kelompok Siswa Berdasarkan Lembar Kerja Siswa Siklus I,II, dan III 

No Nama Kelompok 
Skor 

Ideal 

Pra Siklus 

I 
Siklus I Siklus II Jumlah Rata-rata 

1. Matahari 30 80 90 92,5 272,5 91 
2. Bumi 30 80 90 92,5 262,5 87,5 
3. Bulan 30 90 80 100 270 90 
4. Mars 30 70 85 92,5 257,5 85,8 
5. Yupiter 30 75 85 92,5 252,5 84,2 

 Jumlah  395 430 470,0 1315,0 438,5 
 Rata-rata  79 86 94 87,1 87,1 

 

Berdasarkan tabel hasil belajar siswa dilihat dari lembar kerja siswa (LKS) pra siklus I sampai siklus 

II adalah sebagai berikut: Hasil kerja kelompok siswa prasiklus I diperoleh nilai 79 (kategori baik) 

Hasil kerja kelompok siswa siklus I diperoleh nilai 86 (kategori baik) dan hasil kerja kelompok siswa 

siklus II diperoleh nilai 94 (kategori baik sekali) dan rata-rata nilai hasil kerja kelompok siswa 

diperoleh nilai 87,1 (kategori baik). 

 

Dari hasil observasi aktifitas guru setelah melaksanakan tindakan pembelajaran siklus I,terlihat dari 

36 skor ideal yang ada pada lembar observasi kegiatan guru skor yang diperoleh sejumlah 

27.Presentasenya %. sama dengan 27/36x100% = 75Sedangkan pada siklus II aktifitas guru terlihat 

meningkat dari skor ideal 36,skor perolehan 31 .Presentasenya %. 31/36x100% = 86,11 

 

Pada siklus II aktifitas guru mendapat skor perolehan 34. Adapun hasil dari wawancara, respon positif 

dari siswa pada siklus I, II,Siklus I siswa yang merespon positif sebanyak 18 siswa,dari jumlah 25 

orang. Jika diprosentasekan menjadi 18/25x100% = 72%. Sedangkan pada siklus II siswa yang 

merespon positif kegiatan pembelajaran dengan model kontruktivisme sebanyak 20 orang dari jumlah 

siswa 25 orang,diprosentasekan menjadi 20/25x100% = 80%.Pada siklus III siswa yang memberi 

respon positif bertambah menjadi 23 orang diprosentasekan menjadi 23/25x100% = 92%. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, catatan lapangan selama tindakan dilakukan, analisis dan pembahasan 

hasil pembelajaran dalam penerapan model pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran Fisika 

kelas X IPA SMA Negeri 5 Bandar Lampung dengan materi cahaya menyimpulkan bahwa: Penerapan 

model pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar Fisika Pokok Bahasan Cahaya 

siswa kelas X ipa 5 SMA  Negeri 5 Bandar lampung Tahun Pelajaran 2020-2021. Hal ini dapat 

ditunjukkan oleh hasil siswa yang meningkat dari pra siklus I, siklus I dan Siklus II. Pada siklus I nilai 
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rata-rata hasil pembelajaran adalah 70,4 pada siklus I meningkat menjadi 77 dan pada siklus II 

meningkat menjadi 82,2. Selain meningkatkan hasil belajar, ternyata penerapan model pembelajaran 

konstruktivisme juga meningkatkan aktivitras belajar Fisika Pokok Bahasan Cahaya siswa kelas X 

IPA 5 SMA  Negeri 5 Bandar lampung Tahun Pelajaran 2020-2021  Penerapan Model Pembelajaran 

Konstruktivisme telah berhasil meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran 

fisika di kelas 

 

 

Saran 

Berdasarkan kajian teoritis dan temuan-temuan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran.Adapun saran-saran tersebut adalah: Dalam merencanakan pembelajaran 

Fisika dengan menggunakan model pembelajaran konstruktivisme, seorang guru harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) tujuan pembelajaran ; 2) materi pembelajaran yang akan 

dibahas ; 3) kemampuan awal siswa ;4) situasi dan kondisi siswa yang tersedia.Dalam memilih media 

dan instrument pembelajaran, hendaknya seorang pendidik memilih dan menentukan instrument yang 

dapat mengembangkan kemampuan siswa. Dalam melaksanakan pembelajaran Fisika, guru harus 

lebih menekankan pada proses bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dan menggunakan 

pengetahuan awal siswa sebagai dasar bagi pembelajaran selanjutnya, sehingga pembelajaran 

berkesinambungan. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Fisika di SMA harus 

mempertimbangkan penggunaan model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme.  
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ABSTRACT 

This study aims to improve student learning activities by using a mind mapping learning model in the fourth 

grade MTK subjects at SD N 2 Sukamerindu, Talang Padang District. This research is a classroom action 

research, which is carried out in 2 cycles, each cycle consisting of planning, implementation, observation, and 

reflection stages. Data collection techniques used observational data on student activities and learning 

outcomes tests. The results showed that using the mind mapping learning model was proven to be able to 

increase student learning activities in MTK subjects. This is indicated by the achievement of indicators of 

success, student learning activities in the first cycle of the first meeting, the percentage of student learning 

activities was 35.55% with sufficient criteria and increased at the second meeting to 52.22% with good criteria. 

In the second cycle, the 1st meeting increased again to 63.33% with good criteria and increased at the 2nd 

meeting to 82.77% with very good criteria. While the percentage of student learning outcomes in the first cycle 

of students who have completed learning that is 56% increased in the second cycle to 100%. The conclusion of 

this study is that using a mind mapping learning model can increase student activity and learning outcomes in 

MTK subjects at SD N 2 Sukamerindu, Talang Padang District, in the 2021/2022 academic year. 

Key Word: Learning Activities, Mind Mapping, MTK 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

mind mapping pada mata pelajaran MTK kelas IV SD N 2 Sukamerindu Kecamatan Talang Padang. Penelitian 

ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri atas tahap 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan data obervasi 

aktivitas siswa dan tes hasil belajar. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran mind mapping terbukti dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran MTK. Hal 

ini ditunjukkan dengan tercapainya indikator keberhasilan, aktivitas belajar siswa pada siklus I pertemuan ke 1 

didapat persentase aktivitas belajar siswa sebesar 35,55% dengan kriteria cukup dan meningkat pada pertemuan 

ke 2 menjadi 52,22% dengan kriteria baik. Pada siklus II pertemuan ke 1 mengalami peningkatan kembali 

menjadi 63,33% dengan kriteria baik dan meningkat pada pertemuan ke 2 menjadi 82,77% dengan kriteria baik 
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sekali. Sedangkan pada persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I siswa yang telah tuntas belajar 

yaitu 56% meningkat pada siklus II menjadi 100%. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan aktivitas maupun hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran MTK di SD N 2 Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Mind Mapping, MTK 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Peran matematika dewasa ini semakin penting, karena banyak informasi yang disampaikan dalam 

bahasa matematika seperti  tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan 

untuk memahami dan menguasai informasi yang berkembang pesat yaitu dengan penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini.  

 

Menyadari pentingnya matematika, maka belajar matematika seharusnya menjadi kebutuhan dan 

kegiatan yang menyenangkan. Namun pada kenyataannya belajar matematika sering dianggap sesuatu 

yang menakutkan dan hal ini terjadi karena selama ini belajar matematika hanya cenderung berupa 

menghitung angka yang seolah-olah tidak ada makna dan kaitannya dengan peningkatan kemampuan 

berfikir untuk memecahkan berbagai persoalan.  

 

Padahal dengan belajar matematika, kita dilatih untuk senantiasa berfikir logis dan kritis dalam 

memecahkan permasalahan, serta dapat melatih kejujuran, ketekunan, dan keuletan. Masalah 

pembelajaran yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena sebagian besar siswa belum dapat 

menghitung angka dengan cepat.  

 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar Matematika dalam dokumen landasan pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir logis, analitis, kritis, kreatif, sistematis serta kemampuan 

berkerjasama. juga untuk mengembangkan kemampuan menggunakan Matematika dalam pemecahan 

masalah dan mengkomunikasikan ini atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan 

media lain. Hasil pengamatan dilapangan pada saat ini menunjukkan masih diperlakukannya sistem 

pendekatan konvensional yang kurang efektif sehingga menimbulkan kejenuhan peserta didik/siswa 

kelas Sekolah Dasar (SD). 

 

Peneliti mengamati sikap setiap anak dalam hal ini siswa SD N 2 Sukamerindu. Dalam pelajaran 

Matematika banyak siswa kelas IV yang tidak dapat menjawab soal dengan benar kurang lebih 25% 

atau hanya beberapa siswa saja yang menjawab benar. Banyak siswa tidak memahami penjelasan 

yang diberikan guru dengan metode ceramah. Hal ini menyebabkan nilai Matematika rendah atau 

tidak mencapai KKM di sekolah yaitu 60. Berikut nilai ulangan harian siswa pada mata pelajaran 

matematika kelas IV SD N 2 Sukamerindu: 

 

Tabel Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas IV 

No 
Rentang 

Nilai 

Jumlah 

Siswa 
Persentase Kategori KKM 

1 60 – 100 4 25 % Tuntas 

60 2 0 - 59 12 75 % 
Tidak 

Tuntas 

Jumlah 14 100%  
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  Sumber : Ulangan harian Siswa kelas IV Semester 2  

 

Berdasarkan tabel di atas terdapat 4 siswa atau 25% yang dinyatakan tuntas dan 12 siswa atau 75% 

dinyatakan belum tuntas.  Penyebab utama dari masalah ini adalah guru tidak menggunakan metode 

pembelajaran yang menarik pada pembelajaran matematika.  

 

 

Identifikasi Masalah. 

Dalam pelajaran Matematika banyak siswa kelas IV yang tidak dapat menjawab soal dengan benar 

kurang lebih 25% atau hanya beberapa siswa saja yang menjawab benar.  Banyak siswa tidak 

memahami penjelasan yang diberikan guru dengan metode ceramah. Nilai Matematika rendah atau 

tidak mencapai KKM di sekolah yaitu 60. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Apakah dengan menggunkan model pembelajaran mind mapping  dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas IV SD N 2 Sukamerindu Kecamatan 

Talang Padang Tahun Pelajaran 2021/2022? Apakah dengan menggunkan model pembelajaran mind 

mapping  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas IV SD N 2 

Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Tahun Pelajaran 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa menggunakan model pembelajaran mind mapping pada 

mata pelajaran matematika  kelas IV SD N 2 Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Tahun 

Pelajaran 2021/2022. Untuk meningkatkan hasil belajar belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran mind mapping pada mata pelajaran matematika  kelas IV SD N 2 Sukamerindu 

Kecamatan Talang Padang Tahun Pelajaran 2021/2022 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Aktivitas Belajar 

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran sangatlah penting. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran merupakan kunci dari kesuksesan sebuah startegi dalam pembelajaran. Bentuk-bentuk 

keaktifan siswa dalam proses belajar sangat beraneka ragam. Keaktifan itu meliputi keaktifan dalam 

pingederaan (yaitu mendengar, melihat, mencium, merasa, dan meraba), megolah ide-ide, menyatakan 

ide, dan melakukan latihan-latihan yang berkaitan dengan pembentukan ketrampilan jasmaniah, 

Hakiim (2011: 52). 

 

Menurut Anton M. Mulyono (2001: 26) aktivitas artinya kegiatan atau aktivan. Jadi segala sesuatu 

yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik, merupakan suatu 

aktivitas. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau  prilaku yang terjadi selama proses belajar 

mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar 

seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, serta tanggug jawab terhadap tugas 

yang diberikan. 

 

Sardiman (2007: 97) menyatakan bahwa: Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa 

aktivitas belajar itu tidak mungkin akan berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam proses belajar 

mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, 
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bertanya hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, berfikir, membaca, dan segala kegiatan yang 

dilakukan, yang dapat menunjang prestasi belajar. 

 

Dari  beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar tidak akan berhasil tanpa adanya 

aktivitias pembelajaran yang dilakukan siswa. Kegiatan berupa aktivitas yang dilakukan adalah untuk 

menunjang keberhasilan siswa. Aktivitas siswa dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Metode 

yang diterapkan setidaknya untuk membawa dan mengarahkan siswa dalam keaktifan proses 

pembelajaran. 

Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannnya 

bahan pelajaran dengan proses evaluasi hasil belajar, Dimyati dan Mujiono (2002:3). 

 

Sedangkan menurut Oemar (2004:30) hasil belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang setelah 

belajar, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar 

adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Bagi 

seorang siswa belajar merupakan suatu kewajiban, berhasil atau tidaknya seorang siswa dalam 

pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa itu sendiri. Untuk mendapatkan 

suatu prestasi tidaklah semudah yang dibayangkan, karena memerlukan perjuangan dan pengorbanan 

dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. 

 

Keberhasilan belajar bukanlah yang berdiri sendiri, melainkan banyak yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor lainnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar menagajar menurut 

Pupuh, (2010: 115) yaitu:  Tujuan merupakan muara dan pangkal dari proses belajar mengajar. Oleh 

karena itu, tujuan menjadi pedoman arah dan sekaligus sebagai suasana yang akan dicapai dalam 

kegiatan belajar mengajar. Performance guru dalam mengajar banyak dipengaruhi berbagai faktor 

seperti tipe kepribadian, latar belakang pendidik, pengalaman dan yang tak kalah pentingnya 

berkaitan dengan pandangan filosofis guru terhadap murid. Peserta didik dengan segala perbedaannya 

seperti motivasi, minat, bakat, perhatian, harapan, latar belakang sosio-kultular, tradisi keluarga, 

menyatu dalam sebuah sistem belajar di kelas. Pola umum kegiatan pengajaran adalah terjadinya 

interaksi antara guru dengan peserta didik dengan bahan sebagai perantaranya. Guru yang 

menciptakan lingkungan belajar yang baik maka kepentingan belajar anak didik terpenuhi. 

 

Evaluasi memiliki cakupan bukan saja pada bahan ajar, tetapi pada keseluruhan proses belajar 

mengajar, bahkan pada alat dan bentuk evaluasi itu sendiri. Artinya, evaluasi yang dilakukan sudah 

benar-benar mengevaluasi tujuan yang telah ditetapkan, bahan yang diajarkan dan proses yang 

dilakukan. 

 

Berdasarkan paparan uraian diatas,  peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa menerima pengalaman belajar yang telah dialami siswa 

baik berupa sikap maupun tingkah laku setelah mengalami proses kegiatan pembelajaran. 

 

Model Pembelajaran Mind Mapping 

Menurut Joyce dalam Trianto (2007:5), model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, 
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film, komputer dan lain-lain. Sedangkan Menurut Suprijono (2010:46), model Pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

 

Mind maping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-

konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf membentuk korelasi konsep menuju pada 

suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan 

gampang dimengerti oleh pembuatnya. Sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran 

langsung dari cara kerja koneksi-koneksi di dalam otak. 

 

Menurut Buzan (2008: 4) Mind map dalam bahasa indonesia berarti peta pikiran (dari kata mind yang 

berarti pikiran, dan map yang berarti peta).  Mind map adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir 

ke segala arah, menangkap berbagai pikiran  dalam berbagai sudut. Mind mapping mengembangkan 

cara berpikir divergen dan kreatif.  Mind mapping yang sering kita sebut dengan peta  konsep adalah 

alat berfikir organisasional  yang sangat hebat yang juga merupakan cara termudah untuk 

menempatkan informasi kedalam otak  dan mengambil informasi ketika dibutuhkan. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Mind mapping adalah suatu teknik mencatat 

yang mampu mengembangkan pikiran dan meningkatkan daya ingat karena informasi disusun secara 

bercabang dari tema utama yang menyertakan gambar, simbol, warna dan teks untuk yang dapat 

memampukan peserta didik untuk menggunakan seluruh potensi dan kapasitas otak. 

 

Beberapa hal penting dalam membuat peta pikiran ada dibawah ini, yaitu: Pastikan tema utama 

terletak ditengah-tengah. Contohnya, apabila kita sedang mempelajari pelajaran matematika, maka 

tema utamanya adalah matematika. Dari tema utama, akan muncul tema-tema turunan yang masih 

berkaitan dengan tema utama. Dari tema utama Mengenal satuan debit, maka tema-tema turunan 

dapat terdiri dari menentukan hubungan antar satuan: waktu, volum, kecepatan, dan debit, dan lain-

lain. Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna atau simbol. Dari setiap tema 

turunan pertama akan muncul lagi tema turunan kedua, ketiga dan seterusnya. Maka langkah 

berikutnya adalah mencari hubungan yang ada antara setiap tema turunan. Gunakan garis, warna, 

panah atau cabang dan bentuk-bentuk simbol lain untuk menggambarkan hubungan diantara tema-

tema turunan tersebut. Pola-pola hubungan ini akan membantu kita memahami topik yang sedang kita 

baca. Selain itu Peta Pikiran yang telah dimodifikasi dengan simbol dan lambang yang sesuai dengan 

selera kita, akan jauh lebih bermakna dan menarik dibandingkan Peta Pikiran yang miskin warna. 

 

Gunakan huruf besar. Huruf besar akan mendorong kita untuk hanya menuliskan poin-poin penting 

saja di Peta Pikiran. Selain itu, membaca suatu kalimat dalam gambar akan jauh lebih mudah apabila 

dalam huruf besar dibandingkan huruf kecil. Penggunaan huruf kecil bisa diterapkan pada poin-poin 

yang sifatnya menjelaskan poin kunci. Buat peta pikiran dikertas polos dan hilangkan proses edit. Ide 

dari Peta Pikiran adalah agar kita berpikir kreatif. Karenanya gunakan kertas polos dan jangan mudah 

tergoda untuk memodifikasi Peta Pikiran pada tahap-tahap awal. Karena apabila kita terlalu dini 

melakukan modifikasi pada Peta Pikiran, maka sering kali fokus kita akan berubah sehingga 

menghambat penyerapan pemahaman tema yang sedang kita pelajari. Sisakan ruangan untuk 

penambahan tema. Peta Pikiran yang bermanfaat biasanya adalah yang telah dilakukan penambahan 

tema dan modifikasi berulang kali selama beberapa waktu. Setelah menggambar Peta Pikiran versi 

pertama, biasanya kita akan menambahkan informasi, menulis pertanyaan atau menandai poin-poin 

penting. Karenanya selalu sisakan ruang di kertas Peta Pikiran untuk penambahan tema. 
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Matematika Sekolah Dasar ialah matematika yang diajarkan pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar. 

Penyempurnaan kurikulum matematika di sekolah selalu mempertimbangkan kedudukan matematika 

sebagai salah satu ilmu dasar. Matematika yang diajarkan dijenjang persekolahan yaitu Sekolah 

Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat pertama, Sekolah Lanjutan Umum atau disebut matematika sekolah. 

Sering juga dikatakan matematika sekolah adalah unsur-unsur atau bagian-bagian matematika yang 

dipilih berdasarkan atau berorientasi kepada kepentingan pendidikan, dan pengembangan IPTEK. Hal 

ini menunjukan bahwa matematika sekolah tetap memiliki ciri-ciri yang dimiliki matematika yang 

memiliki objek kajian yang abstrak serta berpola pikir yang deduktif konsisten. 

 

Menurut Russefendi (1995:72). “ Matematika merupakan bahasa symbol, ilmu deduktif yang tidak 

menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan, ilmu tentang struktur yang 

terorganisasi mulai dari unsur yang tidak terdefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma, atau 

postulat dan akhirnya ke dalil “  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu Februari , Maret dan April 2022. 

Tabel: Rencana Pelaksanaan PTK 

No Tanggal Siklus Keterangan 

1 8-2-2022 Siklus 1 pertemuan 1 Observasi  

2 15-2-2022 Siklus 1 pertemuan 2 Observasi dan tes akhir 

3 8-3-2022 Sklus 2 pertemuan 1 Observasi dan 

4 15-3-2022 Siklus 2 pertemuan 2 Observasi dan tes akhir 

5 12-4-2022 Pengolahan data Laporan 

 

Tempat Penelitian, Penelitian Tindakan Kelas akan dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 2 

Sukamerindu Kecamatan Talang Padang tahun pelajaran 2021/2022 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Negeri 2 Sukamerindu  sebanyak 16 

siswa yang terdiri dari 9 Siswa laki-laki 7 Siswa Perempuan.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian Tindakan Kelas ini merupakan penelitian proses suatu tindakan pembelajaran dengan 

dibantu oleh kolaborator atau teman sejawat. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

teknik berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan 

data kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka. Penelitian ini juga menggunakan alat bantu 

pengumpul data antara lain : Data mengenai aktivitas belajar siswa diperoleh melalui lembar 

observasi pada saat pemberian tindakan. Adapun format penilaian yang dipakai sebagai berikut:  

Format Penilaian Aktivitas Belajar Siswa 

No Nama Siswa 

Perilaku 

Aktivitas 

Jumlah 

Skor 

perolehan 

Skor 

Maksimal 

A B C D 

1               

2               

3               

Jumlah Skor             
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Skor Maksimal            

Persentase   

Keterangan : 

A. Memperhatikan Penjelasan Dari Guru 

B. Aktif Dalam Berdiskusi Kelompok 

C. Bertanya  

D. Menanggapi Pertanyaan Guru Atau Teman 

Data hasil belajar diperoleh dengan memberikan tes hasil belajar kepada siswa di akhir siklus. Adapun 

format yang akan diapakai adalah sebagai berikut: 

Tabel Format Nilai Hasil Belajar Siswa 

No. Nama KKM Nilai Keterangan 

1.      

2.      

3.      

4.      

Dst.     

Jumlah    

Rata-rata perkelas    

 

Tabel Format Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa 

 Jumlah siswa KKM 
Rata-rata 

Kelas 

Tuntas 
Belum 

Tuntas 

 %  % 

       

 

Tabel Kriteria Persentase Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Rentang Nilai Aktivitas Kriteria 

76%  s.d. 100% Baik sekali 

51%  s.d. 75% Baik 

26%  s.d  50% Cukup 

0 %  s.d. 25% Kurang 

 

 

Teknik Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif akan 

digunakan untuk menganalisis data hasil observasi yang digunakan untuk menjaring aktivitas belajar 

siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan analisisis kuantitatif akan digunakan untuk 

mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan penguasaan materi pembelajaran. 

Berikut ini adalah analisis data terhadap hasil penelitian : 

 

Data Aktivitas Belajar Siswa, penilaian sikap dalam penelitian ini diberikan skala nilai pada 

pengamatannya, skala nilai yang digunakan adalah dengan angka 1, 2, 3, 4. Skor tertinggi adalah 4. 

Untuk memperoleh data hasil aktivitas belajar siswa dengan menggunakan format sebagai berikut: 

 

                      Skor yang diperoleh 

Nilai Akhir = —————————  x 100 
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                      Jumlah keseluruhan 

 

Data kuanitatif diperoleh dari hasil tes untuk mengetahui sejauh mana peningkatan hasil belajar siswa 

dari hasil tes yang dikerjakan siswa pada siklus I dan siklus II dengan memperhatikan aspek 

ketuntasan, yaitu nilai KKM 60. Langkah-langkah dalam menganalisis data kuantitatif yaitu sebagai 

berikut :  

 

Nilai  Akhir:Skor  yang diperoleh   x 100 

                         Skor  maksimum 

.   

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan menggunkaan kamera yang digunakan untuk 

mendokumentasikan aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran beralangsung. 

 

Indikator Keberhasilan 

Adapun indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: Minimal 70% 

siswa di kelas tersebut aktif dalam kegiatan pembelajaran matematika. Minimal 75% siswa dikelas 

tersebut mencapai KKM yaitu 60. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Aktivitas Belajar Siswa 

Tabel Rekap Aktivitas Belajar Siswa Selama Penelitian Berlangsung 

 

Keterangan  
Siklus I Siklus II 

P1 P2 P1 P2 

Jumlah Skor Perolehan 175 182 188 221 

Skor Maksimal 256 256 256 256 

Persentase 68,36% 71,09% 73,44% 86,33% 

Kriteria Cukup  Baik  Baik  Baik Sekali 

 

Aktivitas siswa yang diperoleh dalam penelitian pada siklus I masih belum mencapai target yang 

diharapkan berdasarkan indikator keberhasilan yaitu sebesar 70%. Pada proses pembelajaran siklus I 

diperoleh aktivitas siswa pada pertemuan pertama hanya 68,36% dan pada pertemuan kedua 

mengalami peningkatan mencapai 71,09%. Sedangkan pada siklus II aktivitas siswa menunjukkan 

adanya peningkatan yaitu pada pertemuan pertama memperoleh hasil 73,44% dan pada pertemuan 

kedua memperoleh hasil 86,33%. 

 

Hasil Belajar Siswa 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Selama Penelitian 

 

 
Siklus I 

Persentase 
Siklus II 

Persentase 
Jumlah Siswa 16 16 

Tuntas 9 56% 15 94% 

Tidak Tuntas 7 44% 1 6% 

Rata-rata 64,38 - 73,13 - 
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Hasil belajar siswa pada siklus I dari 16 siswa, siswa yang mencapai nilai KKM sebanyak 9 siswa 

dengan persentase ketuntasan 56% dan sisanya 7 siswa dengan persentase 44% belum tuntas dan nilai 

rata-rata kelas diperoleh sebesar 64,38. Hasil belajar pada siklus ke II meningkat dari jumlah 16 

siswa, yang mencapai nilai KKM sebanyak 15 siswa dengan persentase ketuntasan sebesar 94%  

tuntas  dan hanya 1 siswa (6%) yang tidak tuntas.. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dalam penelitian dari Siklus I sampai siklus II kegiatan proses belajar mengajar mengalami 

peningkatan baik dari aktivitas dan hasil belajar siswa dapat dilihat dari: Siklus I. Aktivitas belajar 

siswa pada siklus I pertemuan 1 diperoleh persentase aktivitas belajar siswa sebesar 68,36% dengan 

kriteria cukup, pertemuan 2 diperoleh sebesar 71,09% dengan kriteria baik. Hasil belajar siswa pada 

siklus I jumlah siswa tuntas 9 atau dengan persentase ketuntasan 56%, siswa belum tuntas 7 atau 44%. 

Nilai rata-rata kelas diperoleh sebesar 64,38. 

 

Siklus II 

Aktivitas belajar siswa pada siklus II pertemuan 2 diperoleh persentase aktivitas belajar siswa sebesar 

73,44% dengan kriteria baik, pertemuan 2 diperoleh sebesar 86,33% dengan kriteria baik sekali. Hasil 

belajar siswa pada siklus II jumlah tuntas 15 siswa atau dengan persentase ketuntasan 94% ,dan belum 

tuntas 1 siswa atau 6%. Nilai rata-rata kelas diperoleh sebesar 86,33 . 

 

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model  pembelajaran 

mind mapping dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika  

kelas IV SD N 2 Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Tahun Pelajaran 2021/2022 

 

Saran  

Adapun saran dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah sebagai berikut: Kepada peneliti-

peneliti yang lain agar dalam kegiatan pembelajaran dikelas gunakanlah model pembelajaran agar 

siswa lebih bersemangat, aktif dan fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kepada kepala 

sekolah untuk dapat mendukung dan memfasilitasi bagi guru-guru yang akan melakukan penelitian 

tindakan kelas. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to obtain data and an overview of: 1) To describe student learning activities in 

learning English through the application of the PBL (problem based learning) learning model to students of 

SMP Negeri 24 Bandar Lampung class IX B SMPN 24 Bandar Lampung, 2) To describe the teacher's activities 

in learning English through the application of the PBL (problem based learning) model to Students IX B SMPN 

24 Bandar Lampung, 3) To determine the English learning outcomes of students IX B SMPN 24 Bandar 

Lampung 4) To determine the percentage (%) increase English learning outcomes of class IX B students of 

SMPN 24 Bandar Lampung. The subjects in this study were 32 students of class IX B SMPN 24 Bandar 

Lampung. The research was carried out in two cycles. Based on data analysis, it can be concluded that: 1) 

student activity with the application of Problem based learning model on the average score of first cycle student 

activity of 2.6 which is included in the moderately increased category in the second cycle to 3.7 which is 

included in the good category; 2) Teacher teaching activities are indicated by the average score in the first 

cycle is 2.6 which is in the good category and increased in the second cycle to 3.6 which is in the good 

category; 3). There was an increase in student learning outcomes in the first cycle from 32 students only 24 

students who completed with a completeness percentage of 75.00% with an average value of 72.66 In the second 

cycle there was an increase, namely from 38 students there were 29 students who completed with percentage of 

completeness 90.63% with an average value of 79.38 

Key Word: Problem Based Learning, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan gambaran tentang: 1) Untuk mendeskripsikan 

aktifitas belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris melalui penerapan model pembelajaran PBL 

(problem bassed learning) pada siswa SMP Negeri 24 Bandar Lampung  kelas IX B SMPN 24 Bandar 

Lampung,  2) Untuk mendeskripsikan aktivitas guru dalam pembelajaran bahasa Inggris melalui penerapan 

model PBL (problem bassed learning) pada Siswa IX B SMPN 24 Bandar Lampung, 3) Untuk menentukan 

hasil belajar bahasa Inggris  siswa IX B SMPN 24 Bandar Lampung 4) Untuk menentukan persentase (%) 

peningkatan hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas IX B SMPN 24 Bandar Lampung. Subyek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IX B SMPN 24 Bandar Lampung sebanyak 32 siswa. Penelitian dilaksanakan 

sampai dua siklus. Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa: 1) aktivitas siswa dengan penerapan 

model pembelajaran Problem based lerning pada skor rata-rata aktivitas siswa siklus I sebesar 2,6 yang 
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termasuk pada kategori cukup meningkat pada siklus II menjadi 3,7 yang termasuk pada katergori baik; 2) 

Aktivitas mengajar guru ditunjukkan dengan skor rata-rata pada siklus I adalah 2,6 yang termasuk kategori baik 

dan meningkat pada siklus II menjadi 3,6 yang berkategori baik; 3). Terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

pada siklus I dari 32 orang siswa hanya 24 orang siswa yang tuntas dengan persentase ketuntasan 75,00% 

dengan nilai rata-rata 72,66 Pada siklus II mengalami peningkatan yaitu dari 38 orang siswa ada 29 orang siswa 

yang tuntas dengan persentase ketuntasan 90,63% dengan nilai rata-rata 79,38 

Kata Kunci: Problem Based Learning, Hasil Belajar 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan dalam segala bidang di seluruh dunia. 

Sebagian besar pusat bisnis dan perkantoran yang mempunyai level internasional menggunakan 

Bahasa Inggris sebagai bahasa lisan dan tulis. Apalagi di era komunikasi dan globalisasi dimana 

dibuka pasar bebas, kemampuan Bahasa Inggris (language skill) merupakan sebuah syarat mutlak 

yang harus dimiliki oleh setiap orang. Apabila seseorang tidak mempunyai kemampuan berbahasa 

Inggris dengan baik maka dia akan tertinggal oleh jaman. 

 

Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris 

menetapkan bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa Indonesia adalah memahami dan 

mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan budaya dengan menggunakan bahasa Inggris. Dengan demikian, fungsi bahasa Inggris sebagai 

alat untuk berkomunikasi diupayakan dalam rangka mengakses informasi untuk membina hubungan 

interpersonal, bertukar informasi serta menikmati estetika bahasa dalam budaya Inggris. Oleh karena 

itu, mata pelajaran Bahasa Inggris di sekolah secara umum memiliki tujuan sebagai berikut: (1) 

Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, baik dalam bentuk lisan atau 

tulis,  yang  meliputi  kemampuan  mendengarkan  (listening), berbicara (speaking), membaca   

(reading), dan menulis (writing). 2) Menumbuhkan kesadaran tentang hakikat bahasa dan 

pentingnya bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar. 3) 

Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antarbahasa dan budaya serta memperluas 

cakrawala budaya agar siswa memiliki wawasan lintas budaya dan dapat melibatkan diri dalam 

keragaman budaya. 

  

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menekankan pelaksanaan pembelajaran pada aspek 

afektif atau perubahan perilaku dan kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang 

berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, juga cara pembelajarannya yang holistik 

dan menyenangkan. Dalam Kurikulum 2013 untuk SMP, kompetensi dikembangkan melalui: Mata 

pelajaran, dan menggunakan pendekatan saintifik, dengan melakukan kegiatan utama yang dikenal 

dengan istilah 5 M . 

 

Kegiatan utama 5M di dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yaitu: 1) 

Mengamati: Mengamati dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan mencari informasi, melihat, 

mendengar, membaca, dan atau menyimak. 2) Menanya: Menanya untuk membangun pengetahuan 

peserta didik secara faktual, konseptual, dan prosedural, hingga berpikir metakognitif, dapat 

dilakukan melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, dan diskusi kelas. 3) Mencoba yaitu 

Mengeksplor/mengumpulkan informasi, atau mencoba untuk meningkatkan keingintahuan peserta 

didik dalam mengembangkan kreatifitas, dapat dilakukan melalui membaca, mengamati aktivitas, 

kejadian atau objek tertentu, memperoleh  informasi, mengolah data, dan menyajikan hasilnya 

dalam bentuk tulisan, lisan, atau gambar. 4) Mengasosiasi: Mengasosiasi dapat dilakukan melalui 

kegiatan menganalisis data, mengelompokan, membuat kategori, menyimpulkan, dan 
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memprediksi/mengestimasi. 5) Mengkomunikasikan adalah sarana untuk menyampaikan hasil 

konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar/sketsa,diagram, atau grafik, dapat dilakukan 

melalui presentasi,  membuat laporan, atau unjuk kerja (Kamdi, 2007: 12). 

 

Permasalahan yang muncul adalah sebagian besar siswa IX B  SMPN 24 Bandar Lampung belum 

dapat menunjukkan kompetensi dengan baik sesuai kriteria ketuntasan yang ditetapkan ketika guru 

meminta mereka mempraktekkan kemampuan berbicara (speaking) bahasa Inggris. Hal itu 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris dan keterlibatan 

mental, emosi dan pikiran siswa.  

 

Dengan melihat beberapa indikasi seperti hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran bahasa 

Inggris belum memuaskan, banyak siswa yang pasif dan mereka masih takut untuk bertanya kepada 

guru apabila ada hal yang belum dimengerti, juga keberanian siswa untuk berbicara masih kurang. 

Aktivitas belajar siswa yang rendah tersebut berpengaruh terhadap hasil belajarnya yang cenderung 

rendah. Sebagai gambaran rendahnya hasil pretest pada kondisi awal (prasiklus) di kelas IX B  

SMPN 24 Bandar Lampung pada pembelajaran bahasa Inggris. Dari 32 orang siswa yang belum 

tuntas memenuhi KKM sebesar 75 hanya sebanyak 18 siswa   atau 62,50%  sedangkan ketuntasan 

belajar baru mencapai 12 siswa atau 37,50% dari ketentuan ≥85% dengan nilai rata-rata 61,41 di 

bawah ketentauan ≥75. Dalam hal ini  penulis sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris untuk 

melakukan alternatif baru dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menerapkan salah satu 

model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran Problem Based Learning. 

 

Problem based leaning merupakan suatu pembelajaran yang menyajikan berbagai situasi bermasalah 

kepada siswa, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk penyelidikan. Masalah yang disajikan 

adalah masalah yang kontekstual atau masalah-masalah dialami atau dilihat siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Pada pembelajaran problem based leaning, siswa dituntut untuk melakukan pemecahan 

masalah-masalah yang disajikan dengan cara menggali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian 

dianalisis dan dicari solusi dari permasalahan yang ada. Dengan digunakannya model pembelajaran 

PBL ini diharapkan para siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti mata pelajaran Bahasa Inggris.. 

Kalau siswa sudah merasa tertarik, guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi kepada siswa. 

Yang  tidak lagi merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran Bahasa Inggris. 

 

Rumusan Masalah 

Masalah yang di maksud dalam penelitian ini adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan,  yang 

dapat di rumuskan sebagai berikut: Bagaimana gambaran aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa 

Inggris melalui penerapan model pembelajaran PBL (problem bassed learning) pada Siswa kelas IXB  

SMP Negeri 24 Bandar Lampung? Bagaimana gambaran aktifitas guru dalam pembelajaran bahasa 

Inggris melalui penerapan model PBL (problem bassed learning) pada IX B  SMP Negeri  24 Bandar 

Lampung? Bagaimana gambaran hasil belajar bahasa Inggris pada siswa IX C  SMPN 24 Bandar 

Lampung yang diajar dengan model PBL (problem based learning)? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan aktifitas belajar siswa dalam pembelajaran 

bahasa Inggris melalui penerapan model pembelajaran PBL (problem bassed learning) pada siswa 

kelas IX B  SMP Negeri 24 Bandar Lampung, untuk mendeskripsikan aktivitas guru dalam 

pembelajaran bahasa Inggris melalui penerapan model PBL (problem bassed learning) pada Siswa 
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kelas IX B SMP Negeri 24 Bandar Lampung. untuk menentukan hasil belajar bahasa Inggris siswa 

kelas IX B  SMP Negerri 24   Bandar Lampung. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 di kelas IX B SMP 

Negeri 24 Bandar Lampung pada materi  Teks berbentuk procedure . Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Iskandar, (2012:21). Bahwa PTK 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama dengan orang lain 

(kolaborasi) yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.  

 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IX B SMP Negeri 24 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2017/2018 yang terdaftar pada kelas tersebut adalah 32 orang siswa yang terdiri dari 17 orang laki-

laki dan 15 orang perempuan. Kelas ini dipilih sebagai subyek penelitian karena berdasarkan data 

hasil belajar siswa di kelas IX B SMP Negeri 24 masih tergolong rendah. 

 

Faktor yang Diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Faktor siswa: untuk melihat peningkatan aktivitas 

hasil belajar siswa dalam mempelajari bahasa Inggris khususnya pada materi Teks berbentuk 

procedure  ketika guru menerapkan model pembelajaran problem based learning. Faktor guru: yang 

diamati adalah bagaimana guru mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran problem based learning..Hasil belajar: yang diteliti yaitu peningkatan hasil 

belajar kelas IX B SMP Negeri 24  Bandar Lampung, pada setiap siklus tindakan yang dilakukan oleh 

guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. 

 

Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan menggunakan siklus. Tiap siklus dilaksanakan 

dalam empat kali pertemuan. Dasar pelaksanaan setiap siklus adalah capaian atau perubahan 

aktivitas yang dicapai siswa sehubungan dengan faktor-faktor yang diselidiki. Dasar penilaian hasil 

belajar siswa sebelum diberikan tindakan adalah nilai ulangan akhir semester ganjil Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Dalam penelitian ini yang mengajar adalah peneliti pada kelas tersebut 

berkolaborasi dengan guru sebagai observer/pengamat.Desain model Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini terdiri atas 4 (empat) tahap, yakni: perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan/evaluasi dan Refleksi. Secara rinci penelitian tindakan kelas ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

SIKLUS I 

Perencanaan Tindakan (planning) 

Pada tahap perencanaan kegiatan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran RPP Siklus I.  Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) sesuai dengan materi 

yang akan diberikan. Menyiapkan format observasi pembelajaran, yaitu format observasi guru dan 

format observasi siswa yang terdiri atas observasi aktivitas guru dan observasi aktivitas siswa. 

Menyusun soal evaluasi hasil belajar tes siklus I  . 

Pelaksanaan Tindakan (Action) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran problem based learning pada materi teks berbentuk Procedure  (Reading) yang 

telah dibuat oleh peneliti sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

Pengamatan (Observation) dan evaluasi 
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Dalam tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar 

pengamatan pembelajaran problem based learning yang telah dirancang sebelumnya. Observasi 

dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran untuk memantau optimalisasi penerapan model 

pembelajaran problem based learning yang dilakukan oleh observer yaitu teman  sejawat  guru mata  

pelajaran  bahasa Inggris serta evaluasi hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa 

tentang materi teks berbentuk Procedure  (Reading)  menggunakan tes hasil belajar (tes siklus I) 

Refleksi (Reflection) 

Pada tahap ini hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi dikumpulkan kemudian 

dianalisis. Dari hasil tersebut akan dilihat apakah telah memenuhi target yang ditetapkan sesuai 

indikator kinerja. Jika belum memenuhi target, maka penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

Kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tindakan siklus sebelumnya akan 

diperbaiki pada siklus berikutnya. 

 

SIKLUS II 

Perencanaan. 

Meninjau kembali desain pembelajaran terutama skenario pembelajaran dalam penerapan problem 

based learning pada untuk pertemuan ketiga dan keempat yang diterapkan pada siklus II. Kegiatan 

pada tahap perencanaan siklus II ini meliputi: Menyiapkan Lembar Kerja Siswa sesuai dengan 

materi yang akan diberikan. Mempersiapkan lembar pengamatan untuk mengamati situasi dan 

kondisi kegiatan pembelajaran, yaitu lembar pengamatan untuk aktivitas siswa dan lembar 

pengamatan untuk aktivitas guru. Menyiapkan soal-soal untuk evaluasi tindakan siklus II (Tes 

Siklus II). 

 

Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran problem based learning pada materi  teks berbentuk Procedure    

 

Observasi dan Evaluasi 

Dalam tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan 

lembar pengamatan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Observasi dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk memantau optimalisasi penerapan 

model pembelajaran problem based learning oleh peneliti yang dilakukan oleh satu observer yaitu 

guru bahasas Inggris dan untuk melihat aktivitas siswa yang dilakukan oleh peneliti dan evaluasi 

hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa tentang pelestarian lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan pada siklus II dengan menggunakan tes hasil belajar (tes siklus II)   

 

Refleksi 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan diskusi refleksi berdasarkan hasil yang didapatkan dalam 

tahap observasi dan evaluasi. Untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan telah efektif serta 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi teks berbentuk Procedure 

.Kegiatan refleksi bertujuan untuk menganalisis data pada setiap akhir siklus dengan prosedur 

analisis sebagai berikut: menyajikan data, dan menyimpulkan.  

 

Refleksi dilakukan terhadap seluruh hasil observasi. Refleksi merupakan langkah terakhir dalam 

satu siklus penelitian tindakan untuk melihat apakah hal yang direncanakan dan dilakukan itu telah 

mencerminkan hasil yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan atau belum. 

 

Prosedur Penelitian 
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Kegiatan penelitian ini terdiri dalam dua tahap, yaitu tahap pra tindakan dan tahap pelaksanaan 

tindakan. Tahap pra tindakan, Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: Mengkonfirmasi teman 

sejawat  dan memastikan kesediaannya mendampingi peneliti. Melakukan konsultasi ke dosen 

pembimbing untuk pemantapan pelaksanaan tindakan. Melaksanakan tes awal. Tahap pelaksanaan 

tindakan. Pelaksanaan tindakan dilakukan secara bersiklus dan terdiri dari empat fase: 1) 

Perencanaan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, 4) Refleksi. 

 

Data dan Teknik Pengumpulan Data  

Sumber data penelitian adalah guru dan siswa yang meliputi: a) hasil observasi aktivitas belajar 

siswa; b) hasil observasi aktivitas mengajar guru; dan c) hasil belajar siswa. Jenis data yang 

diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari tes hasil belajar 

siswa sedangkan data kualitatif diperoleh dari lembar observasi. 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Data mengenai aktivitas belajar siswa 

diambil dengan menggunakan lembar observasi dengan cara memberikan skor pada aspek aktivitas 

yang dilakukan untuk siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Data mengenai hasil 

belajar bahasa Inggris diambil dengan menggunakan tes hasil belajar (tes siklus) dengan bentuk tes 

berupa tes pilihan ganda atau tes essay yang mencakup semua indikator pembelajaran pada siklus I 

serta siklus II. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu: Lembar observasi pengelolaan pembelajaran 

problem based learning yang digunakan untuk memperoleh data aktivitas guru dalam  Lembar 

observasi aktivitas siswa yang digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa, mengelola 

pembelajaran. Instrumen Tes Untuk Tes digunakan adalah esaites yaitu tes yang dilaksanakan pada 

setiap akhir siklus, tes ini bertujuan untuk menganlisis peningkatan hasil belajar siswa. 

 

Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dianalisis deskriptif yang meliputi, rata-rata, standar deviasi. Analisis 

deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai aktivitas siswa serta kemampuan 

guru selama proses pembelajaran berlangsung, rata-rata digunakan untuk menyajikan persentase 

aktivitas nilai guru dalam mengelola pembelajaran, persentase aktivitas rata-rata siswa dan 

presentase ketuntasan rata-rata hasil belajar siswa, standar deviasi digunakn untuk menyajikan 

daftar nilai yang diperoleh tiap siswa. Menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan rumus  

                       x 

        Xi   =  -------          (Sudjana, 2002: 67) 

                      n 

 

Dengan: 

x  = nilai rata – rata yang diperoleh siswa 

n = jumlah siswa secara keseluruhan 

Xi = nilai yang diperoleh tiap siswa 

 

Menentukan tingkat pencapaian ketuntasan belajar,  Presentase jumlah siswa yang hasil 

belajarnya sidah tuntas, dengan menggunakan rumus: 

                                                                                 

                                                      ∑x 

              Ketuntasan  Klasikal = ------ x 100%                      (Sudjana, 2002:67) 
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                                                      N 

 Keterangan : 

∑x = Jumlah Siswa yang tuntas belajar  

N = Jumlah Siswa secara keseluruha 

 

 

 

Menentukan presentase (%) aktivitas belajar siswa dengan menggunakan rumus: 

                          X 

       % Aktivitas  =   ------     x 100% 

                                                                    N 

Keterangan: 

X = Skor aktivitas siswa 

N = Skor maksimal (Arikunto, 2007: 28) 

 

Menentukan aktivitas mengajar guru digunakan rumus: 

                                                                  ∑AG               

%KAMG  =  --------------- x 100% 

                              ∑x 

 

Keterangan: 

 

K = Keberhasilan 

A = Aktivitas 

M = Mengajar 

G = Guru (Sudjana, 1996) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil belajar bahasa Inggris kelas IX B SMP Negeri 24 Bandar Lampung, dimana nilai 

ulangan harian tahun pelajaran 2017/2018 pada materi teks berbentuk Procedure tergolong masih 

rendah. Dari KKM sekolah untuk mata pelajaran bahasa Inggris yaitu 75  hasil belajar siswa yang 

terdiri dari 32 orang siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 hanya 12 orang siswa atau 37,50%, sedangkan 

siswa yang memperoleh nilai ≤ 75 sebanyak 18 orang siswa atau 62,50%  dengan nilai rata-rata 61,41  

Setelah melakukan diskusi antara  peneliti dan teman sejawat guru bahasa Inggris SMPN 24 Bandar 

Lampung, maka di simpulkan dalam pembelajaran akan akan diperbaiki dengan menggunakan model 

pembelajaran problem based learning. 

 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam empat kali pertemuan yang 

dibagi menjadi dua siklus. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan menerapkan moedel 

pembelajaran Problem based learning pada materi teks berbentuk Procedure. Penelitian ini 

dilaksanakan di kelas IX B SMP Negeri 24 Bandar Lampung. Subyek dalam penelitian ini adalah 

semua siswa kelas IX B SMP Negeri 24 Bandar Lampung yang berjumlah 32 orang. 

 

Berdasarkan permasalahan pertama tentang bagaimana gambaran aktivitas belajar siswa dalam 

proses belajar mengajar pada materi teks berbentuk Procedure  (Reading yang diajar dengan 

menerapkan model pembelajaran Problem based learning, dapat dijelaskan berdasarkan hasil 

pengamatan pada siklus I maupun Siklus II dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.4 dimana rata-rata 
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aktivitas siswa menuju ke arah yang lebih baik. Peningkatan tersebut menunjukan adanya minat 

siswa dan antusias siswa dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan dengan 

menerapkan model Problem based learning. 

 

 

 

No Siklus Pertemuan 1 
Pertemuan 

2 

Rata-

rata 

Kategori 

2 Siklus I 2,5 3,2 2,9 Cukup 

3 Siklus II 3,5 3,9 3,7 Baik 

 

Secara jelas peningkatan aktivitas siswa selama proses perbaikan pembelajaran sebagaimana 

dijelaskan pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 Gambar  Grafik Rata-rata Aktivitas  Belajar Siswa Pada Siklus I dan II 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel yang telah dievaluasi di peroleh bahwa 

aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus I dengan materi teks 

berbentuk Procedure  (Reading menunjukan rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 

2,9 dengan kategori cukup Pada siklus II Aktivitas siswa terlihat dinilai mengalami peningkatan 

dimana rata-rata aktivitas belajar siswa menunjukan adanya peningkatan yang signifikan,  dimana 

rata-rata aktivitas siswa adalah 3,7 yang berada dalam kategori baik. Adanya peningkatan pada 

skor rata-rata aktivitas belajar siswa dari 2,9 pada siklus I menjadi 3,7 pada siklus II menandakan 

kelemahan/kekurangan di siklus I teratasi sehingga aktivitas siswa mengarah ke arah lebih baik. 

 

Aktivitas Mengajar Guru 

Pelaksanaan PTK Dengan Menerapkan model pembelajaran Problem based learning dalam 

pembelajaran bahasa Inggriis untuk materi pokok teks berbentuk Procedure  (Reading) dilakukan 

sebanyak 4 (empat) kali pertemuan dengan 2 (dua)  siklus.  Siklus I  dan  II  terdiri  dari 2 (dua) 

kali pertemuan dimana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan langkah-langkah model 

pembelajaran Problem based learning yang termuat dalam RPP . 
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Berdasarkan permasalahan kedua yaitu “Bagaimana gambaran aktifitas guru dalam pembelajaran 

bahasa Inggris melalui penerapan model PBL (problem bassed learning) pada siswa SMP Negeri 5 

Bandar Lampung dengan menerapkan model pembelajaran Problem based learning?” dapat 

dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengamatan aktivitas mengajar guru baik pada siklus I maupun 

Siklus II mengarah dari cukup menjadi kerah yang lebih baik seperti yang terlihat pada tabel 4.2 

dan 4.5 dimana rata-rata aktivitas mengajar guru dari kategori cukup pada siklus I menuju ke arah 

yang lebih baik pada siklus II yang digambarkan aktivitas antara siklus sebagaimana tabel berikut: 

 

 

Tabel Rekapitulasi Peningkatan Aktivitas Guru  pada Siklus I dan II 

No Siklus Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata Kategori 

2 Siklus I 2,4 2,9 2,7 Cukup 

3 Siklus II 3,5 3,7 3,6 Baik 

 

 

Secara jelas peningkatan aktivitas guru selama proses perbaikan pembelajaran sebagaimana dijelaskan 

pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Grafik Rata-rata Aktivitas  Mengajar Guru  Pada Siklus I dan II 

 

 

Analisis deskriptif pada tabel dan gambar rata-rata aktivitas guru pada siklus I sebesar 2,7 

berkategori cukup mengarah ke kategori baik pada siklus II dengan rata-rata aktivitas 3,6 

berkategori baik. Hal ini menunjukan adanya peningkatan aktivitas mengajar guru dari 2,7 pada 

siklus I menjadi 3,6 pada siklus II dengan menerapkan model pembelajaran Problem based 

learning. 

 

Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan permasalahan ketiga yaitu” Bagaimana gambaran hasil belajar bahasa Inggris  siswa 

kelas IX C SMPN 5 Bandar Lampung dengan  menerapkan model pembelajaran Problem based 

learning? dapat dijelaskan bahwa hasil belajar siswa pada setiap siklus cendrung mengalami 

peningkatan ke arah yang lebih baik. 
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Rekapitulasi  nilai  hasil  belajar  dan ketuntasan belajar siswa  dari kondisi awal, siklus  I  sampai 

dengan siklus II dapat dilihat dari tabel di bawah ini.   

 

 

 

Tabel Rekapitulasi Nilai Rata-rata dan Ketuntasan  Belajar dari kondisi awal (Prasiklus),   

Siklus I dan Siklus II 

 

No Siklus Nilai 

Ketuntasan 

Tuntas 
% 

Tuntas 

Blm 

Tuntas 

% 

Blm 

1 Awal 61,41 12 37,50 20 62,50- 

2 
Siklus 

I 
72,66 24 75,00 8 25,00 

3 
Siklus 

II 
79,38 29 90,63 3 9,37 

 

Untuk memperjelas kenaikan nilai rata dan ketuntasan belajar siswa dapat dilihat pada diagram batang 

di bawah ini : 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar Grafik Rata-rata dan Ketuntasan Hasil Belajar Siswa  Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 

 

Berdasarkan hasil analisis hasil belajar siswa melalui test pada kondisi awal dari 32 siswa yang 

tuntas mencapai   nilai ≥ 75 sesuai dengan KKM terdapat 12 siswa yang tuntas atau 37,50% dan 

terdapat 20 siswa atau 62,50% yang mencapai nilai <75. Ketuntasan pada kondisi awal belum 

mencapai ketuntasan secara klasikal sebesar 85% dengan nilai rata-rata 61,41. Pada siklus I  nilai 

rata-rata sebesar 72,66. Pada siklus ini secara klasikal belum memenuhi kriteria ketuntasan secara 

klasikal, dimana dari 32 siswa terdapat 24 siswa yang mencapai ketuntasan atau 75,00% yang 

mencapai nilai ≥ 75 sesuai dengan KKM mata pelajaran bahasa Inggris yang telah ditentukan 

sekolah, dan terdapat 8 orang siswa dengan persentase sebesar 25,00% siswa yang mencapai nilai 

<75 atau belum mencapai KKM yang ditentukan sekolah sebesar 75. Persentase ketuntasan pada 

siklus ini belum mencapai ketuntasan secara klasikal sebesar 85%. Rendahnya hasil belajar siswa 

ini disebakan karena siswa belum sepenuhnya mengikuti dan belum terbiasa dengan model 
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pembelejaran yang di terapkan, selain itu siswa juga kurang aktif dalam bekerja sama dengan 

kelompoknya dalam berdiskusi menganalisi masalah, dan masih terdapat siswa yang bermain saat 

diskusi, di karnakan guru belum mampu mengelola kelas dengan baik. 

 

Hasil belajar siswa pada siklus II dimana memperoleh nilai rata-rata sebesar 79,38. Pada siklus II 

Hasil belajar telah memenuhi kriteria ketuntasan secara klasikal, dimana dari 32 siswa terdapat 29 

siswa yang mencapai ketuntasan atau 90,63% yang mencapai nilai ≥ 75 sesuai dengan KKM dan 

terdapat 3 orang siswa dengan persentase sebesar 9,37% siswa yang mencapai nilai <75 atau belum 

mencapai KKM yang ditentukan sekolah sebesar 75. Dari hasil yang diperoleh tersebut, 

menunjukan ada peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II dan telah mencapai 

ketuntasan klasikal walaupun masih ada beberapa siswa belum mencapai ketuntasan hasil belajar. 

 

Peningkatan hasil belajar pada siklus II menunjukan adanya peningkatan hasil belajar siswa dan 

guru telah mampu mengelola pembelajaran. Pada Siklus II target ketuntasan hasil belajar telah 

tercapai yaitu 90,63 % siswa telah tuntas hasil belajarnya. Dengan peningkatan ini, penelitian ini 

telah berhasil mencapai target dan keberhasilan siswa dalam test siklus II memberi gambaran 

penerapan model pembelajaran Problem based learning mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Dengan demikian, jawaban atas permasalahan penelitian telah terungkap yaitu pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran Problem based learning berhasil meningkatkan aktivitas 

belajar siswa, aktivitas mengajar guru, dan hasil belajar siswa bahasa Inggris siswa IX B SMP 

Nergeri 24 Bandar Lampung pada materi pokok Teks berbentuk procedure   Penelitian ini juga 

dikatakan berhasil karena hipotesis tindakan telah terjawab 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

Aktivitas belajar siswa dengan menerapkan model Pembelajaran problem based learning pada 

setiap siklus cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata pada setiap siklus, 

dimana pada siklus I skor rata-rata aktivitas siswa adalah 2,9 yang termasuk kategori cukup 

mengarah ke baik meningkat pada siklus II menjadi 3,7 yang termasuk pada kategori baik 

mengarah ke sangat baik. Aktivitas mengajar guru dengan menerapkan model pembelajaran 

Problem Based Learning pada setiap siklus cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan skor 

rata-rata pada setiap siklus, dimana pada siklus I skor rata-rata aktivits guru adalah 2,64 yang 

termasuk kategori baik dan meningkat pada siklus II menjadi 3,61 yang berkategori baik. Hasil 

belajar bahasa Inggris  siswa kelas IX B SMPN 24 Bandar Lampung dapat ditingkatkan dengan 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning. Dimana pada siklus I yaitu diperoleh 

nilai rata-rata 72,66 dan ketuntasan belajar sebesar 75,00% yang mencapai KKM atau dari 32  

siswa sebanyak 24  siswa yang memperoleh nilai ≥ 75. Pada siklus II diperoleh nilai  rata-rata 

79,38 dan  ketuntasan  belajar  pada  siklus II  mengalami peningkatan yaitu dari 32 orang siswa 

ada 29 orang siswa yang yang memperoleh nilai ≥ 75, dengan persentase ketuntasan hasil belajar 

adalah 90,63%. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran berikut: Bagi 

Sekolah, khususnya SMP Negeri 24 Bandar Lampung dapat mencoba menggunakan model 

pembelajaran Problem based learning pada pembelajaran bahasa Inggris untuk mengatasi 

banyaknya siswa yang pasif dalam pembelajaran serta untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
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mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam penelitian ini peneliti menyadari masih ada kekurangan-

kekurangan baik dalam hal perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan penganalisian data 

hasil penelitian sampai dengan penarikan kesimpulan. Karena peneliti juga hanyalah manusia biasa 

yang tidak sempurna dan tidak pernah luput dari kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran dan 

kesempurnaan yang hakiki hanya disisi allah SWT. 
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IN CLASS IV SD N 4 TALANG PADANG, TALANG PADANG 
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MENINGKATKAN AKTIFITAS DAN HASIL BELAJAR PKn DENGAN 

PEMBELAJARAN MODEL STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 

DIVISION) PADA SISWA KELAS  IV SD N 4 TALANG PADANG  

KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

 Wirazaki, S.Pd. 

SD Negeri 4 Talang Padang   Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The aim of the research is to increase the activities and learning outcomes of Civics. The data collection 

techniques used were observation, and qualitative data analysis techniques consisting of observations and 

documentation were analyzed descriptively qualitatively. The results of Classroom Action Research (CAR) show 

that the application of STAD Model Learning by grade IV teachers at SD N 4 Talang Padang, Talang Padang 

District, Tanggamus Regency can increase student learning activities and outcomes, this can be seen from the 

indications of improvement in each cycle, the data shows from one cycle to the next cycle there is an increase in 

the level of activity and student learning outcomes. The first cycle of students with very good activity was 13.3%, 

students with good activity were 26.6%, students with moderate activity were 66.6%, less 66.6%; In the second 

cycle, 33.3% of students with very very good activity, 33.3% of students with good activity, 66.6% of students 

with sufficient activity, had 0% less activity. Learning outcomes in the first cycle of students whose learning 

outcomes are complete 53.3%, students whose learning outcomes are not complete 47.7%, ; The second cycle of 

students whose learning outcomes are complete 93.3%, students whose learning outcomes are not complete 

6.7%. Thus, it can be said that the application of the STAD learning model can increase the activities and 

learning outcomes of students' Civics Subjects. The indicator of success that has been set is that at least 75% of 

students' learning completeness can be achieved. 

Key Word: Learning Activities, Learning Outcomes and STAD Model 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah meningkatnya aktivitas dan hasil belajar PKn. Teknik-teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, dan Teknik analisis data yang bersifat kualitatif yang terdiri dari  hasil observasi dan 

dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menunjukan bahwa 

penerapan Pembelajaran Model STAD oleh guru kelas IV SD N 4 Talang Padang Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik, hal ini  dapat dilihat   dari 

indikasi peningkatan pada setiap siklus, data menunjukkan dari satu siklus ke siklus berikutnya terjadi kenaikan 

tingkat aktivitas dan hasil belajar siswa. Siklus pertama  siswa yang aktivitas sangat baik 13,3%, siswa yang 

aktivitas baik  26,6%, siswa yang aktivitas  cukup 66,6%,  kurang 66,6 %;  Pada siklus kedua  siswa yang 
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aktivitas sangat sangat baik  33,3%, siswa yang aktivitas  baik  33,3%, siswa yang aktivitas cukup 66,6%  siswa 

yang aktifitasnya kurang 0%. Hasil belajar pada siklus pertama  siswa yang hasil belajar  tuntas  53,3%, siswa 

yang hasil belajar tidak tuntas 47,7%,  ; Siklus kedua siswa yang hasil belajar tuntas  93,3%, siswa yang hasil 

belajar tidak tuntas  6,7%, Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa penerapan pembelajaran model STAD dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mata Pelajaran PKn peserta didik. Indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu ketuntas belajar peserta didik minimal  75 % dapat tercapai. 

Kata Kunci : Aktivitas Belajar, Hasil Belajar dan Model STAD 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Saat wabah corona 19 mengguncang dunia, Indonesia juga terdampak, dunia pendidikan pun 

mengalami perubahan yang luar biasa. Selama hampir2 tahun anak-anak harus belajar dari rumah, 

dengan menggunakan tehnologi yang terkadang belum dikuasai oleh guru.    

 

Seharusnya Guru sangat berperan sebagai pengelola proses belajar-mengajar, bertindak sebagai 

fasilitor yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif, sehingga memungkinkan 

proses belajar mengajar, mengembangkan bahan pelajaran dengan baik, dan meningkatkan 

kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus 

mereka capai.  

 

Hal itu menuntut perubahan-perubahan dalam mengorganisasikan kelas, penggunaan metode 

mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses 

belajar mengajar.  

 

Kegiatan belajar bersama dapat membantu memacu belajar aktif. Kegiatan belajar dan mengajar di 

kelas memang dapat menstimulasi belajar aktif. Namun kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan 

kerjasana kelompok kecil akan memungkinkan untuk menggalakkan kegiatan 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. 

 

Pembelajaran kooperatif lebih menekankan interaksi antar siswa. Dari sini siswa akan melakukan 

komunikasi aktif dengan sesama temannya. Dengan komunikasi tersebut diharapkan siswa dapat 

menguasai materi pelajaran dengan mudah karena “siswa lebih mudah memahami penjelasan dari 

kawannya dibanding penjelasan dari guru, karena taraf pengetahuan serta pemikiran mereka lebih 

sejalan dan sepadan”. (Sulaiman dalam Wahyuni 2001: 2). Dari hasil evaluasi diperoleh data bahwa 

hanya 4 anak dari 17 yang nilainya berada diatas KKM, seperti dalam tabel berikut: 

Tabel Ketuntasan Siswa 

No KKM Jmh siswa ket 

1 70 13 Blm.Tuntas 

2 70 4 Tuntas 

Jumlah 17  

 

   

Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka peneliti ingin mencoba melakukan identifikasi masalah. 

Antara lain: Pada saat peneliti mengajar menggunakan metode ceramah, ternyata banyak sekali 

permasalahan dalam pembelajaran antara lain: Guru memberikan penjelasan hanya dengan 

menggunakan metode ceramah. Tidak terdapat alat bantu pembelajaran. Perhatian anak-anak tertuju 
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kepada apa yang disampaikan guru secara lisan. Ketika guru memberi kesempatan anak untuk 

bertanya, tetapi tak seorang pun yang bertanya. Guru memberikan tugas kepada anak untuk 

mengulangi kembali apa yang telah dijelaskan oleh guru secara singkat. Hanya sebagian anak yang 

mampu mengulangi penjelasan secara singkat. Guru memberikan tugas kepada anak menjawab soal 

yang berkaitan dengan penjelasan sebelumnya. Hasil belajar anak rendah. 

 

Analisis Masalah. 

Dari identifikasi masalah peneliti melakukan analisis tehadap masalah selama proses belajar 

mengajar, dan dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut: Guru tidak memiliki alat bantu dalam 

penyampaian materi. Guru tidak menggunakan alternatif penyampaian materi dengan metode lain 

yang lebih melibatkan anak (Koperatif). 

 

Alternatif Pemecahan Maalah. 

Peneliti akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan alternative sebagai berikut: Guru 

menggunakan alat bantu dalam penyampaian materi, Guru menggunakan metode kooperatif model 

STAD (Student Teams Achievement Division).              

 

Dari alternatif yang ada prioritas pemecahan masalahnya adalah Penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif model STAD (Student Teams Achievement Division) seperti pembentukan kelompok untuk 

mengerjakan soal secara individu yang dikoreksi secara berkelompok yang dapat memberikan 

keaktifan kepada anak. 

 

Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

Apakah dengan menggunakan metode pembelajaran koooperatif model STAD (Student Teams 

Achievement Division) mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mata  pelajaran Pkn pada 

siswa kelas IV SD N 4 Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tahun 

pelajaran 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: Ingin mengetahui peningkatan 

aktifitas  belajar Pkn setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif model STAD pada siswa kls IV 

SD N 4 Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus  tahun pelajaran 

2021/2022? Ingin mengetahui peningkatan nilai hasil belajar Pkn setelah diterapkannya pembelajaran 

kooperatif model STAD pada siswa kls IV SD N 4 Talang Padang Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2021/2022? 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya 

guna membelajarkan anak didik. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Perpaduan dari 

kedua unsur manusiawi ini lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan sebagai 

mediumnya. Di sana semua komponen pengajaran diperankan secara optimal guna mencapai tujuan 

pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan. Dalam suatu pengajaran, ada dua 

hal yang tak dapat dipisahkan, yakni kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan belajar mengacu kepada 

hal–hal yang berhubungan dengan kegiatan peserta didik, dalam mempelajari bahan materi yang 

disampaikan oleh guru. Sedangkan kegiatan mengajar mengacu pada hal–hal yang berhubungan 
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dengan guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Untuk mengetahuinya di 

sini dicantumkan beberapa hal yang berkenaan dengan belajar dan mengajar. 

 

Tujuan dan Prinsip-prinsip dalam Aktivitas Belajar 

Tujuan belajar harus diciptakan karena tujuan belajar merupakan pengembangan nilai-nilai refleksi 

gerak. Agar tidak menimbulkan kerancuan, akan dikemukakan tujuan dalam aktivitas belajar yaitu 

untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan dan pembentukan sikap. 

Dalam hal ini kegiatan guru sebagai pengajar lebih menonjol, dengan diberikan pengetahuan peserta 

didik  dapat menambah pengetahuan sekaligus akan mencarinya sendiri untuk mengembangkan cara 

berpikir  dalam memperkaya pengetahuannya. 

 

Penanaman konsep dan keterampilan yang bersifat jasmani maupun rohani. Keterampilan jasmani 

adalah keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat, diamati, sehingga akan menitikberatkan pada 

keterampilan gerak dari anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. Termasuk dalam hal ini 

masalah teknik dan pengulangan.  

 

Dalam interaksi belajar  mengajar guru akan senantiasa diobservasi, dilihat, didengar dan ditiru semua 

prilakunya oleh para muridnya. Pembentukan sikap mental dan prilaku anak didik, tidak akan terlepas 

dari soal penanaman nilai-nilai itu, anak didik akan tumbuh kesadaran dan kemampuannya untuk 

mempraktekkan segala sesuatu yang sudah dipelajari. Jadi intinya tujuan belajar adalah ingin 

mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikap mental atau nilai-nilai. 

 

Hasil Belajar 

Hasil  belajar merupakan salah satu tolak ukur untuk memahami tingkat keberhasilan seorang siswa 

dalam kegiatan proses belajar-mengajar yang diikutinya di sekolah. Dengan demikian, Hasil  belajar 

seorang siswa dapat ditandai dari hasil belajar dalam batas ranking tertentu. Batasan ranking tersebut, 

dapat dijadikan ukuran penentuan keberhasilan siswa setelah mengikuti proses pendidikan di sekolah. 

Misalnya, naik kelas, tidak naik kelas atau ketamatan siswa dapat ditentukan dari hasil belajarnya. 

 

Dengan demikian, tujuan belajar adalah terjadinya suatu perubahan Hasil belajar dalam diri individu. 

Hasil belajar pada dasarnya merupakan perubahan perilaku sebagai hasil dari suatu tindakan. Dari 

pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua ciri belajar, yaitu terjadinya 

interaksi dan adanya tingkah laku baru sebagai hasil dari interaksi. Tingkah laku yang baru itulah 

yang pada umumnya disebut sebagai Hasil belajar.  

 

Dengan demikian, Hasil belajar siswa adalah perubahan prilaku (pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan) sbagai hasil dari interaksi dengan para guru di sekolah. Dalam kaitannya dengan 

perubahan perilaku siswa sebagai hasil belajar siswa ini, Gegne (1983:27) membagi ke dalam lima 

ragam belajar yang digunakan untuk mengenal kapabalitas sebagai Hasil  belajar, yaitu (1) informasi 

verbal, (2) keterampilan intelektual, (3) keterampilan motorik, (4) sikap dan (5) siasat kognitif. 

 

Menurut Tanthowi (1991:35) bahwa Hasil  belajar yang diharapkan setelah siswa mengikuti program 

pendidikan atau proses belajar-mengajar adalah adanya perubahan perilaku siswa terhadap informasi 

mengenal pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta keterampilan yang dicapai selama selang waktu 

tertentu. Kaitannya dengan pendapat Bloom dalam Sudjana, (1992.18) yang mengemukakan tiga 

taksonomi ranah Hasil  belajar : Pertama, ranah kognitif meliputi; (1) ingatan, (2) pemahaman, (3) 

aplikasi, (4) sistesis, dan (5) evaluasi. Kedua, ranah efektif meliputi ; (1) penerimaan, (2) jawaban 

atau reaksi, (3) penilaian, (4) organisasi, (5) internalisasi. Ketiga, ranah psikomotor meliputi ; (1) 
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gerakan refleks, (2) keterampilan gerakan dasar, (3) kemampuan peseptual, (4) keharmonisan atau 

ketetapan, (5) gerakan berupa keterampilan-keterampilan yang bersifat kompleks dan (6) gerakan 

eksfresif dan interprelatif. 

 

Berdasarkan pendapat Bloom dalam Sudjana (1992:18) tersebut, bahwa Hasil  belajar siswa dapat 

dirujuk pada ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Selanjutnya Bloom mengemukakan 

nahwa Hasil  belajar merupakan hasil perubahan tingkah laku yang meliputi tiga dominan, yakni 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dalam kaitannya dengan Hasil  belajar siswa disekolah, Mappa 

(1983:26) memberikan konsep lebih tegas lagi, yaitu hasil belajar yang dicapai siswa dalam bidang 

studi tertentu dengan menggunkan tes standar sebagai alat ukur keberhasilan belajar seorang siswa. 

 

Menurut Dark (1991:37) Hasil  belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa 

sendiri dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Sejalan dengan tinjauan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi Hasil  belajar siswa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hasil  belajar siswa 

disekolah disekolah ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat endogen atau internal siswa itu sendiri 

seperti motivasi belajar siswa dan faktor eksogen atau eksternal siswa seperti peranan guru dalam 

proses belajar mengajar, penyediaan fasilitas belajar (perpustakaan). 

 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh David (1989:15) bahwa Hasil  belajar adalah yang dicapai 

siswa setelah mengikuti proses interaktif untuk:  Faktor Internal meliputi (1) Kecerdasan, (2) Bakat, 

(3) Minat, (4) Motivasi, (5) Perasaan, (6) sikap dan (7) Kematangan. Faktor Eksternal meliputi : (1) 

Lingkungan Keluarga, (2) Lingkungan Sekolah dan (3) Bahan Bacaan. 

 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil  belajar antara lain: Faktor fisiologis (fisik) siswa 

Faktor psikologis, yang meliputi faktor intelektif dan faktor non intelekrif. Faktor kematangan fisik 

dan mental. 

 

Metode Pembelajaran Kooperatif Model STAD 

Langkah-langkah dalam pembelajarn kooperatif mode STAD sebagi berikut: Kelompokkkan siswa 

dengan masing-masing kelompok terdiri dari tiga sampai dengan lima orang. Angota-anggota 

kelompok dibuat heterogen, meliputi karakteristik kecerdasan, kemampuan, motivasi belajar, jenis 

kelamin, ataupun latar belakang etnis yang berbeda. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan presentasi 

guru dalam menjelaskan pelajaran berupa paparan masalah, pemberian data, pemberian contoh. 

Tujuan presntasi adalah untuk mengenalkan konsep dan mendorong rasa ingin tahu siswa.  

 

Pemahaman konsep dilakukan dengan cara siswa diberi tugas-tugas kelompok Mereka boleh 

mengerjakan tugas-tgas tersebut secaraa serentak atau saling bergantian menanyakan kepada 

temannya yang lain atau mendiskusikan masalah dalam kelompok atau apa saja untuk menguasai 

materi pelajaran tersebut. Para siswa tidak hanya dituntut untuk mengisi lembar jawaban, tapi juga 

untuk mempelajari konsepnya. Anggota kelompok diberitahu bahwa mereka dianggap belum selesai 

mempelajari materi sampai semua anggota kelompok memahami materi pelajaran tersebut. 

 

Siswa diberi tes atau kuis individual dan teman sekelompoknya tidak boleh menolong satu sama lain. 

Tes individual ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap suatu konsep 

dengan cara siswa diberikan soal yang dapat diselesaikan dengancara menerapkan konsep yang 

dimiliki sebelumnya. 

 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.9   │   September 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    116 

  

Hasil tes atau kuis selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya dan poin akan diberikan 

berdasarkan tingkat keberhasilan siswa mencapai atau melebihi kinerja sebelumnya. Poin ini 

selanjutnya dijumlahkan untuk membentuk skor kelompok.  

 

Setelah itu guru memberikan penghargan kepada kelompok yang terbaik prestasinya atau yang telah 

memenuhi kriteria tertentu. Penghargaan disini dapat berupa hadiah, sertifikat, dan lain-lain. 

 

Gagasan utama dibalik model STAD adalah untuk memotivasi para siswa  untuk mendorong dan 

membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang disajikan oleh guru. Jika 

para siswa menginginkan agar kelompok mereka memperoleh penghargaan, mereka harus membantu 

teman sekelompoknya mempelajari materi yang diberikan. Mereka harus mendorong teman mereka 

untuk melakukan yang terbaik dan menyatakan suatu norma bahwa belajar itu merupakan suatu yang 

penting, berharga dan menyenangkan.    

   

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Dalam Silabus dinyatakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata 

pelajaran untuk membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah 

air yang dijiwai oleh 4 substansi inti kebangsaan yaitu  Pancasila, sebagai dasar negara;  Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan 

konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan 

tanah tumpah darah Indonesia; Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional. 

Pembelajaran PPKn dilakukan dalam rangka mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, 

pengetahuan, dan keterampilan. Pengembangan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial 

dilaksanakan melalui Pembelajaran langsung (direct teaching).   

 

Mata pelajaran kewarganegaraan diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam 

bersikap sebagai warganegara termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab.  Sikap sebagai 

warganegara itu terbentuk dari pengetahuan kewarganegaraan yang yang dipraktikkan dengan 

berpartisipasi menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat pelaksanaan penelitian SDN 4 Talang Padang Kecamatan Talang Padang. Kabupaten 

Tanggamus, semester II tahun pelajaran 2021/2022. Subyek penelitian adalah kelas IV SD N 4 Talang 

Padang Kecamatan Talang Padang  Kabupaten Tanggamus. Mata pelajaran  PKn. Waktu yang 

digunakan adalah hari efektif sekolah pada semester II tahun pelajaran 2021/2022. Di mulai dari bulan 

Februaris/d April 2022 seperti tertuang pada jadwal berikut ini: 

 

Tabel .Jadwal Kegiatan Tindakan 

 

SIKLUS WAKTU ket 

SIKLUS I 15 Februari 2022 Tatap Muka 

SIKLUS II 15 Maret 2022 Tatap Muka 

Pelaporan 20 April 2022 Pelaporan Penelitian 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Aktifitas belajar, melalui hasil penelitian ini menunjukan bahwa metode pembelajaran kooperatif 

model STAD memiliki dampak positif dalam meningkatkan Aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari semakin meningkatnya aktivitas siswa  dari siklus I, II . Ketuntasan hasil belajar siswa, 

melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran kooperatif model STAD 

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, II) yaitu masing-masing 64,7% dan 100%.  Kemampuan Guru dalam 

Mengelola Pembelajaran, berdasarkan analisis data, diperoleh aktifitas siswa dalam proses belajar 

mengajar dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif model STAD dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap presasi belajar siswa yaitu dapat 

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa setiap siklus terus menglami peningkatan. 

 

SIMPULAN DAN  SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : Pembelajaran 

kooperatif model STAD memiliki dampak positif dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa yang 

ditandai dengan peningkatan kriteria, memperhatikan, interaksi, bertanya dan menjawab. 

Pembelajaran kooperatif model STAD memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I 

(64,7%), siklus II (100%). 

 

Saran 

Dalam melaksanakan metode pembelajaran kooperatif model STAD diperlukan persiapan yang cukup 

matang, dalam proses belajar mengajar sehingga memperoleh hasil yang optimal. Untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai 

metode pengajaran. 
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ABSTRACT 

The purpose of this guidance is to improve the teacher's ability to write Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

questions. HOTS questions are questions that require students' reasoning abilities. Reasoning ability is 

proportional to literacy ability. Literacy ability is one of the student's abilities which is measured in the 

National Assessment. The results of the National Assessment are the only main source of quality data (Single 

Source Of Truth) for Education in Indonesia. Therefore, teachers should in managing learning and assessment 

must be based on literacy. One of the literacy-based assessments is the use of HOTS questions. However, there 

are still teachers who have not been able to write HOTS questions. For this reason, supervisors must provide 

guidance to trained teachers in writing HOTS questions. One of the guidance methods that can be used is the 

Structure Analysis Synthesis (SAS) method. The expected results of this guidance, namely: (1) Increasing the 

ability of teachers in writing HOTS questions; (2) Increasing the quality of learning assessment; (3) Increasing 

teacher professionalism; (4) Increasing students' reasoning abilities; (5) Increasing students' literacy skills; (6) 

Increasing the quality of education. 

Key Word: Higher Order Thinking Skill (HOTS) questions, Synthetic Analysis Structure Method (SAS) 

 

ABSTRAK 

Tujuan bimbingan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menulis Soal Higher Order Thinking 

Skill (HOTS). Soal HOTS adalah soal yang menuntut kemampuan bernalar siswa. Kemampuan bernalar 

sebanding dengan kemampuan berliterasi.  Kemampuan berliterasi merupakan salah satu kemampuan siswa 

yang diukur dalam Asesmen Nasional.  Hasil Assesmen Nasional menjadi satu-satunya sumber utama data mutu 

(Single Source Of Truth) Pendidikan di Indonesia. Oleh Karena itu,  guru hendaknya dalam mengelola 

pembelajaran dan penilaian harus berbasis literasi. Salah satu penilaian berbasis literasi adalah penggunaan soal 

HOTS. Namun, masih ditemui guru binaan belum mampu menulis soal HOTS. Untuk itu, pengawas harus 

memberikan bimbingan pada guru binaan dalam menulis soal HOTS. Salah satu metode bimbingan yang dapat 

digunakan adalah metode  Struktur Analisis Sintesis (SAS). Hasil yang diharapkan dari bimbingan ini, yaitu: (1) 

Meningkatnya kemampuan guru dalam menulis soal HOTS; (2) Meningkatnya kualitas penilaian Pembelajaran; 

(3) Meningkatnya profesionalisme guru; (4) Meningkatnya kemampuan bernalar siswa;(5) Meningkatnya 

kemampuan literasi siswa; (6) Meningkatnya mutu pendidikan. 

Kata Kunci: Soal Higher Order Thinking Skill (HOTS),  Metode  Struktur Analisis Sintesis (SAS) 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Ada empat program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk 

meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia. Keempat program tersebut adalah: (1)  

Assesmen Nasional, (2) Program Guru Penggerak, (3) Kurikulum Merdeka, (4) dan Kebijakan Rapor 

Mutu. Pengawas sekolah sebagai  salah satu tenaga kependidikan memiliki peran yang signifikan dan 

strategis dalam mengawal pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan tersebut.  

 

Permenpan dan RB. No. 21 Tahun 2010, Permendikbud nomor 143 tahun 2014, menyatakan bahwa 

tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada 

satuan pendidikan. Tugas pokok tersebut meliputi: pembinaan kepala sekolah dan guru, pembinaan 

dan pemantauan 8 standar pendidikan Nasonal Pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, 

pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dan guru. Kempat tugas pokok pengawas 

sekolah ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

 

Pemerintah menetapkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan diukur dengan menggunakan 

pengukuran atau assesmen yang disebut Assesmen Nasional (AN). Hasil Assesmen Nasional menjadi 

sumber utama data mutu (Single Source Of Truth) Pendidikan  di suatu sekolah. Jika sekolah  hasil 

Assemen Nasionalnya baik maka dapat dikatakan bahwa mutu sekolah tersebut adalah baik dan 

sebalikanya. Ada tiga komponen yang diukur dalam Assesemen Nasional yaitu: Survey Karakter, dan 

Survey Lingkungan Belajar, Assesmen Kemampuan Minimum. 

 

Assesmen Kemampuan Minimum (AKM) mengukur kemampuan siswa dalam berliterasi, yaitu 

literasi bahasa dan literasi numerik. Literasi bahasa dan literasi numerik ini merepresentasikan 

kemampuan siswa dalam bernalar, artinya kemampuan siswa berliterasi sangat berbanding lurus 

dengan kemampuan siswa bernalar. Semakin tinggi  kemampuan siswa dalam berliterasi maka 

semakin tinggi pula kemampuan siswa dalam bernalar.  

 

Guru sebagai salah satu tenaga pendidik harus selalu mengembangkan kemampuan berlitearasi dan 

atau bernalar siswa, baik saat pelaksanaan  proses pembelajaran maupun saat proses penilaian 

pembelajaran. Guru dalam mengembangkan kemampuan berliterasi dan atau bernalar dalam proses 

pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan sebuah ilustrasi atau narasi tentang suatu topik 

kemudian guru meminta siswa membaca, memahami, menganalisis, menalar dan menanggapi narasi 

tersebut. Demikian pula guru saat melakukan proses penilaian. Proses penilaian ini pun   dapat 

dilakukan dengan memberikan sebuah ilustrasi atau narasi sebagai sebuah stimulus pada suatu 

rumusan butir soal (stem) yang mengharuskan siswa membaca, memahami, menganalisis, menalar 

ilustrasi dari rumusan butir soal (stem) lalu menjawab soal berdasarkan ilustrasi  (stimulus) tersebut.  

 

Soal yang mesyaratkan siswa untuk membaca, memahami, menganalisis, menalar ilustrasi (stimulus) 

dari rumusan butir soal (stem) lalu menjawab soal berdasarkan ilustrasi (stimulus) tersebut disebut 

soal yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi   atau Higher Order Thinking Skils 

(HOTS). Pada soal ini tuntutan berpikirnya tidak hanya sekadar anak mengingat (C1), memahami 

(C2),menerapkan (C3) tetapi anak sudah dituntut untuk menganalisis (C4), menilai (C5) dan mencipta 

(C6). Namun berdasarkan survey di sekolah binaan masih banyak guru yang belum mampu membuat 

soal  yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi   atau Higher Order Thinking Skils 

(HOTS). Untuk itu, Pengawas sekolah harus mengupayakan adanya suatu kegiatan untuk 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

│   Vol. 5   │   No.9   │   September 2022   │      ISSN :  2620-973X  │    120 

  

meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola  penilaian yang berorientasi pada keterampilan 

berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skils (HOTS). Upaya yang dapat dilakukan 

pengawas sekolah  adalah dengan mengadakan kegiatan pembimbingan guru dalam penulisan soal 

Higher Order Thinking Skils (HOTS) melalui  metode Struktur Analisis Sintesis (SAS). 

 

 

 

Tujuan 

Tujuan dari kegiatan bimbingan ini adalah: Meningkatkan kemampuan guru dalam menulis soal 

HOTS; Meningkatkan kualitas penilaian pembelajaran; Meningkatkan profesionalisme guru; 

Meningkatkan kemampuan bernalar siswa; Meningkatkan kemapuan literasi siswa; Meningkatkan 

mutu pendidikan. 

 

KAJIAN TEORI 

Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Tujuan 

utamanya adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Salah satu 

sistem evaluasi pendidikan adalah Asesmen Nasional.  Hasil Assesmen Nasional menjadi satu-

satunya sumber utama data mutu (Single Source Of Truth) Pendidikan di Indonesia. 

 

Asesmen Nasional tidak hanya dirancang sebagai pengganti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 

Berstandar Nasional, tetapi juga sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. 

Asesmen Nasional tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, akan tetapi 

mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. (Kemendikbudristek, 

No 17, 2021) Asesmen Nasional dimaksudkan untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh 

sekolah, madrasah, dan program keseteraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen Nasional 

terdiri dari tiga bagian, yaitu Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar, Asesmen Kompetensi 

Minimum (AKM). (Kemendikbudristek, No 17, 2021). 

 

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)  dirancang untuk mengukur capaian belajar peserta didik dari 

hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini, menjadi 

syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan 

karier yang ingin mereka tekuni di masa depan. Kemampuan literasi dan numerasi sangat membantu 

peserta mempelajari bidang ilmu lain terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk 

tertulis dan dalam bantuk angka atau secara kuantitatif. 

 

Pengawas sekolah merupakan salah satu pendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang 

peran yang signifikan dan strategis dalam menggerakkan dan memotivasi  peningkatan  mutu 

pendidikan di sekolah. Permenpan dan RB. No. 21 Tahun 2010 dan revisinya, Permenpan dan RB. 

Nomor 11 tahun 2016, dan Permendikbud No 143 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pengawas 

sekolah memiliki tugas utama  melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan 

pendidikan yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan pembinaan dan pemantauan 8 Standar 

Nasonal Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru. 

 

Permenpan dan RB. Nomor 11 tahun 2016, dan Permendikbud No 143 tahun 2014 ini menegaskan 

bahwa pengawas memiliki lima tugas pokok yaitu:  (1) penyusunan program pengawasan; (2) 

pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah; (3) pemantauan ketercapaian 8 Standar Nasonal 

Pendidikan di sekolah; (4)  penilaian kinerja guru dan kepala sekolah; (5) dan pembimbingan dan 

pelatihan profesional guru. 
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Permenpan RB. Nomor 16 tahun 2009 Pasal 6 menyebutkan bahwa guru berkewajiban 

merencanakan     pembelajaran/ bimbingan,    melaksanakan     pembelajaran/ bimbingan yang 

bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan, serta melaksanakan 

pembelajaran/ perbaikan dan pengayaan. 

 

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa guru memiliki kewajiban untuk merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai dan menindaklanjuti hasil pembelajaran. Guru 

juga wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu pengembangan 

diri,  publikasi ilmiah, dan/ atau pengembangan karya inovatif.  

 

Guru dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi syarat tertentu sehingga berdampak pada 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Artinya guru dalam merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan 

harus memenuhi syarat tertentu dalam rangka pemenuhan peningkatan mutu sekolah.  

 

Pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu sekolah sesuai kebutuhan abad 21 adalah 

pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Demikian juga penilaian pembelajaran yang dapat 

meningkatkan mutu sekolah adalah penilaian dengan menggunakan soal bernalar atau soal yang 

berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS). 

 

SAS merupakan singkatan dari Struktural Analitis Sintesis. Struktural Analitis Sintesis merupakan 

salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis 

permulaan bagi siswa pemula. Menurut Solchan dkk (2010) bahwa Metode Struktural Analitis 

Sintesis ini mengawali proses pembelajarannya dengan menampilkan dan mengenalkan sebuah 

kalimat utuh. 

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa metode Struktural Analitis Sintesis ini mengawali proses 

pembelajarannya dengan menampilkan dan mengenalkan sebuah kalimat utuh.  Mula-mula anak 

disuguhi sebuah struktur kalimat utuh yang memberi makna lengkap, yakni struktur kalimat. Hal ini 

dimaksudkan untuk membangun konsep-konsep kebermaknaan pada diri siswa.  

 

Solchan dkk (2010) mengemukakan beberapa manfaat yang dianggap sebagai kelebihan dari metode 

ini, diantaranya adalah Metode ini mempertimbangkan pengalaman berbahasa siswa. Oleh karena itu, 

pembelajaran lebih bermakna bagi siswa karena bertolak dari sesuatu yang dikenal dan diketahui 

siswa. 

 

Dari pendapat Solchan dkk. dapat dikatakan bahwa Metode Struktural Analitis Sintesis 

mempertimbangkan pengalaman siswa sehingga proses pembelajaran akan lebih bermakna bagi 

siswa. Oleh karena itu, akan lebih baik jika struktur kalimat yang disajikan sebagai bahan 

pembelajaran dengan metode ini adalah struktur kalimat yang digali dari pengalaman berbahasa si 

pembelajar (siswa).  

 

Struktur kalimat yang digali dari pengalaman berbahasa si pembelajar (siswa) diperoleh sebelum guru 

melaksanakan proses pembelajaran yang sesungguhnya . Dalam hal ini guru dapat melakukan pra- 

proses pembelajaran melalui berbagai cara. Sebagai contoh, guru dapat memanfaatkan rangsang 

gambar, benda nyata, tanya-jawab informal untuk menggali bahasa siswa. 
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Guru memilih struktur kalimat yang digali dari pengalaman belajar siswa. Setelah ditemukan suatu 

struktur kalimat yang dianggap cocok untuk materi, barulah proses pembelajaran yang sesungguhnya 

dimulai. Proses pembelajaran dimulai dengan pengenalan struktur kalimat utuh. Kemudian, melalui 

proses analitis, siswa diajak untuk mengenal konsep kata. Kalimat utuh yang dijadikan  dasar untuk 

proses pembelajaran membaca permulaan ini diuraikan ke dalam satuan-satuan bahasa yang lebih 

kecil yang disebut kata. Proses penganalisisan atau penguraian ini terus berlanjut hingga sampai pada 

wujud satuan bahasa terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi. 

 

Pada tahap selanjutnya, siswa didorong untuk melakukan kerja sintesis (menyimpulkan). Satuan-

satuan bahasa yang telah terurai tadi dikembalikan lagi kepada satuannya semula. Suku kata menjadi 

kata, dan kata-kata menjadi kalimat. Dengan demikan, melalui proses sintesis ini, siswa akan 

menemukan kembali wujud struktur semula, yakni sebuah kalimat utuh.  

Selanjutnya, menurut Linda Puspita, dkk, (2000) metode Struktur Analisis Sintesis sesuai dengan 

prinsip inkuiri. Siswa mengenal dan memahami sesuatu berdasarkan hasil temuannya sendiri. Dengan 

demikian, siswa akan merasa lebih percaya diri atas kemampuannya sendiri, sikap seperti ini akan 

membantu siswa dalam mencapai keberhasilan belajar. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Metode Struktur Analisis Sintesis sesuai dengan prinsip 

inquiri. Dampak dari inquiri siswa lebih percaya diri. Sikap percaya diri ini menjadikan siswa lebih 

mudah dalam mencapai keberhasilan belajar. 

 

Pada awalnya Struktur Analaisis Sintesis (SAS) hanya digunakan untuk proses pembelajaran 

membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula, namun sesuai ciri dan karakter yang melekat 

pada metode ini, menurut hemat pembimbing metode ini dapat juga digunakan untuk proses 

pembelajaran atau pembimbingan di bidang dan topik lainya.  

 

Metode Struktur Analaisis Sintesis (SAS) memiliki ciri dan karakter yang yang dapat dilihat pada 

setiap tahap pelaksaaannya. Dalam hal ini tahap struktur, tahap analisis, dan tahap sintesis.  Pada 

tahap Struktur pembelajar (siswa) disuguhi materi yang lengkap dan utuh lalu mereka diminta 

mengamati dan mempertanyakan. Pada tahap analisis pembelajar (siswa) darahkan untuk melakukan 

kegiatan analisis. Di sini pembelajar (siswa)  harus melakukan kegiatan ekplorasi dan asosiasi. Pada 

Tahap Sintesis pembelajar (siswa) diarahkan untuk menyusun kembali dan menyimpulkan bahkan 

mengkreasi.  

 

Pada Metode Struktur Analisis Sintesis (SAS) ini pembelajar (siswa) harus melakukan kegiatan 

pengamatan, kegiatan menanya, kegiatan mengekplorasi, kegiatan mengasosiasi, kegiatan 

menyimpulkan, kegiatan mengkreasi dan mengomunikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

pada metode ini sangat memenuhi prinsip saintifik, inquiri, induktif, konteks, bernalar dan literatif 

bahkan keterampilan berpikir yang berorientasi berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking 

Skill (HOTS). Dari penjelasan di atas dapat dikatakan  bahwa kelebihan-kelebihan dari Metode SAS 

ini antar lain: (1)  Pelaksanaan kegiatan berbasis literatif; (2) Mengharuskan peserta (siswa) 

melakukan kegiatan bernalar; (3) Mempertimbangkan pengalaman guru/ peserta; (4) Pembimbingan 

akan lebih bermakna; (5) Memberikan dampak positif terhadap daya ingat dan pemahaman guru/ 

peserta (siswa); (6) Guru akan merasa lebih percaya diri atas kemampuannya sendiri; (7) Munculnya 

sikap positif guru/ peserta (siswa) yang akan membantunya dalam mencapai keberhasilan. 

 

Penilaian bernalar  adalah istilah lain dari penilaian yang menuntut keterampilan tingkat tinggi (High 

Order Thingking Skills)  Keterampilan tingkat tinggi (High Order Thingking Skills) merupakan 
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kemampuan untuk menghubungkan, memanipulasi, dan mengubah pengetahuan serta pengalaman 

yang sudah dimiliki secara kritis dan kreatif dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan 

masalah pada situasi baru (Saputra, 2016).  

 

Tujuan utama dari Keterampilan tingkat tinggi (High Order Thingking Skills) adalah bagaimana 

meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang 

berkaitan dengan kemampuan untuk   berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi,   

berpikir   kreatif   dalam   memecahkan   suatu   masalah   menggunakan pengetahuan  yang  dimiliki  

serta  membuat  keputusan  dalam  situasi-situasi  yang kompleks (Saputra, 2016) 

 

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa penilaian bernalar (High Order Thingking Skills) adalah 

penilaian yang mengembangkan kemampuan siswa untuk dapat menghubungkan, memanipulasi, dan 

mengubah pengetahuan serta pengalaman yang sudah dimiliki. Proses menghubungkan, 

memanipulasi, dan mengubah pengetahuan serta pengalaman ini dilakukan secara kritis dan kreatif. 

Hal ini dilakukan untuk menentukan keputusan dan  menyelesaikan masalah pada situasi baru. 

Dengan demikian penilaian ini mengharuskan siswa melakukan kegiatan literasi. 

 

Penilaian bernalar (High Order Thingking Skills) bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir siswa 

pada level yang lebih tinggi, yang berkaitan dengan kemampuan untuk   berpikir secara kritis,   

berpikir   kreatif   dalam   memecahkan      masalah (problem soving)   secara mandiri dengan 

menggunakan pengetahuan  yang  dimiliki  serta  membuat  keputusan  dalam  situasi-situasi  yang 

kompleks menggunakan pendekatan berpikir logis, kritis dan kreatif. 

 

Berpikir logis adalah berpikir yang dapat diterima oleh akal sehat karena memenuhi kaidah berpikir 

ilmiah. Berpikir kritis adalah berpikir reflektif-evaluatif. Siswa yang kritis selalu menggunakan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menganalisis hal-hal baru, misalnya dengan cara 

membandingkan atau mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya sehingga mampu menjustifikasi 

atau mengambil keputusan.  

 

Selanjutnya, berpikir kreatif adalah kemampuan menemukan ide/ gagasan yang baru atau berbeda. 

Dengan gagasan  yang  baru  atau  berbeda,  seseorang  akan  mampu  melakukan  berbagai inovasi 

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata yang dihadapinya. 

 

Penilaian atau soal berbasis literasi/ penilaian bernalar (High Order Thingking Skills), memiliki ciri 

dan karakter antara lain: (1) Soal yang mempersyaratkan siswa untuk melakuakan kegiatan literasi; 

(2) Soal yang berkaitan dengan fenomena sehari-hari, situasi kontekstual; (3) Soal yang mendorong 

kemampuan siswa untuk mengaitkan dan menerapkan apa yang telah dipelajari dengan situasi yang 

baru; (4) Soal mendorong siswa membuat suatu keputusan dari situasi nyata yang dihadapi; (5) Soal 

mendorong siswa untuk memecahkan masalah; (6) Soal mendorong siswa untuk berpikir logis; (7) 

Soal mendorong siswa untuk berpikir kritis; (8) Soal mendorong siswa untuk berpikir kreatif. 

 

PEMBAHASAN MASALAH 

Pelaksanaan Bimbingan 

Ada empat program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan keempat program tersebut adalah Program Guru Penggerak, 

Kurikulum Merdeka dan Kebijakan Rapor Mutu, dan  Assesmen Nasional.  Hasil Assesmen Nasional 

menjadi satu-satunya sumber data mutu (Single Source Of Truth) Pendidikan di Indonesia. Pada 

Asessmen Nasional ada tiga komponen yang diukur yaitu Survey Karakter,  Survey Lingkungan 
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Belajar, dan Assesmen Kemampuan Minimum. Assesmen Kemampuan Minimum (AKM) mengukur 

kemampuan siswa dalam berliterasi, yaitu literasi bahasa dan literasi numerik.  

 

Literasi bahasa dan literasi numerik ini merepresentasikan kemampuan siswa dalam bernalar, artinya 

kemampuan siswa berliterasi sangat berbanding lurus dengan kemampuan siswa bernalar. Semakin 

tinggi  kemampuan siswa dalam berliterasi maka semakin tinggi pula kemampuan siswa dalam 

bernalar. 

Guru sebagai salah satu tenaga pendidik harus selalu mengembangkan kemampuan berlitearasi dan 

atau bernalar siswa, baik saat pelaksanaan  proses pembelajaran maupun saat proses penilaian 

pembelajaran. Guru dalam mengembangkan kemampuan berliterasi dan atau bernalar dalam proses 

pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan sebuah ilustrasi atau narasi tentang suatu topik 

kemudian guru meminta siswa membaca, memahami, menganalisis, menalar dan menanggapi narasi 

tersebut. Demikian pula guru saat melakukan proses penilaian. Proses penilaian ini pun   dapat 

dilakukan dengan memberikan sebuah ilustrasi atau narasi pada suatu rumusan butir soal (stem) soal 

yang mengharuskan siswa membaca, memahami, menganalisis, menalar ilustrasi dari rumusan butir 

soal (stem) lalu menjawab soal berdasarkan ilutrasi tersebut.  

 

Soal yang mesyaratkan siswa untuk membaca, memahami, menganalisis, menalar ilustrasi dari 

rumusan butir soal (stem) lalu menjawab soal berdasarkan ilutrasi disebut soal bernalar atau soal yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi   atau Higher Order Thinking Skils (HOTS). 

Pada soal ini tuntutan berpikirnya tidak hanya sekadar siswa mengingat (C1), memahami 

(C2),menerapkan (C3) tetapi siswa sudah dituntut untuk menganalisa (C4), menilai (C5) dan mencipta 

(C6). 

 

Kemampuan guru dalam mengelola penilaian yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat 

tinggi atau Higher Order Thinking Skils sehingga mampu meningkatkan kemampuan literasi siswa 

sangat perlu untuk ditingkatkan dengan menggunakan metode bimbingan yang tepat.  Metode 

Bimbingan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan metode Struktur Analisis Sintetis (SAS). 

Ada pun tahapan pembimbingan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menulis soal bernalar 

yang kemudian disebut soal berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order 

Thinking Skils dengan menggunakan metode Struktur Analisis Sintetis (SAS) adalah sebagai berikut:  

Tahap Persiapan, pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan adalah: Pembimbing menyiapkan 

materi bimbingan; Pembimbing menggali kemampuan awal (skemata) peserta soal bernalar atau 

HOTS; Pembimbing mereview terkait soal bernalar atau HOTS. Pembimbing meminta peserta 

berlatih membuat contoh soal  HOTS. 

 

Pada tahap ini pembimbing melakukan tahap bimbingan dengan metode Strukrur Analisis Sintesis 

(SAS), sebagai berikut: Tahap Pertama Tahap Struktur, Pada tahap Struktur pembimbing  menyuguhi 

peserta  sebuah struktur utuh beberapa soal yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat 

Tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS) yang mampu memberi pesan dan makna lengkap 

terkait soal HOTS. Hal ini dimaksudkan untuk membangun dan memberi pesan lengkap terkait 

konsep soal HOTS pada diri peserta (guru). Akan lebih baik jika struktur soal HOTS yang disajikan 

sebagai bahan pembimbingan ini adalah struktur soal HOTS yang digali dari pengalaman si guru. 

Untuk itu, sebelum pembimbingan dimulai, pembimbing dapat melakukan pra-pembimbingan melalui 

berbagai cara.  

 

Cara yang dapat dilakukan adalah pembimbing menggali skemata guru dengan bertanya jawab 

tentang soal HOTS yang diakhiri dengan penugasan agar peserta membuat soal HOTS. Soal HOTS 
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buatan guru diseleksi. Setelah ditemukan soal HOTS yang dianggap cocok untuk bahan bahasan  

bimbingan, pembimbingan yang sesungguhnya bisa dimulai. 

 

Pembimbingan dimulai dengan pengenalan struktur utuh soal HOTS,  kemudian diurai melalui proses 

analisis. Dalam hal ini, peserta diajak untuk mengenal konsep soal HOTS, komponen soal HOTS, ciri 

dan karakater soal HOTS melalui konsep saintifik. Langkah yang dapat sarankan adalah: Pendamping 

menggali skemata peserta terkait penulisan soal HOTS; Pendamping meminta peserta membuat 

contoh soal HOTS berbentuk pilihan ganda; Pendamping menyeleksi contoh soal HOTS yang paling 

bagus;  Pendamping menampilkan contoh soal HOTS hasil buatan peserta; Peserta mengamati contoh 

soal HOTS tersebut; Pendamping mengarahkan peserta untuk menemukan gambaran  untuh soal yang 

berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS). 

 

Tahap Kedua Tahap Analisis, pada tahap analisis pembimbing mengarahkan peserta  untuk 

menganalis atau mengurai keutuhan konsep soal yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir 

Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS) menjadi bagian-bagian tertentu sesuai 

komponen, ciri, dan karakter soal HOTS. 

 

Pada analisis tahap pertama pembimbing mengarahkan peserta untuk mengurai keutuhan konsep soal 

HOTS menjadi bagian-bagian berdasar sudut pandang komponen. Di sini peserta diarahkan untuk 

menemukan bagian soal yang disebut stimulus, pokok soal ( stem), pilihan jawaban (option), jawaban 

benar (key), pengecoh ( distructor). 

 

Pada analisis tahap kedua pembimbing mengarahkan peserta untuk menemukan ciri dan karakter 

stimulus, pokok soal ( stem), pilihan jawaban (option), jawaban benar (key), pengecoh ( distructor) 

pada sebuah soal yang berkatagori soal HOTS.  

 

Pada analisis tahap ketiga pembimbing mengarahkan peserta untuk menemukan hubungan kohesi dan 

koherensi antara stimulus, pokok soal ( stem), pilihan jawaban (option), jawaban benar (key), 

pengecoh ( distructor) pada sebuah soal HOTS. 

 

Pada analisis tahap keempat pembimbing mengarahkan peserta untuk menemukan tuntutan 

keterampilan berpikir yang dikehendaki soal. Dalam hal ini dengan mengacu pada model  taksonomi  

proses  berpikir  yang  dikembangkan Bloom dan telah direvisi oleh Anderson & Krathwohl 

 

Analisis tahap kelima pembimbing mengarahkan peserta untuk menemukan ciri, karakter dan 

hubungan dari komponen dalam sebuah keutuhan soal yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir 

Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS). Di sini peserta diharapakan menemukan 

ciri dan karakter soal HOTS yaitu: (1) Soal HOTS mempersyaratkan siswa melakukan kegiatan 

literasi; (2) Soal HOTS mengharuskan siswa untuk bernalar; (3) Soal HOTS berkaitan dengan 

fenomena sehari-hari, situasi kontekstual; (4) Soal HOTS mendorong kemempuan siswa untuk 

mengaitkan dan menerapkan apa yang telah dipelajari dengan situasi yang baru; (5) Soal mendorong 

siswa membuat suatu keputusan dari situasi nyata yang dihadapi; (6) Soal mendorong siswa untuk 

memecahkan masalah; (7) Soal mendorong siswa untuk berpikir kritis; (8) Soal mendorong siswa 

untuk berpikir kreatif. 

 

Langkah-langkah yang dapat disarankan adalah: Peserta diminta mencermati keutuhan soal HOTS; 

Peserta diminta menentukan komponen-komponen soal HOTS: stimulus, pokok soal, pilihan, kunci 

jawaban, pengecoh;  Peserta diminta menemukan ciri- ciri dari komponen soal HOTS; Peserta diminta 
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menemukan hubungan antar komponen soal HOTS; Peserta diminta untuk menemukan tuntutan 

berpikir pada soal HOTS; Peserta diminta untuk menemukan ciri dan karakter utuh soal HOTS.  

 

Tahap Ketiga Tahap Sintesis, pada tahap sintesis pembimbing mengarahklan peserta  untuk 

melakukan kerja sintesis atau menyusun bagian-bagian dengan ciri dan karakternya menjadi satu 

keutuhan soal dengan ciri dan karakternya lalu menyimpulkan. Satuan-satuan soal HOTS yang telah 

terurai menjadi bagian tadi disusun kembali menjadi soal HOTS seperti semula, yakni dari stimulus, 

pokok soal ( stem), pilihan jawaban (option), jawaban benar (key), pengecoh ( distructor) yang 

berkatagori HOTS menjadi satu keutuhan soal yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat 

Tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS). Selanjutnya peserta ditugasi untuk membuat satu 

kesatuan utuh soal HOTS.  

 

Dengan demikan, melalui proses sintesis ini, peserta akan menemukan kembali wujud utuh struktur 

semula, yakni sebuah soal utuh yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau 

Higher Order Thinking Skill (HOTS) dan kemudian peserta mampu menduplikasi serta membuat satu 

kesatuan utuh soal HOTS. Hasil pekerjaan pada tahap sintesis ini diserahkan ke pembimbing untuk di 

evaluasi. 

 

Langkah yang dapat sarankan adalah: Peserta menandai atau membuat komponen-komponen soal 

HOTS: stimulus, pokok soal, pilihan, kunci jawaban, pengecoh; Peserta mensintesis ( mengabungkan) 

komponen menjadi satu kesatuan utuh soal HOTS; Peserta membuat satu kesatuan utuh soal HOTS.  

Melihat langkah-langkah pembimbingan dengan metode Struktur Analisis Sintesis (SAS) ini akan 

memberikan dampak positif bagi para peserta bimbingan. Dampak tersebut  antara lain: (1) 

Pelaksanaan bimbingan akan menjadi suatu hal yang sangat bermakna bagi peserta karena topik 

bahasan bertolak dari sesuatu yang dikenal dan diketahui serta mempertimbangkan pengalaman 

peserta; (2) Daya ingat dan pemahaman peserta akan lebih baik karena sesuai dengan prinsip inkuiri/ 

menemukan sendiri; (3)  Peserta akan merasa lebih nyaman dan percaya diri  karena peserta mengenal 

dan memahami sesuatu berdasarkan hasil temuannya sendiri; (4) Peserta lebih mudah dalam mencapai 

keberhasilan bimbingan; (5) Peserta akan lebih terlatih dalam menerapkan Keterampilan Berpikir 

Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS) karena dalam pemerolehan pemahaman soal 

HOTS peserta menggunakan langkah literatif dan saintifik, sebuah langkah yang mengharuskan 

peserta menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.  

 

Dengan demikian, proses pembimbingan dengan metode Struktur Analisis Sintesis (SAS) ini menjadi 

model pembimbingan yang ideal karena sebuah pembimbingan yang bertujuan meningkatkan 

kemampuan guru membuat soal HOTS proses pembimbingannya pun dengan cara yang HOTS 

sehingga peserta dalam memeroleh kemampuan tersebut dengan cara HOTS. Tahap Evaluasi dan 

Tindak Lanjut, pada tahap ini pembimbing mengevaluasi hasil pekerjaan peserta dan memberikan 

umpan balik serta menugasi setiap peserta membuat sepuluh soal bernalar berbasis literasi atau soal 

yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skill 

(HOTS). Kemudian soal tersebut dan simpan sebagai Bank Soal di Kelompok Kerja Guru (KKG) di 

sekolah binaan. 

 

Hasil yang diharapkan 

Hasil yang diharapakan dari kegiatan Bimbingan menulis soal HOTS dengan Metode Struktur 

Analisis Sintesis (SAS) adalah: (1) Meningkatnya kemampuan guru dalam menulis soal HOTS; (2) 

Meningkatnya kualitas penilaiaan Pembelajaran; (3) Meningkatnya profesionalisme guru; (4) 
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Meningkatnya kemampuan bernalar siswa;(5) Meningkatnya kemampuan literasi siswa; (6) 

Meningkatnya mutu pendidikan. 

 

PENUTUP 

SIMPULAN 

Mutu  pendidikan di suatu sekolah diukur dengan mennggunakan alat ukur yang disebut Assesmen 

Nasional. Ada tiga komponen dalam Assesemen Nasional, yaitu survei karakter, survey lingkungan 

belajar dan Asesesmen Kemampuan Minimum (AKM). Asesesmen Kemampuan Minimum (AKM) 

mengukur kemampuan berliterasi bahasa dan berliterasi numerik. Kemampuan berliterasi sangat 

dipengaruhi kemampuan bernalar. Kemampuan berliterasi dan bernalar dapat dikembangkan dengan 

penilaian yang menuntut keterampilan tingkat tingggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

 

Bimbingan menulis soal Higher Order Thinking Skill (HOTS) dapat dilakukan dengan metode 

Struktur Analisis Sintesis (SAS).  Metode Struktur Analisis Sintesis (SAS) diasumsikan dapat: (1) 

Meningkatkan kemampuan guru dalam menulis soal HOTS; (2) Meningkatkan kualitas penilaiaan 

Pembelajaran; (3) Meningkatkan profesionalisme guru; (4) Meningkatkan kemampuan bernalar 

siswa;(5) Meningkatkan kemampuan literasi siswa; (6) Meningkatkan mutu pendidikan. 

 

REKOMENDASI 

Pengawas Sekolah hendaknya selalu melaksanakan bimbingan ke pada guru binaan dalam 

meningkatkan kompetensinya. Pengawas dapat  menggunakan Metode SAS  dalam membimbing guru 

untuk meningkatkan kompetensi menulis soal bernalar atau soal yang menuntut keterampilan tingkat 

tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS). 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rinderiyana@yahoo.co.id atau 

rinderiyana@gmail.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama penulis, 

lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 

Contoh: 

Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada 

  Media. 

Norton, Priscilla dan Apargue, Debra. 2001. Technology for Teaching. Boston, 

  USA: Allyn and Bacon. 

11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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