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ABSTRACT 

This study aims: 1) To find out the methods in an effort to improve the results of the locomotor system in 

humans through a literature study on the results of discussions in biology lessons. 2) To find out the obstacles to 

discussion of methods in an effort to improve the results of locomotor systems in humans through literature 

studies. This research is a class action research (Classroom Action Research) conducted in 2 cycles. The 

research subjects were Class XI IPA 1 Students at SMAN 1 Sendangagung for the Academic Year 2021/2022 

with a total of 33 students. The research procedure consists of 4 stages in each cycle, namely planning, action, 

observation and reflection. The results showed that: 1) The results of students' biology discussions through the 

application of the discussion method increased, especially on the subject matter of the human movement system. 

In cycle I, the individual KKM discussion scores were 7 children while the KKM was 23 children with an 

average of 62.2 and 76.67% discussion completeness increased to 75.73 with 90.9% discussion completeness in 

cycle II, namely 3 children's KKM while KKM 30 children. As well as the evaluation value with an average of 

66.25 with 75.75% discussion completeness and increased to 76.30 with 93.93% discussion completeness in 

cycle II. So it can be concluded that there was an increase in the average value from cycle I to cycle II and there 

was no need to do cycle III. 2) Barriers to the use of discussion. discussions, namely the passive attitude of 

students and depending on others in the discussion process.  

Key Word: Discussion Method, Literature Study 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui metode dalam upaya meningkatkan hasil sistem gerak pada 

manusia melalui studi literatur terhadap hasil diskusi pelajaran biologi. 2) Untuk mengetahui hambatan diskusi 

metode dalam upaya meningkatkan hasil sistem gerak pada manusia melalui studi literatur. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Subyek 

penelitian adalah Pada Siswa Kelas XI IPA 1 SMAN 1 Sendangagung Tahun Pelajaran  2021/2022 dengan 

jumlah peserta didik sebanyak 33 orang. Prosedur penelitian terdiri dari 4 tahap di setiap siklusnya, yakni 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil 

diskusi  biologi siswa melalui  penerapan  metode diskusi mengalami  peningkatan, khususnya pada materi 

pokok sistem gerak manusia . Pada siklus I diperoleh nilai diskusi individu  KKM sebanyak 7 anak sedangkan  

KKM 23 anak dengan rata-rata 62,2 dan ketuntasan diskusi 76,67% meningkat menjadi 75,73 dengan 

ketuntasan diskusi 90,9% pada siklus II yaitu  KKM sebanyak 3 anak sedangkan  KKM 30 anak . Serta nilai 

evaluasi dengan rata-rata 66,25 dengan ketuntasan diskusi 75,75% dan meningkat menjadi 76,30 dengan 

ketuntasan diskusi 93,93% pada siklus II. Sehingga bisa disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata 

dari siklus I ke siklus II dan tidak perlu dilakukan siklus ke III. 2) Hambatan pengunaan Pendiskusian 

diskusi yaitu sikap pasif   peserta didik   serta   bergantung   pada   orang   lain.  

Kata Kunci: Metode Diskusi, Studi Literatur 
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Latar Belakang Masalah 

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

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

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

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

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

Proses Pendiskusian nya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah (Trianto, 2007:99). 

 

Pendiskusian IPA di sekolah seharusnya melibatkan aspek sikap, proses, produk, dan aplikasi, 

sehingga siswa dapat mengalami proses Pendiskusian  secara utuh, memahami fenomena alam 

melalui kegiatan pemecahan masalah, metode ilmiah, dan meniru kerja ilmuan dalam menemukan 

fakta baru. Kecenderungan Pendiskusian  IPA saat ini, siswa hanya mempelajari IPA sebagai produk, 

menghafalkan konsep, teori dan hukum, serta berorientasi pada hafalan. Akibatnya, sikap, proses, dan 

aplikasi tidak tersentuh dalam Pendiskusian . Pengalaman diskusi yang diperoleh di kelas tidak utuh 

dan tidak berorientasi tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pada Pendiskusian  ini 

suasana kelas cenderung teacher-centered, guru hanya menyampaikan IPA sebagai produk dan siswa 

menghafal informasi faktual (Widodo dan Lusi, 2013:32). 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara guru mata pelajaran Biologi kelas XI IPA 1 IPA yang 

dilakukan pada tanggal 30 Mei 2022 menunjukkan bahwa observasi pada Pendiskusian  Biologi 

awalnya menggunakan metode Diskusi yang bersifat teacher centered (berpusat pada guru) dengan 

menggunakan media LCD Proyektor (untuk menampilkan suatu gambar maupun video).  

 

Hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan pada saat guru melakukan proses Pendiskusian  di kelas, 

kegiatan siswa hanya mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan guru yang menyatakan bahwa metode Diskusi ini ternyata masih kurang efisien 

untuk diterapkan sehingga guru mulai mencoba menerapkan berbagai metode Pendiskusian  

diantaranya praktikum, diskusi maupun penugasan. (Lampiran A-1). Namun metode ini hanya 

dilakukan pada materi Biologi tertentu, sedangkan untuk metode discovery learning dan penilaian 

kinerja serta Pendiskusian yang mengaktifkan siswa belum pernah diterapkan maupun dikembangkan 

secara maksimal dalam proses Pendiskusian . 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa yang berjumlah 6 orang di SMAN 1 Sendang Agung 

Lampung Tengah pada  tanggal  30  Mei  2022,  menurut  siswa proses Pendiskusian  seperti ini 

sudah cukup menarik perhatiannya, sehingga menyebabkan siswa itu paham akan pelajaran Biologi. 

Siswa mengatakan bahwa proses Pendiskusian  biologi yang sudah menarik perhatian ini disebabkan 

selama Pendiskusian  biologi guru sudah menerapkan berbagai metode Pendiskusian.  Namun  dalam  

proses  Pendiskusian   masih  ada  siswa yang kurang aktif. Hal ini menunjukkan suatu 

permasalahan yang ada dalam proses Pendiskusian  selain hasil diskusi siswa yang rendah dan juga 

penilaian kinerja yang masih belum pernah diterapkan oleh guru dalam Pendiskusian  biologi. 

 

Melihat permasalahan tersebut kurang maksimalnya hasil diskusi yang diperoleh siswa pada materi 

sistem gerak pada manusia dapat dilihat dari persentase ketidaktuntasan hasil diskusi siswa yang 

mencapai presentase 58,62%. Untuk mencapai KKM siswa harus melewati beberapa kali remidi 

agar dapat mencapai nilai KKM yang diiinginkan pada UAS.  
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Permasalahan yang ditemukan memerlukan suatu solusi agar dapat menciptakan Pendiskusian  yang 

efektif, maka untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses diskusi mengajar. Penulis 

mencoba menerapkan salah satu metode yaitu metode discovery learning yang dilengkapi dengan 

instrumen  penilaian  kinerja  praktikum.  Pada  Pendiskusian  diskusi  siswa dituntut harus aktif 

ketika mereka harus terlibat dalam suatu kegiatan baik secara fisik, mental, intelektual dan emosional 

yang diarahkan untuk memperoleh hasil diskusi yang merupakan perpaduan antara kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Proses Pendiskusian yang baik ialah guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator bagi siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah sendiri dalam memahami materi 

yang dipelajari. 

 

Alasan penulis menggunakan metode discovery dengan penilaian kinerja dalam Pendiskusian  yaitu 

untuk membuat siswa agar lebih tertarik dalam mengikuti Pendiskusian . Selain itu, ketika mereka 

memulai Pendiskusian  mereka diarahkan untuk menemukan sendiri apa-apa saja yang diarahkan 

oleh guru  (Aisyah,  2009:31).  Selain  itu  juga  menurut  peneliti,  bahwa  melalui metode discovery 

dapat mendorong siswa untuk berperan aktif dalam Pendiskusian  dengan  menemukan  sendiri  sutau  

permasalahan  untuk dipecahkan serta dapat menciptakna situasi Pendiskusian  yang benar-benar 

menyenangkan. Menurut Meutia, dkk (2013:63) penilaian kinerja adalah salah satu bentuk penilaian 

alternatif yang tidak hanya menilai hasil akhir tetapi juga menilai proses atau keterampilan yang 

ditunjukkan siswa. Selain itu, Fitriyani, dkk (2013:25) di dalam penelitiannya dengan penilaian unjuk 

kerja, guru akan lebih mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami produk yang 

telah mereka hasilkan selain itu penilaian unjuk kerja membuat peserta didik menjadi lebih 

berperan aktif pada proses perndiskusian. 

 

Rumusan Masalah 

Setelah dilakukan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Apakah terdapat perbedaan  hasil  diskusi  siswa  kelas  XI IPA 1  

antara  yang diajarkan dengan metode Discovery Learning dan metode Diskusi- Eksperimen pada 

materi Sistem Gerak Pada Manusia di SMAN 1 Sendang Agung Lampung Tengah? Apakah terdapat 

perbedaan penilaian kinerja siswa kelas XI IPA 1 antara yang diajarkan dengan metode Discovery 

Learning dan metode Diskusi- Eksperimen pada materi Sistem Gerak Pada Manusia di SMAN 1 

Sendang Agung Lampung Tengah? Berapa besar pengaruh penerapan metode Discovery Learning 

dengan metode Diskusi-Eksperimen terhadap hasil diskusi siswa di kelas XI IPA 1 pada materi 

Sistem Gerak Pada Manusia di SMAN 1 Sendang Agung Lampung Tengah ? 

 

Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas,  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai adalah untuk 

mengetahui : Perbedaan hasil diskusi siswa kelas XI IPA 1 antara yang diajarkan dengan metode 

Discovery Learning dan metode Diskusi-Eksperimen pada materi Sistem Gerak Pada Manusia di 

SMAN 1 Sendang Agung Lampung Tengah. Perbedaan penilaian kinerja siswa kelas XI IPA 1 antara 

yang diajarkan dengan metode Discovery Learning dan metode Diskusi-Eksperimen pada materi 

Sistem Gerak Pada Manusia di SMAN 1 Sendang Agung Lampung Tengah. Untuk mengetahui 

penggunaan metode  Pendiskusian  diskusi  terhadap hasil diskusi  biologi peserta didik di SMAN 1 

Sendangagung materi pokok sistem gerak manusia. Untuk mengetahui hambatan penggunaan metode 

Pendiskusian diskusi  terhadap hasil  biologi di SMAN 1 Sendangagung. 

 

Pendiskusian   diskusi   dikembangkan oleh Francis P. Robinson di Universitas  Negeri  Ohio  

Amerika  Serikat.  Metode tersebut bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai 
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pendekatan diskusi untuk semua pelajaran. Metode Pendiskusian diskusi adalah metode membaca 

buku teks dimulai dengan  penelitian mencari buku-buku yang berkaitan dengan materi ajar, 

latihan yang diarahkan untuk membaca  ( membaca) kritis yaitu tidak sekedar membaca tapi 

menemukan jawaban dari pertanyaan peneliti maupun memperkirakan jawaban pertanyaan yang 

mungkin ditanyakan teman, sedangkan  menceritakan dan  mengulang adalah penegasan dan 

pembahasan  ulang agar apa yang didapat tidak mudah lupa.
  

Cara yang efektif dalam 

melaksanakan, menceritakan, dan mengulang adalah dengan mempresentasikan atau menerangkan ke 

orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri atau cara tersendiri. 

 

Di dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa Allah memulai mengajarkan ilmunya kepada kita dengan 

cara membaca, baik membaca buku maupun lingkungan sekitar serta mampu menganalisis yaitu 

sesuai dengan metode biologi  ( penelitian,   Latihan,    membaca,    menceritakan,    mengulang 

sebagaimana firman Allah: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, 

4. Yang mengajar  (manusia) dengan perantaran kalam 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya.  

 

Hipotesis Tindakan 

Penerapan metode Pendiskusian dapat meningkatkan hasil diskusi biologi siswa kelas XI IPA 1 

SMAN 1 Sendangagung Kabupaen Lampung Tengah pada materi pokok sistem gerak manusia . 

 

Metodologi Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA 1 SMAN 1 Sendangagung dengan jumlah 

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

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021/2022 peserta didik kelas XI IPA 1 SMAN 1 

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

bulan  Maret 2022 s/d  minggu ke empat bulan  Mei  2022. Waktu penelitian ini terhitung mulai 

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

tindakan kelas dan permohonan surat pengesahan penelitian. 

 

Kolaborator dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan orang yang bekerja sama dan 

membantu mengumpulkan data-data penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Pada penelitian ini, 

yang menjadi kolaborator adalah Ibu  Oktorina Sakanti, selaku guru  mata pelajaran  Biologi pada 

kelas XI IPA 1  IPA  di SMAN 1 Sendangagung. 

 

Indikator Keberhasilan 
Sebagai indikator keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini adalah jika 85% peserta didik 

telah memperoleh nilai minimal 62 (sesuai   ketentuan KKM dari sekolah). Seorang peserta didik 

dikatakan telah mencapai ketuntasan diskusi secara individu apabila peserta didik tersebut telah 

mencapai ketentuan diskusi  secara  individual  dan  mendapat  nilai  ≥  62  (sesuai    ketentuan  

dari sekolah). 

 

Dari indikator tersebut, maka peneliti berharap agar hasil diskusi biologi peserta didik dapat 

mengalami peningkatan setelah dilakukan tindakan. Adanya peningkatan prosentase hasil diskusi 

biologi peserta didik menjadi 85%, khususnya pada materi pokok materi pelajaran biologi Sistem 

Gerak Pada Manusia. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan yang diuraikan disini lebih banyak didasarkan atas hasil pengamatan yang dilanjutkan 

dengan kegiatan refleksi. 

 

Siklus I 

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

Pendiskusian  diskusi ” diawali dengan tahap pemberian apersepsi terhadap materi di kelas dengan 

metode konvensional, kemudian membagi kelompok dan selanjutnya pesera didik melaksanakan  

proses  Pendiskusian   mengunakan  metode    biologi   akan tetapi pengelolaan waktu kegiatan 

Pendiskusian  kurang baik terlihat molornya  waktu  diskusi  kelompok  kecil  sehingga  waktu  

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

didik baik dalam kelompok maupun individu kurang merata sehingga ada beberapa peserta didik 

yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan pemecahan soal diskusi yang diberikan. 

 

Siklus II 

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

dengan bukti pengelolaan  waktu  yang sudah sesuai dengan rencana Pendiskusian  dan pemberian 

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

mampu melaksanakan tahapan-tahapan “Metode  Pendiskusian  diskusi ”  dengan baik. Terbukti 

dengan adanya pencarian referensi yang dilakukan peserta didik, diskusi kelompok kecil yang 

berjalan lancar, presentasi yang cukup memuaskan serta mampu menyelesaikan soal evaluasi 

 

Hasil Diskusi 

Dari nilai diskusi peserta didik dalam proses Pendiskusian mengunakan Pendiskusian diskusi   

mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan peningkatan ketuntasan diskusi klasikal pada nilai 

diskusi dari 76,67 % pada siklus I menjadi 90,9% disiklus II. Serta ketuntasan diskusi klasikal   

pada nilai evalusi dari 75,75 % pada siklus I menjadi 93,93 % pada siklus II.  

 

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

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

terhadap  rata-rata hasil diskusi peserta didik. Dengan bukti jika dalam siklis I Menganalisis 

hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan 

bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia.dalam nilai rata-rata 

kelas pada nilai diskusi 62,2 pada siklus II mengalami peningkatan dalam menyajikan karya tentang 

pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur yaitu 75,72. 

Sedangkan nilai rata-rata evaluasi siklus I 66,25 mengalami peningkatan menjadi 76,30.  

 

Metode  Pendiskusian  diskusi  lebih mengutamakan keaktifan dan kreatifitas   peserta   didik,   baik   

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

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

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

akan menimbulkan beberapa hambatan apabila  peserta  didik  tidak  mampu  diajak  kerjasama  

untuk  lebik  aktif daripada sekedar menunggu diterangkan guru. Kelebihan penggunaan metode 

akan menjadi sebuah hambatan tanpa adanya motivasi dari diri peserta didik dan guru untuk 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dalam  Pendiskusian . 

 

  



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 5   │   No. 12   │   Desember  2022   │      ISSN :  2620-973X  │    6 

  
 

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

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

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

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

perubahan  apabila  mulai  didukung  dari  berbagai pihak yaitu keluarga dan sekolah adalah 

Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya 

dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia serta 

menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui 

studi literatur. 

 

Kesimpulan, Saran dan Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang penerapan metode Pendiskusian   

Pendiskusian  diskusi   sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan hasil diskusi pada materi pokok 

sistem gerak manusia di SMAN 1 Sendangagung, dapat diambil kesimpulan bahwa: Hasil diskusi 

peserta didik dengan penerapan metode  Pendiskusian  diskusi  ( penelitian,  Latihan,   membaca,   

menceritakan,   mengulang)  khususnya  pada  materi  pokok sistem gerak manusia mengalami 

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

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

(seluruh  peserta  didik)  90,9%  pada  siklus  II.  Sedangkan  nilai evaluasi dengan rata-rata 62,25 

dengan ketuntasan diskusi klasikal (seluruh peserta didik) 75,75% meningkat menjadi 76,30 dengan 

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

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

bawah KKM (62), sedangkan pada siklus II, hanya ada 3 peserta didik tidak tuntas nilai diskusi dan 2 

peserta didik yang nilai evaluasinya di bawah KKM. Hambatan yang dialami dalam proses 

Pendiskusian  menggunakan metode Pendiskusian Pendiskusian  diskusi  untuk meningkatkan hasil 

diskusi pada materi sistem gerak pada  manusia antara lain: Motivasi  dari  peserta  didik  untuk  

diskusi  masih  tergolong  rendah apalagi ketika guru tidak mampu bersikap tegas dalam 

Pendiskusian  maupun pemberian nilai hal tersebut akan sedikit demi sedikit mengalami perubahan 

apabila mulai didukung dari berbagai pihak yaitu keluarga dan sekolah. Adanya keterbatasan buku 

disekolah, walaupun didukung referensi dari internet, tetapi tanpa adanya kreatifitas peserta didik 

untuk mencari sumber materi dari tempat lain, juga akan menjadi hambatan terlaksananya  

Pendiskusian   dengan  metode    biologi   sehingga  hasil diskusi tidak mencapai indikator yaitu 

nilai 62 (sesuai KKM). 

 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan hasil diskusi, maka  

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

demi sedikit dapat melengkapi sumber diskusi (buku/ alat peraga) sehingga peserta didik lebih 

termotivasi untuk meningkatkan prestasi dengan cara diskusi dengan fasilitas yang ada. Atau dengan 

cara diharapkan kepada para pengajar atau pendidik untuk senantiasa memberikan suatu variasi 

dalam penyampaian materi pelajaran bagi peserta didik. Mampu memilih suatu metode 

Pendiskusian yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan berkaitan dengan materi yang akan 

dibahas. Dengan harapan supaya peserta didik bisa lebih aktif mengikuti jalannya proses 

Pendiskusian di kelas. Bagi guru, sebaiknya guru selalu berusaha untuk membimbing kegiatan 

peserta didik dalam kerja kelompok. Bertujuan agar setiap peserta didik tidak saling 

menggantungkan diri dengan peserta didik yang lain dan benar-benar dapat bekerjasama dengan 
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anggota kelompoknya. Sehingga  ketika mengerjakan tugas dengan kerja kelompok ataupun sedang 

berdiskusi, setiap peserta didik turut aktif dan mengutarakan pendapat di dalam kelompok mereka. 

Bagi peserta didik, sebaiknya ketika guru menerapkan suatu metode Pendiskusian  dikelas, mereka 

dapat mengikuti instruksi guru dengan baik agar hasil yang dicapai bisa sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh guru. Dengan begitu, akan tercipta kerjasama yang baik antara guru dan peserta 

didik selama proses Pendiskusian  berlangsung. 
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ABSTRACT 

This study aims to increase the creativity and learning achievement of class IX students of SMP Muhammadiyah 

1 Jember in the 2019/2020 academic year through the application of the Problem Solving learning model to the 

subject matter of buffer solutions. This research is a Classroom Action Research (CAR) which was carried out 

in two cycles. In each cycle there are four stages consisting of action planning, action implementation, 

observation, and reflection. The research subjects were class IX students of SMP Muhammadiyah 1 Jember. The 

data source is students. Data collection techniques through observation, interviews, questionnaires, and tests. 

The analysis technique used in this research is descriptive qualitative. Based on the results of the study it can be 

concluded that the application of the Problem Solving learning model can increase creativity and student 

achievement in the subject matter of buffer solutions. In cycle I, the percentage of students' creativity 

achievement was 47% which then increased in cycle II to 74%. The percentage of learning achievement for the 

knowledge aspect in the first cycle reached 59% and increased in the second cycle to 79%, for the attitude 

aspect the percentage of achievement in the first cycle was 76% and increased in the second cycle to 100%. 

Meanwhile, the skill aspect of learning achievement was only carried out in the first cycle with an achievement 

percentage of 100%. 

Key Word: Problem Solving, Creativity, Learning Achievement, Buffer Solution 

 

ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar siswa kelas IX SMP 

Muhammadiyah 1 Jember tahun pelajaran 2019/2020 melalui penerapan model pembelajaran Problem Solving 

pada materi pokok larutan penyangga. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan dalam dua siklus. Pada setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang terdiri dari perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX SMP 

Muhammadiyah 1 Jember. Sumber data adalah siswa. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 

angket, dan tes. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Solving dapat meningkatkan 

kreativitas dan prestasi belajar siswa pada materi pokok larutan penyangga. Pada siklus I, persentase 

ketercapaian kreativitas siswa sebesar 47% yang kemudian meningkat pada siklus II menjadi 74%. Persentase 

ketercapaian prestasi belajar untuk aspek pengetahuan pada siklus I mencapai 59% dan meningkat pada siklus II 

menjadi 79%, untuk aspek sikap persentase ketercapaian pada siklus I sebesar 76% dan meningkat pada siklus II 

menjadi 100%. Sedangkan untuk prestasi belajar aspek keterampilan hanya dilakukan pada siklus I dengan 

persentase ketercapaian sebesar 100%.  

Kata Kunci : Problem Solving, Kreativitas, Prestasi Belajar, Larutan Penyangga  
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PENDAHULUAN  

Pendidikan memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa sehingga 

mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur. Tujuan dari 

pendidikan di Indonesia untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi bangsa 

yang cerdas. Dewasa ini, pendidikan di Indonesia semakin mendapatkan perhatian dari berbagai 

pihak. Perbaikan sistem pendidikan terus dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Salah 

satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan perubahan kurikulum. Pada tahun 

2013, Pemerintah memberlakukan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013.  

 

Diberlakukannya Kurikulum 2013 bertujuan untuk meminimalisir peran guru atau sekolah dan 

menambahkan peran siswa sebagai pihak yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam 

Kurikulum 2013, kompetensi lulusan program pendidikan harus mencakup tiga kompetensi, yaitu 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan [1]. Salah satu sekolah menengah atas yang sudah menerapkan 

Kurikulum 2013 selama tiga semester adalah SMP Muhammadiyah 1 Jember. Dari hasil wawancara 

dengan guru kelas IX, di identifikasi beberapa permasalahan yaitu : 1) pembelajaran yang selama ini 

digunakan masih konvensional, yaitu dengan pengantar ceramah dan diskusi, 2) interaksi antara guru 

dan siswa tidak berjalan dua arah, melainkan berjalan satu arah (Teacher Centered Learning), 3) pada 

saat proses pembelajaran siswa hanya mendengarkan materi yang disampaikan guru, masih jarang 

siswa yang bertanya kepada guru tentang materi yang belum dimengerti dan saat guru bertanya tidak 

ada siswa yang berani menjawab, 4) saat mengerjakan soal-soal pengembangan siswa masih 

kesulitan, 5) dalam penyampaian materi, guru langsung memberikan materi secara mentah kepada 

siswa sehingga partisipasi siswa dalam pembelajaran rendah, kurangnya kerja sama antar siswa, 

kurang kreatif dalam memecahkan masalah, pembelajaran yang kurang efisien dan rendahnya prestasi 

belajar siswa.  

 

Berdasarkan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 belum diterapkan secara 

maksimal dalam pembelajaran. MTK adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan di SMP. Ilmu 

MTK mempelajari tentang materi dan perubahan yang terjadi didalamnya. Ilmu ini sangat penting 

karena erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.  

 

Pembelajaran MTK di SMP mempelajari beberapa pokok bahasan Kesebangunan salah. Untuk 

menguasai pokok bahasan ini diperlukan pemahaman konseptual, perhitungan matematik dan 

kemampuan mengaitkan rumus yang satu dengan rumus yang lainnya, sehingga siswa diharapkan 

dapat menggunakan pola pikir yang terstruktur dan sistematis melalui tahap-tahap pemecahan 

masalah yang tepat.  

 

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran MTK kelas XI, pada materi larutan penyangga 

siswa mengalami kesulitan dalam hal perhitungan karena kurang memiliki kemampuan matematika 

yang baik. Dalam penyelesaian soal, siswa masih terpaku dengan langkah-langkah yang hanya 

diberikan guru saja. Kemampuan kreativitas untuk memecahkan soal belum digunakan secara 

maksimal. Hal ini yang menyebabkan prestasi belajar yang dimiliki siswa masih rendah.  

 

Dari data yang diperoleh, disimpulkan bahwa kelas IX 1 memiliki ketuntasan paling rendah dari 

ketiga kelas yang lain. Hal ini mengindikasikan adanya suatu permasalahan dalam proses belajar 

mengajar, yaitu masih rendahnya prestasi belajar MTK siswa kelas IX 3 dan memerlukan perbaikan 

prestasi belajar.  
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Dari observasi yang dilakukan, sebagian besar siswa masih kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal 

yang memiliki tingkat kesulitan sedang dan tinggi. Dalam penyelesaian soal, siswa hanya mengikuti 

langkah-langkah yang diberikan oleh guru sehingga dalam aplikasi pengerjaan soal sering mengalami 

kesulitan. Saat wawancara juga dijelaskan bahwa pengetahuan siswa sebatas apa yang telah 

disampaikan oleh guru sehingga siswa kurang dapat mengembangkan apa yang telah di peroleh dalam 

pembelajaran.  

 

Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas siswa masih rendah dan memerlukan peningkatan. Menurut 

Munandar [2] dalam uraiannya tentang pengertian kreativitas menunjukkan ada tiga tekanan 

kemampuan yaitu : 1) kemampuan membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-

unsur yang ada; 2) kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak 

kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya adalah pada kuantitas, 

ketepatgunaan dan keragaman jawaban; 3) kemampuan yang secara operasional mencerminkan 

kelancaran, keluwesan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu 

gagasan. Penyebab rendahnya prestasi belajar dan kreativitas siswa adalah proses pembelajaran yang 

masih berpusat pada guru (Teacher Centered Learning), siswa yang masih pasif dan kurang 

mengembangkan pengetahuan yang telah didapat saat pembelajaran. maka perlu dilakukan tindakan 

untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran sehingga prestasi belajar siswa menjadi lebih baik. 

Dengan dilakukannya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menggunakan pembelajaran aktif dan 

menyesuaikan dengan karakteristik materi diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

 

Pembelajaran aktif yaitu mengondisikan agar siswa selalu melakukan pengalaman belajar yang 

dilaksanakan dengan strategi pembelajaran berbasis siswa (student centered learning) [3]. Salah satu 

cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan prestasi belajar siswa adalah dengan pembelajaran 

aktif melalui model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving merupakan 

suatu pembelajaran yang melatih siswa dalam pemecahan masalah dengan cara memberikan 

persoalan-persoalan.  

 

Tahap-tahap problem solving meliputi 5 tahap yaitu mendefinisikan, mendiagnosis masalah, 

merumuskan alternatif strategi, menentukan dan menerapkan strategi, mengevaluasi keberhasilan 

strategi [4]. Problem Solving dapat mengembangkan kreativitas siswa karena siswa dituntut untuk 

mengungkapkan berbagai gagasan untuk memecahkan suatu pokok permasalahan. Telah dilakukan 

penelitian sebelumnya bahwa penggunaan model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa [5].  

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Jember. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua siklus, dimana masing- masing siklus terdapat 

empat tahapan yaitu 1) perencanaan 2) pelaksanaan 3) observasi dan 4) refleksi [6]. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas IX 3 SMP Muhammadiyah 1 Jember tahun pelajaran 2014/2015.  

 

Sumber data adalah siswa. Analisis data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan sejak awal 

sampai berakhirnya pengumpulan data. Data-data dari hasil penelitian diolah dan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif mengacu pada model analisis Miles dan Huberman yang 

dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi [7].  
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Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi untuk memeriksa validitas data dalam penelitian. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu [8]. Teknik 

triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan tes.  

 

Hasil dan Pembahasan  

Hal-hal yang mendasari dilakukannya Penelitian Tindakan Kelas ini adalah kelas IX 3 merupakan 

kelas dengan rata-rata prestasi belajar paling rendah dibandingkan dengan kelas yang lain yaitu 

sebesar 2,9 %. Selain itu, pada awal tindakan dilakukan observasi terhadap siswa kelas IX 3 selama 

pembelajaran MTK berlangsung terlihat bahwa keaktifan siswa dalam menjawab dan bertanya masih 

rendah, Saat mengerjakan soal, siswa masih cenderung mekanistik, belum bisa mengembangkan ide-

idenya secara mandiri.  

 

Selain itu siswa masih kesulitan saat diminta untuk menyimpulkan dari materi yang telah dipelajari 

ataupun dari suatu bahasan yang telah disajikan. Padahal, siswa yang dapat menguasai konsep dari 

materi yang diberikan serta terlibat aktif selama pembelajaran menjadi indikator keberhasilan suatu 

pembelajaran.  

 

Keterlibatan siswa selama proses pembelajaran akan mampu menciptakan proses pembelajaran yang 

aktif dan berpusat pada siswa. Siswa yang mampu memecahkan persoalan-persoalan MTK dengan 

mudah dan mengaitkan serta mengaplikasakan materi yang telah dipelajari nya akan menjadikan 

materi tersebut melekat kuat dalam ingatan siswa, karena sejak awal pembelajaran diterapkan 

pemahaman konsep secara mandiri sehingga siswa bisa dengan cara nya sendiri memahami dan 

mengingat materi yang diberikan.  

 

Dampak dari penguasaan konsep siswa ini ditunjukkan dengan prestasi belajar siswa yang mencapai 

nilai batas tuntas. Oleh karena itu, diterapkan model pembelajaran problem solving dalam kegiatan 

belajar mengajar pada materi larutan penyangga.  

 

Model pembelajaran problem solving ini sesuai untuk meningkatkan kreativitas siswa karena 

melibatkan siswa dalam pembelajaran, memunculkan ide-ide baru dan mendorong siswa untuk 

menerapkan strategi-strategi yang efektif dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu model ini 

mempermudah pemahaman siswa tentang materi karena dalam pelaksanaanya dilakukan tahap demi 

tahap dengan memberikan permasalahan-permasalahan dalam bentuk soal. Sehingga guru dan siswa 

dapat menyimpulkan bersama-sama inti dari materi yang disampaikan.  

 

Permasalahan-permasalahan dalam bentuk soal diberikan saat diskusi kelompok. Adanya diskusi, 

presentasi kelompok dan evaluasi pada setiap pertemuan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

siswa dalam materi larutan penyangga Siklus I Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru melakukan 

kajian terhadap silabus.  

 

Berdasarkan silabus tersebut, peneliti merencanakan kegiatan pembelajaran pada siklus I selama 

empat kali pertemuan (8 JP). Penyampaian materi selama 6 JP dan evaluasi siklus I selama 2 JP. 

Pembelajaran didesain dengan menggunakan model problem solving. Dalam pembelajaran dengan 

model problem solving, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendukung proses 
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pembelajaran. Jumlah siswa kelas IX 3 adalah 34 siswa yang dibagi menjadi tujuh kelompok dimana 

enam kelompok beranggotakan 5 siswa dan satu kelompok beranggotakan 4 siswa.  

 

Materi yang dibahas pada siklus I meliputi definisi larutan penyangga, membedakan larutan 

penyangga dan bukan penyangga, komponen dan cara kerja larutan penyangga, perhitungan pH serta 

pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Kegiatan pembelajaran dengan model problem solving diawali dengan guru memberikan apersepsi 

berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Apersepsi yang diberikan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari yang sering ditemui siswa.  

 

Selanjutnya, guru menjelaskan cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan 

tersebut serta memotivasi siswa. Kemudian, siswa dipersilahkan bergabung dengan kelompoknya 

masing-masing untuk berdiskusi. Setelah itu, guru memberikan permasalahan berupa soal diskusi 

untuk didiskusikan oleh masing-masing kelompok.  

 

Pada diskusi kelompok ini mencakup beberapa tahapan problem solving yaitu mengidentifikasi 

masalah, merumuskan beberapa alternatif cara pemecahan masalah dan mendiskusikannya serta 

mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok yang lain.  

 

Kemudian, guru menyamakan persepsi dan memberikan penguatan tentang konsep-konsep. Pada 

akhir pembelajaran, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah di pelajari dan 

memberikan postest. Untuk pertemuan pertama, cara penyelesaian masalah dilakukan dengan 

praktikum.  

 

Pada akhir siklus I dilakukan tes meliputi tes pengetahuan siswa, pengisian angket sikap dan tes 

kreativitas. Selain itu juga dilaksanakan observasi langsung yaitu observasi sikap dan keterampilan 

siswa. Observasi sikap dilakukan selama kegiatan berlangsung.  

 

Sedangkan observasi keterampilan dilaksanakan saat kegiatan praktikum. Ketercapaian masing-

masing aspek pada siklus I disajikan dalam data. Ketercapaian (%) Kriteria Pengetahuan70 59 Belum 

Tercapai Sikap 75 76 Tercapai Keterampilan75 100 Tercapai Kreativitas 65 47 Belum Tercapai Dari 

siklus I masih terdapat aspek yang belum mencapai target, yaitu aspek pengetahuan dan kreativitas, 

sehingga perlu dilaksanakan tindakan siklus II untuk memenuhi target yang diharapkan.  

 

Dari enam indikator yang diteliti pada aspek pengetahuan, ada satu indikator yang belum tercapai, 

yaitu menghitung pH larutan penyangga.  

 

Dari hasil observasi, kebanyakan siswa sulit menentukan rumus mana yang lebih dahulu digunakan 

hal ini dikarenakan adanya variasi soal. selain itu dikarenakan siswa masih malu bertanya saat diskusi 

berlangsung sehingga bagian-bagian pada materi yang masih dibingungkan siswa belum mendapat 

pemecahannya. Indikator pembelajaran yang belum tercapai tersebut diajarkan kembali pada 

pembelajaran siklus II.  

 

Di akhir siklus I, guru bersama peneliti mendiskusikan perencanaan untuk siklus II. Siklus II 

Tindakan pada siklus II lebih difokuskan untuk penyempurnaan dan perbaikan terhadap kendala-

kendala yang terdapat pada siklus I. Adapun tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut pertama, 
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mengganti kelompok sesuai hasil aspek pengetahuan dari siklus I, hal ini diharapkan agar siswa yang 

sudah tuntas dapat membantu teman dalam satu kelompok yang belum mengerti dengan jelas 

sehingga ilmu yang diperoleh sebelumnya dapat merata ke seluruh siswa dan diskusi kelompok 

menjadi lebih efektif. Kedua, guru memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang mengalami 

kesulitan dan siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM pada siklus I serta memberi kesempatan 

lebih banyak kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami. Ketiga, guru mendorong 

siswa yang masih malu bertanya untuk mengajukan pertanyaan bila ada hal yang belum jelas. 

Keempat, guru memberikan motivasi kepada siswa untuk terus belajar karena disetiap akhir 

pertemuan selalu diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi 

yang disampaikan oleh guru. Kelima, guru memberikan kesempatan lebih banyak untuk siswa yang 

percaya dirinya kurang dengan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.  

 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II direncanakan 2 kali pertemuan (4 JP), dengan rincian yaitu 

pertemuan pertama (2 JP) penguatan materi dan pertemuan kedua (2 JP) tes evaluasi siklus II. Pada 

siklus II ini tidak dilakukan penilaian terhadap aspek keterampilan, karena pada siklus I telah tercapai 

ketuntasan 100%. Pada akhir siklus II dilakukan tes meliputi tes pengetahuan siswa, pengisian angket 

sikap dan tes kreativitas.  

 

Selain itu juga dilaksanakan observasi langsung yaitu observasi sikap siswa. Observasi sikap. Target 

dan Ketercapaian Siklus I Materi Larutan Penyangga Kelas IX 3 SMA Batik 2 Surakarta Aspek 

Target (%) selama kegiatan berlangsung. Ketercapaian masing-masing aspek pada siklus II disajikan 

Target dan Ketercapaian Siklus II Materi Larutan Penyangga Kelas IX 3 SMP Muhammadiyah 1 

Jember Aspek Target (%) 120 100 80 60 40 20 0 Siklus I Siklus II. 

 

Pada siklus II ini, semua aspek yang diteliti yaitu kreativitas siswa dan prestasi belajar siswa yang 

meliputi aspek pengetahuan, aspek sikap dan aspek keterampilan telah mencapai target yang 

ditentukan, maka guru dan peneliti sepakat untuk menghentikan penelitian ini hingga siklus II. 

Perbandingan Siklus I dan Siklus II. Pada pembelajaran dengan model problem solving, terjadi 

peningkatan hasil ketercapaian dari siklus I ke siklus II.  

 

Hal ini dapat diketahui dari hasil tes aspek pengetahuan siklus I menyatakan bahwa siswa yang telah 

mencapai ketuntasan sebanyak 59% (20 siswa) dan 79% (27 siswa) pada siklus II. Selain itu, hasil 

dari sikap siswa siklus I menyatakan bahwa siswa yang tuntas (berkategori minimal baik) sebanyak 

76% (26 siswa) dan 100% pada siklus II. Untuk keterampilan siswa pada siklus I sudah mencapai 

ketuntasan 100%. Sedangkan hasil dari tes kreativitas, siswa yang berkategori tinggi sebanyak 47% 

(16 siswa) pada siklus I dan 74% (25 siswa) pada siklus II.  

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Problem Solving dapat meningkatkan kreativitas siswa (47% pada siklus I meningkat menjadi 74% 

pada siklus II) dan prestasi belajar siswa (aspek pengetahuan 59% pada siklus I meningkat menjadi 

76% pada siklus II, aspek sikap 76% pada siklus I meningkat menjadi 100% pada siklus II dan aspek 

keterampilan telah tuntas 100% pada siklus I) pada materi pokok Larutan Penyangga di kelas IX 3 

Semester genap SMP Muhammadiyah 1 Jember tahun pelajaran 2014/2015.  
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THE SQ4R LEARNING MODEL IN IMPROVING  

IPS LEARNING OUTCOMES  

 

MODEL PEMBELAJARAN SQ4R DALAM MENINGKATKAN  HASIL 

BELAJAR IPS   

 

Pendong Jeffery 

SMP N 12 Bitung Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

The focus of the problems in this research are (1) whether there will be an increase in social studies learning 

outcomes by using the SQ4R Learning Model in class IX students of SMP Negeri 12 Bitung, (2) How are student 

learning outcomes when using the SQ4R Learning Model for learning Indonesian. The aims of this study were 

(1) to describe the increase in social studies learning motivation using the SQ4R Learning Model in class IX 

students of SMP Negeri 12 Bitung, (2) to describe social studies learning outcomes in class IX students of SMP 

Negeri 12 Bitung, (3) to describe the increase in motivation and social studies learning outcomes in class IX 

students of SMP Negeri 12 Bitung. The method used is the SQ4R Learning Model where this model explains 

how the learning process works through asking questions or conducting debriefing and giving challenging 

assignments to generate motivation and Indonesian learning outcomes in class IX students of SMP Negeri 12 

Bitung. Based on the research results, the acquisition of student scores experienced a significant increase, the 

average score in the initial learning was 43.48 in the first cycle, which increased, and in the improvement of 

learning in the second cycle, it became 91.30. Enough learning improvement in cycle II does not need to be 

continued in the next cycle because of the completion of 23 students there are 21 students or 91.30% only 2 

students or 8.70% who have not completed including students who are slow learners. Thus the SQ4R Learning 

Model is very appropriate for social studies learning in Class IX students of SMP Negeri 12 Bitung 

Key Word: Use of the SQ4R Learning Model and learning outcomes. 

 

ABSTRAK  

Fokus Masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah akan terjadi peningkatan hasil belajar IPS dengan 

menggunakan Model Pembelajaran SQ4R pada siswa kelas IX SMP Negeri 12 Bitung, (2) Bagaimana hasil 

belajar siswa ketika menggunakan Model Pembelajaran SQ4R untuk pembelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan 

penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar IPS menggunakan Model 

Pembelajaran SQ4R pada siswa kelas IX SMP Negeri 12 Bitung, (2) untuk mendeskripsikan hasil belajar IPS 

pada siswa kelas IX SMP Negeri 12 Bitung, (3) untuk mendeskripsikan peningkatan motivasi dan hasil belajar 

IPS pada siswa kelas IX SMP Negeri 12 Bitung. Metode yang digunakan adalah Model Pembelajaran SQ4R 

dimana model ini menjelaskan tentang bagaimana cara proses pembelajaran lewat mengajukan beberapa 

pertanyaan atau melakukan tanya jawab serta pemberian tugas yang menantang untuk membangkitkan motivasi 

dan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IX SMP Negeri 12 Bitung. Berdasarkan penelitian hasil 

perolehan nilai siswa  mengalami peningkatan yang signifikan, nilai rata-rata pada pembelajaran awal 43,48  

pada siklus I mengalami peningkatan, dan pada perbaikan pembelajaran siklus ke II menjadi 91,30. Perbaikan 

pembelajaran cukup pada siklus ke II tidak perlu di lanjutkan pada siklus berikutnya karena tuntas dari 23 siswa 

ada 21 siswa atau 91,30% hanya 2 siswa atau 8,70% yang belum tuntas termasuk siswa yang lamban belajarnya. 

Dengan demikian Model Pembelajaran SQ4R sangat tepat digunakan untuk pembelajaran IPS siswa kelas IX 

SMP Negeri 12 Bitung. 

Kata Kunci : Penggunaan Model Pembelajaran SQ4R  dan Hasil Belajar. 
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Latar Belakang Masalah  

Kehidupan manusia tak pernah lepas dari dunia social dan pengaruh budaya. Melalui Pendidikan saja 

maka kehidupan social masyarakat akan terarah pada suatu tujuan yang dapat mendatangkan 

kesejahteraan. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan 

menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Tujuan pendidikan IPS ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar siswa 

yang berguna untuk kehidupan sehari-harinya. IPS sangat erat kaitannya dengan persiapan anak didik 

untuk berperan aktif atau berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan terlibat dalam pergaulan 

masyarakat dunia (global society). IPS harus dilihat sebagai suatu komponen penting dari keseluruhan 

pendidikan kepada anak. IPS memerankan peranan yang signifikan dalam mengarahkan dan 

membimbing anak didik pada nilai-nilai dan perilaku yang demokratis, memahami dirinya dalam 

konteks kehidupan masa kini, memahami tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat global 

yang interdependen. 

 

IPS adalah bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan 

modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, 

sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Studi yang memperhatikan pada bagaimana orang membangun 

kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya, bagaimana memecahkan masalah, 

bagaimana orang hidup bersama, bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungannya. 

Namun, selama ini mata pelajaran IPS selalu dianggap sebelah mata oleh sebagian orang, dan banyak 

yang mengatakan bahwa IPS merupakan pelajaran yang membosankan dan kurang menantang karena 

kebanyakan materinya hanya berupa hapalan, dan hal ini merupakan masalah bagi mata pelajaran IPS 

itu sendiri. Masalah ini semakin serius manakala dihadapkan pada kenyataan bahwa, selama ini mata 

pelajaran IPS kurang mendapatkan perhatian yang semestinya. Padahal sebenarnya mata pelajaran 

IPS merupakan pelajaran yang sangat penting karena dengan belajar IPS dapat membimbing siswa 

beradaptasi dalam lingkungan sosialnya, dan dapat membantu siswa dalam menghadapi masalah-

masalah social yang terjadi di masyarakat dengan lebih bijaksana. 

 

Motivasi belajar siswa sangat rendah. Kondisi ini di sebabkan oleh beberapa antara lain :  mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sering menitikberatkan pada membaca, siswa merasa kurang 

tertarik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, siswa sulit untuk menguasai materi pelajaran,   

kondisi input siswa rendah, penggunaan metode yang kurang tepat. 

 

Metode diskusi merupakan salah satu metode yang digunakan di Sekolah Menengah Pertama. Melalui 

metode diskusi siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan bekajar, siswa dapat mengemukakan 

pendapat, siswa dapat menghargai pendapat orang lain dan siswa dapat menilai pendapat orang lain.  

 

Terdapat motivasi belajar yang merupakan salah satu variabel yang sangat mempengaruhi kuantitas 

dan kualitas performansi dari pada siswa tersebut, lemahnya motivasi belajar akan melemahkan 

kegiatan belajar pula, selanjutnya mutu hasil belajar akan menjadi rendah, oleh karena itu motivasi 

belajar pada diri siswa dapat di perkuat terus menerus sehingga memiliki motivasi belajar yang 

kuat.Untuk mendapatkan prestasi belajar yang optimalmakan perlu siswa memiliki motivasi belajar 

dan harus di dukung dengan memiliki disiplin belajar.  SMP Negeri 12 Bitung  ini merupakan salah 
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satu sekolah yang ada di kota bitung yang justru paling banyak siswa yang kurang berminat terhadap 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada siswa  kelas IX mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial diberikan pada jam pelajaran terkakhir. 

 

Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah model pembelajaran SQ3R dapat meningkatkan 

hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX SMP Negeri 12 Bitung? Bagaimana peningkatan  

hasil belajar siswa Kelas IX SMP Negeri 12 Bitung? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar pada siswa SMP 

Negeri 12 Bitung.  Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada 

siswa SMP Negeri 12 Bitung. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial pada siswa  SMP Negeri 12 Bitung  

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar  belakang masalah, fokus penelitian dan tujuan penelitian tersebut di atas, hipoteseis 

tindakan dalam penelitian ini adalah “ jika Model Pembelajaran SQ3R dapat meningkatkan hasil 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX SMP Negeri 

  

Ilmu Pengetahuan Sosial Sebagai Cermin Masyarakat 

Oleh karena itu, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah 

merupakan pokok dari proses pendidikan di sekolah. Belajar merupakan alat utama dalam mencapai 

tujuan pembelajaran sebagai unsur proses pendidikan di sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita 

harus mengetahui tujuan dan peran pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 

Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah sebagai berikut; Berkomunikasi secara efektif 

dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. Memahami Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Menikmati 

dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

 

Peran Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

untuk berkomunikasi dalam Ilmu Pengetahuan Sosial dengan baik dan benar, baik secara lisan 

maupun tulis, serta menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap Perubahan Sosial Budaya yang terjadi di 

masyarakat. Standar kurikulum mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan kemampuan 

minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan bersosialisasi, 

dan sikap yang baik dunia sekitar. Standar kurikulum ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk 

memahami dan merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global. 

 

Dengan standar kurikulum mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ini diharapkan:  Peserta didik 

dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat 

menumbuhkan penghargaan terhadap social budaya dan hasil pengetahuan bangsa sendiri. Guru dapat 

memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi berkomunikasi   dengan masyarakat sekitar 
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dan dunia luar. Guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar perubahan social dan 

budaya masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan peserta didiknya. 

Orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program pengenalan 

kehidupan sosial yang berdasar pada nilai-nilai budaya yang tepat.  Sekolah dapat menyusun program 

pendidikan tentang social dan budaya sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang 

tersedia. 

 

Pembelajaran adalah proses belajar dimana didalamnya terdapat interaksi, bahan dan penilaian. 

Sedangkan tentang pengartian belajar banyak para ahli pendidikan berbeda-beda dalam memberikan 

definisi belajar tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam mengidentifikasi fakta 

serta perbedaan dalam menginterprestasikannya. Perbadaan istilah yang digunakan serta konotasi 

masing-masing istilah, juga perbedaan dalam penekanan aspek tertentu menyebabkan definisi yang 

berbeda tentang belajar, (Sumadi Suryabrata, 1980: 19). 

 

Tujuan Pembelajaran IPS di SMP 

Numan Sumantri (2001: 44) mengungkapkan tujuan pembelajaran IPS antara lain: IPS menekankan 

tumbuhnya nilai kewarganegaraan, moral, ideologi, negara dan agama,  IPS menekankan pada isi dan 

metode berpikir ilmuwan, IPS menekankan pada reflective inquiry. Tujuan mata pelajaran IPS 

menurut Sapriya (2011: 201) antara lain: Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya, Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial,  Memiliki komitmen 

dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan Memiliki kemampuan berkomunikasi, 

bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global. Sedangkan dalam Permendikbud No 68 Tahun 2013 tujuan pendidikan IPS yaitu menekankan 

pada pemahaman tentang bangsa, semangat kebangsaan, patriotisme, dan aktivitas masyarakat di 

bidang ekonomi dalam ruang atau space wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  

 

Pengertian SQ4R Metode atau strategi dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu 

alternatif yang sangat berperan penting, bahkan sangat dianjurkan untuk selalu menggunakannya 

karena merupakan perantara dalam menyampaikan materi agar tersampaikan dengan baik. Berbagai 

macam metode pembelajaran salah satunya yaitu metode SQ4R. Metode SQ4R dikembangkan oleh 

Francis P. Robinson di Universitas Negeri Ohio Amerika Serikat. Metode tersebut bersifat praktis dan 

dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar.  

 

SQ4R adalah metode pembelajaran pengembangan materi yang terdiri atas lima langkah yaitu survey, 

question, read, recite dan review yang sangat tepat digunakan sebagai metode menganalisa. Tujuan 

penerapan metode SQ4R adalah; 1) untuk meningkatkan pemahaman atas isi materi, dan 2) 

mempertahankan pemahaman tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Metode ini sangat 

baik untuk memberikan dorongan bagi siswa dalam proses  

   

Menurut Tohirin, dikemukakan bahwa SQR merupakan Langkah-langkah mempelajari materi yang 

meliputi: Survey yakni memeriksa atau meneliti atau mengidentifikasi seluruh bahan ajar. Question 

yakni menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan bahan ajar. Read, yakni membaca bahan ajar 

secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah tersusun. Recite, yakni menghafal 

setiap jawaban yang telah ditemukan. Review, yakni meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan 

yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Dengan menggunakan metode ini, sebelum membaca 

kita melakukan survey (penelaahan pendahuluan) untuk memperoleh gambaran umum dari suatu 
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bacaan, setelah mensurvei buku, kita merumuskan beberapa pertanyaan untuk diri sendiri yang 

diharapkan jawabannya ada di dalam bacaan itu. Setelah itu membaca bahan ajar, pertanyaan itu 

merupakan penentuan yang dapat membantu pembaca dalam menentukan informasi yang ingin di 

temukannya dengan cepat, kegiatan membaca diakhiri dengan kegiatan meninjau kembali apa yang 

sudah kita baca.  

 

Penelitian ini dilaksanakan di  SMP Negeri 12 Bitung Kecamatan Girian Kota Bitung. Penetapan 

lokasi penelitian ini sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang di peroleh. 

Oleh karena itu, maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, lokasi 

yang peneliti pilih adalah  SMP Negeri 12 Bitung Kecamatan Girian Kota Bitung dimana SD tersebut 

sudah melaksanakan pendidikan karakter dan literasi dalam proses pembelajaran. 

 

Penelitian ini di laksanakan dari bulan Juli  2020 sampai dengan September 2020. Sumber data 

terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah  data yang diperoleh 

peneliti secara langsung (dari tangan pertama),sementara data sekunder adalah data yang di peroleh 

peneliti dari sumber yang sudah ada. 

 

Data penelitian ini di kumpulkan melalui beberapa tehnik, yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Wawancara seperti yang ditegaskan oleh Lexi J Moleong (2009) adalah percakapan 

dengan maksud tertentu.Percakapaa pihak ini di lakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewise) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang di ajukan. 

 

Tehnik wawancara menjadi pengumpulan data yang berguna  dalam penelitian ini, karena informasi 

yang diperoleh dapat lebih mendalam sebab peneliti mempunyai peluang lebih luas untuk 

mengembangkan lebih jauhinformasi yang diperoleh dari informan dan melalui tehnik wawancara 

peneliti mempunyai peluang untuk dapat memahami bagaimana karakter melalui mata pelajaran PKn 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,evaluasi dan hambatan. Data tersebut diperoleh dari hasil 

wawancara atara peneliti dengan guru untuk mendukung pelaksanaan wawancara, peneliti 

menggunakan sejumlah pertanyaan yang diajukann kepada informan. 

 

Pertanyaan tersebut disusun berdasarkan fokus dan rumusan masalah dalam penelitian ini.Adapun 

peneliti menggunakan tehnik wawancara untuk mendapatkan jawaban valid dari informan sehingga 

peneliti harus bertatap muka menjalin partnership dan bertanya langsung dengan informan.Dalam hal 

ini yang memungkinkan menjadi orang yang mempunyai informasi/responden adalah Guru Kelas IX  

SMP Negeri 12 Bitung Kecamatan Girian Kota Bitung. 

 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, dimana peneliti dalam pengamatan ikut 

melakukan kegiatan yang di lakukan narasumber dan aktivitas objek(siswa). Observaasi dilakukan 

oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai bagaimana proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Kelas IX SMP Negeri 12 

Bitung Kecamatan Girian Kota Bitung. 

 

Suharsimi Arikunto (2010) menyatakan dibanding dengan metode lain, maka metode ini agak tidak 

begitu sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masi tetap, belum berubah. Dengan 

metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.Dengan studi dokumentasi ini 

peneliti mendapat suatu penjelasan yang akurat dari hasil observasi dan wawancara yang telah di 
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laksanakan tentang  berbagai yang berkaitan dengan masalah, tujuan, fungsi dan sebagainya. 

Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa RPP, Silabus, hasil lembar wawancara, observasi 

dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan karakter melalui Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 

Instrumen Penelitian, dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam 

mengumpulkan data dan menginterprestasikan data dengan di bimbing oleh pedoman wawancara dan 

pedoman observasi. Dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam dapat memahami 

makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilsku 

responden. Agar penelitian ini terarah, peneliti terlebih dahulu menyusun kisi-kisi instrumen 

penelitian yang selanjutnya dijadikan acuan untuk membuat pedoman wawancara dan observasi. 

 

SIKLUS 1 

Perencanaan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan ini adalah, sebagai berikut:  Menyusun perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan terdiri dari : Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Menyiapkan alat dan materi pelajaran. Menyiapkan lembar kerja siswa, dan LP. Menyiapkan lembar 

observasi ( seperti instrumen kisi-kisi wawancara, instrumen observasi, dan instrumen motivasi). 

Keabsahan suatu data dapat dilakukan dengan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria 

tertentu. Menurut Lexy J. Moleong (2009), ada empat kriteria dalam teknik pemeriksaan data, yaitu 1) 

Kredibilitas (derajat kepercayaan), 2) keteralihan, 3) kebergantungan, 4) kepastian. Untuk mengecek 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan kredibilitas.Kriteria ini di pergunakan untuk 

membuktikan bahwa data atau informasi yang di peroleh benar-benar mengandung nilai kebenaran 

(truth value). Adapun teknik yang di lakukan antara lain : Pengamatan secara seksama. Pengamatan 

secara seksama di lakukan secara terus menerus untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang 

pengembangan karakter khususnya Literasi siswa melalui Ilmu Pengetahuan Sosial di  SMP Negeri 12 

Bitung. 

 

Trianggulasi 

Trianggulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan membandingkan data yang diperoleh 

dari satu sumber ke sumber lainnya pada saat yang berbeda atau membandingkan data yang 

memperoleh dari sumber ke sumber lainnya dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini di lakukan 

untuk mengecek atau membandingkan data penelitian yang dilakukan sehingga informasi yang 

didapatkan memperoleh kebenaran. 

 

Mengadakan membercheck 

Membercheck dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan data. Membercheck dilakukan setiap akhir 

kegiatan wawancara, dalam hal ini peneliti berusaha mengulang kembali garis besar hasil wawancara 

berdasarkan catatan yang lakukan peneliti agar informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam 

penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data. 

 

Tehnik Analisis Data 

Penelitian ini menguraikan secara menyeluruh dan cermat mengenai implementasi pendidikan 

karakter melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 12 Bitung melalui logika 

induktif, yakni logika yang bertolak khusus ke umum. Konseptualisasi, katagorisasi, dan deskripsi 

dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh di lapangan berlangsung. Teoritisasi yang 

memperlihatkan bagaimana hubungan antar kategori juga dikembangkan atas dasar data yang 

diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 5   │   No. 12   │   Desember  2022   │      ISSN :  2620-973X  │    21 

  
 

Observasi 

Tahap ini dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung untuk mengamati 

aktivitas/kemampuan anak dalam menerima atau menyerap materi yang diberikan oleh guru dengan 

menggunakan Model Pebelajaran SQ4R, kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung serta kompetensi yang diperoleh siswa 

sesudah proses pembelajaran.  

 

Dalam pelaksanaannya tahap pengamatan atau observasi dilakukan bersama-sama dengan 

pelaksanaan tindakan selama proses pembelajaran berlangsung.  Adapun instrumen yang digunakan 

dalam pengamatan yaitu : instrumen penelitian interaksi belajar mengajar, pedoman observasi serta 

lembar kerja siswa. 

 

Refleksi   

Pada tahap ini peneliti merefleksikan berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Pada tahap ini hasil pengamatan yang berkaitan dengan kemampuan guru menerapkan model Model 

Pembelajaran SQ4r dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesudah proses pembelajaran dibahas 

bersama oleh peneliti, guru kelas, dan kepala sekolah. 

 

Setelah direfleksikan hasil penelitian pada siklus II ini maka didapati hasil sesuai dengan apa yang 

diharapkan sehingga penulis tidak melanjutkan ke siklus selanjutnya. 

 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa  Kelas IX di  SMP Negeri 12 Bitung dengan jumlah siswa 

23 orang (13 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki). Penelitian ini dilaksanakan   di  SMP Negeri 

12 Bitung Kecamatan Girian Kota Bitung. Semester ganjil tahun ajaran 2020/2021, bulan Juli  sampai 

September  2020. Untuk melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yakni: 

Observasi disebut pula pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera menurut Arikunto Sukarsini (2006:156). Observasi dilakukan 

peneliti untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung. Dalam proses 

observasi, pengamat tinggal memberi tanda cek pada kolom instrumen pengumpulan data. 

Pengamatan dilakukan dalam setiap siklus tindakan. Wawancara merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi terhadap sumber data. Komunikasi tersebut 

dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung menurut I. 

Djumur dan Muh. Surya (1981:50). Dalam prosesnya, wawancara dilakukan untuk memperoleh data 

atau informasi dari siswa secara lisan. Tes digunakan untuk melihat kompetensi yang dicapai siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaan tes, jika tingkat 

pemahaman siswa belum tercapai maka akan ditindaklanjuti pada siklus II berdasarkan indikator-

indikator yang belum tercapai pada siklus I. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

siswa dapat memahami materi tentang Penggunaan Model Pembelajaran SQ4R dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menterjemahkan jenis data dari hasil observasi menjadi data kualitatif 

dalam bentuk deskriptif yaitu dihitung dengan persentase skor  perolehan siswa, baik hasil belajar 

siswa, aktivitas siswa selama pelaksanaan KBM, aktivitas guru melalui penggunaan Model 

Pembelajaran SQ4R. Trianto (2009:241).   
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Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan pada siswa Kelas IX SMP Negeri 12 Bitung Kecamatan Girian  Kota 

Bitung terkait hasil belajar melalui peningkatan dan hasil belajar dengan menggunakan Model 

Pembelajaran SQ4R yang dilaksanakan dalam perbaikan pada siklus I dan siklus II secara lengkap 

dijabarkan sebagai berikut.  

 

Siklus I 

Pada siklus ini peneliti membuat perencanaan dengan Kompetensi Dasar Menyimpulkan informasi 

berdasarkan bahan ajar laporan hasil pengamatan. Peneliti juga membuat RPP, menyiapkan media, 

bahan ajar cerita membuat pertanyaan atau membuat soal latihan menyiapkan instrumen pengamatan. 

 

Pada tahap pelaksanaan, pembelajaran dilaksanakan sesuai dengn rencana pembelajaran yang telah 

disusun dengan menerapkan model pembelajaran yaitu SQ4R dan pembelajaran siklus I ini 

berlangsung dengan baik, namun para siswa masih terlihat kaku dalam proses pembelajaran. Hal ini 

nampak pada kurangnya perhatian siswa ketika guru mengajukan pertanyaan ataupun dalam 

menjawab pertanyaan, yang dikarenakan mereka tidak terbiasa dengan model pembelajaran yang 

menggunakan Model Pembelajaran SQ4R ini. Itulah sebabnya peneliti berusaha sedemikian rupa 

dalam menciptakan suasana belajar dengan lebih baik lagi. Tak heran jika pada akhirnya hasil 

pembelajaran pada siklus pertama ini kurang baik, karena yang diharapkan adalah hasil belajar siswa 

bisa meningkat.  

 

Siklus II 

Pada siklus II ini, perencanaan perencanaan yang dilakukan masih sama dengan perencanaan pada 

siklus I namun, peneliti akan lebih fokus untuk memperbaiki kekurangan–kekurangan yang ada pada 

siklus I. Pelaksanaan pembelajaran siklus kedua ini dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran 

menggunakan Model Pembelajaran SQ4R yang tidak jauh berbeda dengan siklus I. Pembelajaran 

mengalami peningkatan dan dapat dilihat siswa semakin antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran SQ4R ini,  nampak sekali siswa dengan 

mengamati gambar tentang kehidupan sosial masyarakat yang telah dibagikan oleh seorang guru 

terlihat senang dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru kepada 

siswa dan siswa tersebut mampu menjawab dengan baik dan benar. Ketika diberikan soal latihan, 

siswa sudah  bisa mengerjakan dengan baik dan hasilnya pun sangat baik bahkan memuaskan. 

Prosentase keberhasilan belajar pada siklus kedua ini mencapai 91,30%. Itu artinya penggunaan 

Model Pembelajaran SQ4R ini dengan Kompetensi Dasar Menyimpulkan informasi berdasarkan 

bahan ajar laporan hasil pengamatan di kelas IX SMP Negeri 12 Bitung Kecamatan Girian  Kota 

Bitung ini terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 

Dari hasil pembelajaran awal sampai perbaikan pembelajaran siklus ke II pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 12 Bitung Kecamatan Girian Kota Bitung maka hasil belajar 

berdasarkan siklus pertama dan kedua sangatlah berbeda karena ketuntasan proses pembelajaran pada 

siklus pertama hanya mencapai 25% sementara ketuntasan proses belajar pada siklus kedua sudah 

meningkat dan mencapai 91,30%, maka ketika di bandingkan dengan siklus I ternyata pada siklus ke 

dua baru kelihatan ketuntansan belajar siswa tersebut.  

 

Berdasarkan proses belajar mengajar dengan menggunakan Model Pembelajaran SQ4R ini dapat kita  

lihat peningkatan belajar siswa akan berhasil apabila model pembelajaran  ini terus dan terus 

diterapkan dalam proses belajar mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas IX SMP Negeri 12 
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Bitung. Dengan demikian siswa dapat belajar dengan semangat dan meraih prestasi yang kita 

harapkan. Pada nilai rata-rata juga mengalami peningkatan yang signifikan, nilai rata-rata pada 

pembelajaran awal 43,48 pada siklus I mengalami peningkatan, dan pada perbaikan pembelajaran 

siklus ke II menjadi 91,30. Perbaikan pembelajaran cukup pada siklus ke II tidak perluh di lanjutkan 

pada siklus berikutnya karena tuntas dari 23 siswa ada 21 siswa atau 91,30% hanya 2 siswa atau 

8,30% yang belum tuntas termasuk siswa yang lamban belajarnya.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan dan hasil temuan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Memberikan 

gambaran bahwa penggunaan model pembelajaran SQ4R dalam proses belajar masih belum banyak 

digunakan. Memberikan gambaran bahwa ada guru yang berupaya menggunakan model pembelajaran 

SQ4R dalam proses belajar dalam rangka meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

 

Saran  

Saran dalam penelitian ini yaitu penggunaan model pembelajaran SQ4R dalam proses belajar 

disarankan dilaksanakan secara rutin. Model Pembelajaran SQ4R sangat bermanfaat bagi siswa dalam 

rangka mendorong siswa berfikir kritis.  
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ABSTRACT 

This study aims to improve student learning outcomes by using blog media. This research was conducted at 

SMAN 1 Sendang Agung. The method used in this study was Classroom Action Research with a sample of 32 

high school class XI students. The instruments used were lesson plans, observation sheets, interview sheets and 

geography learning outcomes tests. The results of the study showed that student learning activities underwent 

significant changes in cycle I, from 39.5% to 66%, then to 83.5% in cycle II. In the form of discipline before the 

action until after the first cycle action, namely from 40% to 68.25%, then to 86.5% in cycle II. In the form of 

initiative and creativity before the action until after the first cycle action, namely from 47.75% to 60.5%, then to 

81.75% in cycle II. In the form of responsibility before the action until after the first cycle of action, namely 

from 46.25% to 71.5%, then to 82.25% in cycle II. Based on the results it can be concluded that there was an 

increase in the average value from cycle I to cycle II and no need to do the third cycle. Barriers to using blog 

media, namely the passive attitude of participants and depending on others in the media blog process and the 

limitations of blog media facilities such as blog media sources and teaching aids, can be proven that the use of 

blog media is effective in improving geography learning outcomes. 

Key Word: Media Blogs Improve Learning Outcomes of Geography  

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media blog. Penelitian ini 

dilakukan di SMAN 1 Sendang Agung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (Classroom Action Reseach) dengan sampel berjumlah 32 siswa kelas XI SMA. Instrumen yang 

digunakan berupa RPP, lembat observasi,  lembar wawancara dan tes hasil belajar geografi. Hasil penelitian 

diperoleh bahwa aktivitas belajar siswa mengalami perubahan yang signifikan dan siklus I yaitu dari 39,5% 

menjadi 66%, kemudian menjadi 83,5% pada siklus II. Berupa kedisiplinan sebelum tindakan hingga setelah 

tindakan siklus I yaitu dari 40% menjadi 68,25%, kemudian menjadi 86,5% pada siklus II. Berupa inisiatif dan 

kreatif sebelum tindakan hingga setelah tindakan siklus I yaitu dari 47,75% menjadi 60,5%, kemudian menjadi 

81,75% pada siklus II. Berupa tanggung jawab sebelum tindakan hingga setelah tindakan siklus I yaitu dari 

46,25% menjadi 71,5%, kemudian menjadi 82,25% pada siklus II .Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa 

terjadi peningkatan nilai rata-rata dari siklus I ke siklus II dan tidak perlu dilakukan siklus ke III. Hambatan 

pengunaan  media blog    yaitu sikap pasif   peserta serta   bergantung   pada   orang   lain   dalam   proses   

media blog  dan keterbatasan fasilitas media blog  seperti sumber media blog dan alat peraga tersebut dapat 

dibuktikan bahwa penggunaan media blog efektif dalam meningkatkan hasil belajar geografi. 

Kata Kunci : Media Blog Meningkatkan Hasil Belajar Geografi 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk Allah SWT, telah dikaruniai kemampuan-kemampuan dasar yang bersifat 

rohaniah dan jasmaniah, agar dengannya manusia mampu mempertahankan hidup serta memajukan 

kesejahteraannya. Kemampuan dasar manusia tersebut dalam sepanjang sejarah pertumbuhannya 
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merupakan modal dasar untuk mengembangkan kehidupannya di segala bidang. Sarana utama yang 

dibutuhkan untuk pengembangan kehidupan manusia tidak lain adalah pendidikan. 

 

Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa atau negara sebagian besar ditentukan oleh maju 

mundurnya pendidikan di negara itu sendiri. 

 

Negara Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang giat-giatnya melaksanakan program 

pembangunan. Seiring dengan lajunya pembangunan, maka faktor pendidikan mempunyai peranan 

yang sangat penting karena dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang cakap dan 

terampil tersebut, tiada lain harus melalui pendidikan. Oleh karena itu pendidikan merupakan salah 

satu alat untuk mencapai suksesnya pembangunan dan Pendidikan di Indonesia sendiri diharapkan 

mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berwawasan yang membentuk 

peradaban manusia yang bermartabat. 

 

Identifikasi Masalah 

Dari masalah yang telah dijelaskan di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya, yaitu: Kondisi kelas 

yang kurang kondusif dalam kegiatan pembelajaran. Ketidak aktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Hasil belajar siswa yang rendah. 

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah agar 

pemecahanya berfokus dan jelas.Masalah yang diteliti adalah mengenai peningkatan hasil belajar 

siswa kelas XI-A SMAN 1 Sendang Agung dengan penggunaan media Blog. 

 

Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan 

masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan masalah 

yang dijadikan fokus penelitian, masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut : 

“Bagaimanakah peningkatan hasil belajar dengan penggunaan Media Blog dalam pelajaran Geografi 

Siswa Kelas XI-A SMAN 1 Sendang Agung” 

 

KAJIAN TEORI 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau 

pengantar. Dalam kaitan ini Gerlach & Ely (1971) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara 

garis besar media adalah manusia, materi, atau kejadiaan yang membangun kondisi yang membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuaan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertiaan ini, guru, buku 

teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar-mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Istilah media adalah 

sarana-prasarana yang memudahkan pengajaran seperti Teknologi, baik Teknologi Modern maupun 

Teknologi tradisional yang memegang peranan penting dalam proses belajar-mengajar. Dengan 

Mengutip pandangan E. De Corte, disini “media pengajaran” diartikan sebagai: “suatu sarana 

nonpersonal (bukan manusia) yang digunakan atau disediakan oleh tenaga pengajar, yang memegang 

peranan dalam proses belajar-mengajar, untuk mencapai tujuan instuksional”. 
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Blog adalah singkatan dari web log yang merupakan sebuah website yang isinya dapat di update 

secara reguler. Selain itu, blog juga memungkinkan pengunjung untuk berkomentar. Blog juga dapat 

dipakai untuk banyak kegiatan, seperti untuk dijadikan buku atau catatan harian online, maupun untuk 

menulis artikel seperti halnya koran digital. Pada umumnya blog berbasis teks, walaupun ada juga 

blog yang berbasis foto, berbasis video, audio, dan sebagainya. 

 

Belajar secara sederhana dikatakan sebagai proses perubahan dari belum mampu menjadi sudah 

mampu, terjadi dalam jangka waktu tertentu. Perubahan yang terjadi harus secara relatif bersifat 

menetap (permanen) dan tidak hanya terjadi pada perilaku yang sat ini nampak (immediate behavior), 

tetapi perilaku yang mungkin terjadi di masa mendatang (potential behavior). Oleh karena itu, 

perubahan-perubahan terjadi karena pengalaman. 

 

Prinsip-prinsip belajar juga akan mendapatkan dan menemukan metode-metode mengajar yang jitu 

serta memilih secara lebih intelegen antara metode mengajar yang baru sehingga secara tepat dapat 

dapat mengarahkan kepadanya. Dengan demikian, teori dan metode mengajar yang sahih (valid) 

hendaknya berhubungan dengan sifat-sifat proses belajar kelas dan dengan faktor-faktor kognitif dan 

faktor-faktor sosial-afektif yang mempengaruhinya, sehingga kegiatan subject-matter dikalangan anak 

didik dapat dipermudah karenanya. 

 

Kerangka Berpikir 

Pendidikan merupakan hal yang utama dan penting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan 

merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang. Manusia dapat 

membina dan mengembangkan seluruh potensinya baik yang bersifat jasmani dan rohani secara 

efektif dan efisien. Dengan proses pendidikan mereka akan mampu mentransfer kebudayaannya, 

mengetahui baik dan buruk serta mampu membentuk kepribadiannya. Proses pendidikan dilalui 

dengan proses pembelajaran. 

 

Pembelajaran merupakan sebuah proses kegiatan yang melibatkan dua pihak yaitu guru sebagai 

pengajar dan siswa sebagai orang yang belajar. Pembelajaran memiliki tujuan yang harus dicapai oleh 

siswa sebagai subjek dan sekaligus objek. Seorang guru harus mampu menciptakan kondisi belajar 

yang efektif dan efisien sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Oleh sebab itu guru harus memahami 

komponen-komponen yang ada pada proses pembelajaran yang saling berhubungan secara timbal 

balik dan saling ketergantungan satu sama lain. 

 

Tanpa disadari guru turut memberikan kontribusi terhadap faktor tersebut. Fakta yang sering terjadi di 

kelas di antaranya adalah strategi pembelajaran yang diterapkan guru masih konvensional dan 

kurangnya penggunaan media yang dapat memperjelas isi materi yang dipelajari dan menarik 

perhatian serta minat siswa.oleh sebab itu, diperlukan guru yang kreatif dalam memilih pendekatan, 

strategi, metode, serta media yang tepat dengan kondisi siswa, sehingga pembelajaran menjadi 

berkualitas, efisien, dan bermanfaat bagi siswa. Agar siswa lebih mudah dan termotivasi mempelajari 

gempa bumi dan tsunami maka perlu suatu upaya kreatif yang dilakukan guru terhadap siswa. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berfikir, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran melalui Media Blogdapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Sendang Agung kelas XI-A. Waktu yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pada semester ganjil Alasan penulis memilih SMAN 1 Sendang Agung kelas XI-

A sebagai tempat penelitian adalah: Sebagai tempat penulis menjalani Praktik Profesi Keguruan 

Terpadu sebagai pengajar bidang studi Geografi sehingga penulis cukup mengetahui kondisi sekolah 

tersebut. Keadaan siswa yang masih kurang daya belajarnya, rendahnya motifasi belajar, pemahaman, 

serta nilai hasil belajar siswa rendah dalam mata pelajaran Geografi siswa kelas XI-A SMAN 1 

Sendang Agung sehingga membuat penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di SMAN 1 

Sendang Agung kelas XI- A. Berdasarkan pengamatan penulis mengenai kondisi sekolah, penulis 

merasa tertarik untuk memberikan kontribusi positif bagi sekolah dan bagi para siswa di SMAN 1 

Sendang Agung kelas XI-A 

 

Pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI-A SMAN 1 Sendang Agung. 34 Orang 

Siswa, yang merupakan objek dari penelitian ini. Alasan dipilihnya kelas XI-A SMAN 1 Sendang 

Agung sebagai Subyek karena karakteristik subyek cocok dengan judul penelitian. Karena pada kelas 

XI-A terdapat beberapa masalah seperti, siswa belum memahami materi ajar karena guru Geografi 

menggunakan media atau model pembelajaran konvensional dan dirasa siswa model pembelajaran 

tersebut membosankan, oleh karena itu peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan media 

blog. Agar siswa merasakan suasana baru dalam proses pembelajaran. Sedangkan pihak yang terkait 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah guru Geografi. 

 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini di mulai dengan melakukan observasi awal di SMAN 1 Sendang Agung. 

Sebelum diadakan penelitian, penulis melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Dari analisis 

kebutuhan diperoleh gambaran mengenai situasi dan kondisi belajar tempat penelitian diadakan. 

Analisis kebutuhan kegiatan ini meliputi wawancara dengan guru mata pelajaran geografi, serta 

melakukan observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran geografi di kelas. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, serta hasil belajar yang 

diperoleh selama proses pembelajaran geografi di SMAN 1 Sendang Agung kelas XI-A. 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan guru geografi, Siti Hajar, SPd. pada tanggal 3 Agustus 2013. 

Pukul 10.45, bertempat di ruang guru. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui proses 

pembelajaran geografi di kelas XI-A, dan mengetahui hasil belajar geografi siswa. Berdasarkan 

wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa metode pembelajaran geografi yang selama ini 

digunakan adalah dengan media blog, demonstrasi, tanya jawab, serta pembelajaran lebih 

menitikberatkan pada pengerjaan tugas LKS yang banyak. Guru menganggap gaya belajar masing-

masing siswa berbeda-beda sehingga membuat guru sukar menemukan metode pembelajaran yang 

tepat yang disukai oleh siswa. Selain itu sikap siswa cenderung pasif dalam belajar geografi sehingga 

kurang adanya interaksi antara guru dan siswa, yang berujung pada hasil belajar geografi siswa yang 

rendah. Kemudian guru pun jarang menggunakan media serta alat-alat yang menunjang dalam proses 

pembelajaran geografi, salah satu kendalanya adalah dana, karena dana yang dikeluarkan tidak berasal 

dari sekolah langsung, namun berasal dari uang guru sendiri. 

 

Hasil wawancara ini, ditentukan kelas XI-A sebagai kelas yang cocok untuk diadakan penelitian, 

terkait dengan permasalahan hasil belajar siswa dalam pembelajaran geografi. Dalam pengamatan ini 

terlihat sikap siswa dari sebagian besar siswa di kelas kurang memiliki prestasi yang lebih 
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dibandingkan dengan kelas lain. Hal ini terlihat dari hasil ulangan harian geografi siswa masih banyak 

yang di bawah KKM. 

 

Pembahasan Hasil Temuan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, situasi kelas XI_A SMAN 1 Sendang 

Agung tergolong dalam kelas yang ramai, dengan kriteria siswa yang berbeda-beda, ada yang 

pendiam dan ada yang aktif. Secara keseluruhan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus I 

dengan menerapkan media blog dalam kegiatan pembelajaran, telah berpusat pada siswa atau dapat 

dikatakan siswa lebih aktif dibandingkan guru meskipun hal tersebuat tidak dilakukan semua oleh 

siswa. Dengan diterapkan media pembelajaran media blog ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

ini dapat telihat pada nilai Pre Test dan Post Test pada siklus I dengan jumlah Pre Test sebesar 1620, 

dan rata-rata 48 meningkat pada Sedangkan Post Test dengan jumlah sebesa 2270, dan rata-rata 

sebesar 67. Dan memperoleh nilai N-Gain sebesar 0,33 dengan kategori sedang. Sedangkan pada Pre 

Test dan Post Test pada siklus II dengan jumlah Pre Test sebesar 2010 dengan rata-rata 59 meningkat 

pada jumlah Post Test sebesar 2780 dengan rata-rata 81. Dan memperoleh nilai N-Gain sebesar 0,52 

dengan kategori sedang. Dari Siklus I dan Siklus II mengalami peningkatan dibandingkan sebelum 

diterapkannya media pembelajaran media blog, karena pada media pembelajaran ini, siswa dapat 

bertanya kepada guru jika tidak memahami, kemudian masing- masing siswa dapat belajar satu sama 

lain, atau dalam kata lain saling membutuhkan, memberikan motivasi, serta menciptakan situasi 

belajar yang terbuka, disamping itu juga media pembelajaran media blog mampu memberikan suatu 

perubahan yang lebih baik dari diri siswa. Adapun aktivitas pembelajaran yang ditunjukkan oleh 

kegiatan siswa di kelas pada siklus I, dan II dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari setiap 

pertemuan dari siklus I ke siklus II, dan siswa setiap siswa sudah dapat memahami media 

pembelajaran media blog ini. Pada akhir pelajaran pada siklus I, dan siklus II guru menarik 

kesimpulan secara bersama- sama dengan siswa. 

 

Keterbatasan Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan dalam penelitian seperti: Keterbatasan peneliti 

dan mitra peneliti (guru mata pelajaran geografi) dalam melakukan observasi kegiatan pembelajaran 

secara terperinci, mengakibatkan aktivitas siswa selama proses pembelajaran kurang terkontrol 

dengan baik. Kurangnya waktu karena kegiatan pembelajaran membutuhkan tahapan-tahapan yang 

biasanya membutuhkan waktu yang lama. Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah yang 

mendukung keterlaksanaan penerapan media pembelajaran media blog. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pembelajaran Geografi dengan media blog ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dapat terlihat pada nilai Pre Test dan Post Test pada siklus I 

dengan jumlah Pre Test sebesar 1620, dan rata-rata 48 meningkat pada Sedangkan Post Test dengan 

jumlah sebesar 2270, dan rata-rata sebesar 67. Dan memperoleh nilai N-Gain sebesar 0,33 dengan 

kategori sedang. Sedangkan pada Pre Test dan Post Test pada siklus II dengan jumlah Pre Test 

sebesar 2010 dengan rata-rata 59 meningkat pada jumlah Post Test sebesar 2780 dengan rata-rata 81. 

Dan memperoleh nilai N-Gain sebesar 0,52 dengan kategori sedang. Dari Siklus I dan Siklus II 

mengalami peningkatan dibandingkan sebelum diterapkannya media pembelajaran media blog, karena 

pembelajaran Geografi dengan menggunakan media Blog menciptakan situasi belajar yang terbuka, 

meningkatkan keantusiasan, meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar, variasi sumber belajar, 
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meningkatkan efektivitas belajar siswa pemahaman materi dan disamping itu juga media 

pembelajaran media blog mampu memberikan suatu perubahan yang lebih baik dari diri siswa. 

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini yaitu: Guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan media Blog dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dilakukan dalam 

pembelajaran Geografi di di kelas XI-A SMAN 1 Sendang Agung. Penelitian ini diharapkan dapat 

mendorong para pembaca khususnya pendidik untuk melakukan penelitian sejenis pada mata 

pelajaran atau konsep pelajaran yang lain. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi para 

pendidik untuk dapat menemukan, menerapkan strategi, model dan media pembelajaran yang tepat 

untuk dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dan dapat menciptakan proses pembelajaran yang 

lebih aktif, interaktif, kreatif dan menyenangkan dalam pembelajaran di dalam kelas. 
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IMPLEMENTATION OF THE DISCOVERY METHOD TO IMPROVE 

LEARNING OUTCOMES SQUARE AND RECTANGLE 

MATERIALS 

 

IMPLEMENTASI METODE DISCOVERY UNTUK MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR MATERI PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG 
 

Mulikhati, S.Pd 

SMP Negeri 8 Jember Provinsi Jawa Timur 

 

ABSTRACT 

The purpose of this school action research is to improve the quality and performance of teachers, educators and 

education staff at SMPN 8 Jember so that it is optimal. Researchers carried out School Action Improvements at 

SMPN 8 Jember for Class VII Students for the 2019/2020 Academic Year. The implementation time starts from 

the beginning of January to March 2020. The data analysis technique is carried out on the results of the 

teacher's lesson plans as initial data on teacher abilities and the results of observations made during the 

coaching process will be analyzed descriptively to measure the success of the coaching process in accordance 

with the objectives of this school's action research. The results of the study showed that student learning 

outcomes increased with the application of the action learning method. Observation results of the application of 

the action learning method have been successful because 100% of students have completed it. The method used 

is discovery learning which can involve all of the teacher's abilities to find solutions to each other's problems. 

The method used by the teacher in teaching and learning activities is very influential on: class situation, student 

understanding and even student learning outcomes. For this reason, teachers must be good at reading students' 

conditions and choosing the right, effective method according to the way students think. The teacher must be 

able to change the way students think from real to abstract. 

Key Word: Implementation of the Discovery Method, Improving Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan sekolah ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kinerja guru, pendidik dan 

tenaga kependidikan di SMPN 8 Jember agar optimal. Peneliti melakukan Perbaikan Tindakan Sekolah di 

SMPN 8 Jember pada Siswa kelas VII Tahun Pelajaran 2019/2020. Waktu pelaksanaan dimulai peneliti awal 

Januari sampai dengan Maret 2020. Teknik analisis data dilakukan terhadap hasil RPP guru sebagai data awal 

kemampuan guru dan hasil observasi yang dilakukan selama proses pembinaan akan dianalisis secara deskriptif 

untuk mengukur keberhasilan proses pembinaan sesuai dengan tujuan penelitian tindakan sekolah ini. Hasil 

penelitian menunjukkan meningkatnya hasil belajar siswa meningkatnya dengan penerapan metode action 

learning. Hasil Observasi penerapan metode action learning sudah berhasil karena 100% siswa sudah tuntas. 

Metode yang digunakan adalah discovery learning yang dapat melibatkan seluruh kemampuan guru untuk 

menemukan pemecahan masalah masing-masing. Metode yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar 

mengajar sangat berpengaruh pada : situasi kelas, pemahaman siswa bahkan hasil belajar siswa. Untuk itu guru 

harus pandai membaca kondisi siswa dan memilih metode yang tepat, efektif sesuai dengan cara berfikir siswa. 

Guru harus bisa merubah cara berfikir siswa dari riil menjadi abstrak. 

Kata Kunci : Implementasi Metode Discovery, Meningkatkan Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Di SMPN 8 Jember hasil belajar kelas VII Materi Persegi dan Persegi Panjang kurang optimal. 

Metode yang digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar kurang variatif. Sehingga perlu 

dilakukan tindakan kelas agar hasil belajar siswa kelas VII meningkat. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tindakan 

kelas dengan judul ”Implementasi Metode Discovery Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi 

Persegi dan Persegi Panjang Siswa Kelas VII SMPN 8 Jember Tahun Pelajaran 2019/2020 ”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasikan permasalahan sebagai 

berikut :  Hasil Belajar Siswa tidak memenuhi KKM, Metode yang digunakan guru kurang variatif  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana cara agar hasil belajar siswa memenuhi KKM ? Bagaimana agar guru memilih metode 

pembelajaran yang tepat ? 

 

Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa; Agar guru menggunakan metode pembelajaran yang tepat . 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Metode merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Menurut Suyono dan 

Hariyanto (2012:19), metode adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran dan pemilihan dalam cara penilaian yang akan dilaksanakan dalam proses 

belajar pembelajaran. Menurut Sanjaya (Suprihartiningrum 2014:127), metode adalah cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan 

yang telah disusun tercapai secara optimal. Sedangkan menurut Knowles (Sudjana,2005:18) metode 

adalah pengorganisasian peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajara. Metode adalah cara 

untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pengajar dan 

peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar 

mengajar berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai (Muslich, 2007:32). Lebih lanjut 

menurut Widja (Trianto 2009:5) berpendapat bahwa metode merupakan cara atau teknik yang 

merupakan perangkat sarana untuk penunjang pelaksanaan strategi belajar. Dan mengetahui hasil 

belajar peserta didik dengan baik. Pengertian metode menurut beberapa ahli pendidikan tidaklah 

sama. Namun perbedaan tersebut akan menambah wawasan kita dalam pengetahuan tentang metode. 

Metode merupakan cara atau prosedur yang keberhasilannya di dalam proses belajar mengajar dengan 

kematangan siswa dan kemampuan guru dengan tujuan pembelajaran menjadi lebih efektif (Wahab, 

2012:37). Sehubung dengan hal ini Winarto (Suryosubroto, 2009: 140) menegaskan bahwa metode 

adalah cara-cara pelaksanaan dari pada proses pengajaran atau soal bagaimana teknisnya bahan 

pelajaran diberikan kepada peserta didik di sekolah. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut 

penulis metode adalah suatu usaha yang dilakukan guru atau pengajar untuk peserta didik di sekolah 

baik secara umun dan khusus dalam melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. 

 

Discovery merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis 

sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai wujud 

adanya perubahan perilaku (Hanafiah dan Suhana,2010:77). Menurut Oemar Hamalik (Illahi, 2012:9) 

menyatakan bahwa discovery adalah proses pembelajaran yang menitikberatkan pada mental 

intelektual para peserta didik dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga 
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menemukan suatu konsep atau generalisasi yang dapat diterapkan. Sehingga guru dapat menerapkan 

konsep tersebut dengan baik. 

 

Discovery learning merupakan proses untuk menemukan sesuatu yang baru dalam kegiatan belajar 

mengajar. Proses belajar dapat menemukan sesuatu apabila guru menyusun terlebih dahulu materi 

yang akan disampaikan, selanjutnya peserta didik dapat menemukan sendiri berbagai hal yang penting 

dalam pembelajaran (Siregar, 2010:30). Discovery menurut Sund (Roestiyah, 2008:20) adalah proses 

mental dimana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Discovery learning 

berarti mengorganisasikan bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir dan peserta didik harus 

berperan aktif dalam belajar di kelas (Mulyono:2014:63). Selain itu Djamarah (2013:19), berpendapat 

bahwa discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Dalam sistem belajar 

mengajar ini guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi peserta didik 

diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan mempergunakan teknik pendekatan 

pemecahan masalah. Menurut Burner (Siregar 2012:30), discovery learning merupakan proses 

pembelajaran untuk menemukan sesuatu yang baru dalam kegiatan belajar mengajar. Proses belajar 

dapat menemukan sesuatu apabila pendidikan menyusun terlebih dahulu beragam materi. Sedangan 

menurut Willam (Suparno 2007:65), menyatakan bahwa discovery learning merupakan sebuah 

pendekatan, yang mana guru melibatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik untuk menganalisis 

dan memecahkan persoalan secara sistematik sehingga peserta didik dapat menemukan suatu prinsip 

dan teori. 

 

Discovery Learning merupakan pembelajaran beraksentuasi pada masalah masalah kontekstual. 

Proses belajar penemuan meliputi proses informasi, transformasi, dan evaluasi. Proses informasi pada 

tahap ini peserta didik memperoleh informasi mengenai materi yang sedang di pelajari. Pada tahap ini 

peserta didik melakukan penyandian atau enconding atas iformasi yang diterima (Suprijono, 2011: 

69). Ibrahim dan Nur (Rusman, 2012:241) menyatakan metode discovery learning merupakan salah 

satu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berfikir tingkat tinggi peserta didik 

dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk didalam proses belajar. Metode 

Discovery learning merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis 

sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Peseta didik 

juga dituntut untuk memberanikan diri atau berani berpendapat (Roestiyah 2008:35). Menurut Sund 

(2014). Discovery Learning adalah proses mental dimana peserta didik mampu mengasimilasikan 

sesuatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud dengan proses mental antara lain adalah mengamati, 

mencerna, mengerti, menggolongkan-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, 

membuat kesimpulan dan sebagainya. Dalam pembelajaran ini peserta didik dibiarkan untuk 

menemukan sendiri atau mengalami proses mental itu sendiri, guru hanya sebagai fasilator dan 

membimbing peserta didik. 

 

Bruner (Siregar2012:43) mengungkapkan bahwa belajar merupakan pekerjaan yang cukup berat, 

karena menuntut sikap kritis sistematik dalam proses belajar. Dari proses belajar inilah terdapat 

tujuannya: 1. Untuk mengembangkan kreativitas. Kreatifitas terbagi menjadi dalam 3 kelompok yaitu 

kreativitas sebagai gaya hidup, karya tertentu dan proses intelektual. 2. Mendapatkan pengalaman 

langsung dalam belajar. Untuk memperoleh pengalaman langsung sesuai dengan strategi 

pembelajaran yang melibatkan langsung mental dan fisik untuk memperoleh hasil dari suatu 

kesimpulan permasalahan. 3. Untuk mengembangkan kemampuan berfikir rasional dan kritis. 

Kemampuan peserta didik dapat dilihat melalui cara mereka berpikir. Ketika mereka memiliki 
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kemampuan untuk berpikir secara rasional dan kritis, berarti mereka mampu mengaktualisasikan 

potensi berfikir untuk menghadapi suatu persoalan. 4. Untuk meningkatkan kreativitas anak didik 

dalam proses pembelajaran. Discovery learning menuntut keterlibatan langsung para peserta didik 

dalam proses pembelajaran, baik keterlibatan fisik maupun mental. 5. Untuk belajar memecahkan 

masalah. Tujuan ini mempunyai relevansi dengan kemampuan berpikir peserta didik dalam 

memahami konsep atau teori yang membutuhkan analisis dan pengajian. 6. Untuk mendapatkan 

inovasi dalam proses pembelajaran. 

 

Menurut Djamarah (2013: 52) ada beberapa tujuan metode discovery learning berikut ini : 1. 

Membangun sikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai 

tujuan pengajaran. 2. Membangun sikap percaya diri (self confidence) dan terbuka (openness). 3. 

Membangun komitmen dikalangan peserta didik untuk belajar, yang diwujudkan dengan keterlibatan, 

kesungguhan, dan loyalitas terhadap mencari dan menemukan sesuatu dalam proses pembelajaran. 

Beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam motode discovery learning, di antaranya: 1. 

Menjelaskan tujuan pembelajaran. 2. Membagi petunjuk pratikum atau eksperimen. 3. Peserta didik 

melaksanakan percobaan dibawah pengawasan guru. 4. Guru menunjukkan kegiatan yang diamati. 

 

Dalam penggunaan metode discovery learning ini guru berusaha meningkatkan aktivitas siswa dalam 

proses belajar mengajar. Maka metode ini memiliki kelebihan sebagai berikut: 1) Metode ini mampu 

membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan 

dalam proses kognitif/pengenalan siswa. 2) Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat 

pribadi individual sehingga dapat kokoh/mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. 3) Dapat 

membangkitkan kegairahan belajar mengajar para siswa. 4) Metode ini mampu memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengankemampuannya masing-masing. 

5) Mampu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar 

lebih giat. 6) Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri 

dengan proses penemuan sendiri. Strategi itu berpusat pada siswa tidak pada guru. Guru hanya 

sebagai teman belajar saja atau sebagai fasilitator, membimbing siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

 

Setiap model pembelajaran mempunyai langkah masing-masing dalam penerapannya. Kurniasih 

(2014: 68-69) menyatakan bahwa langkah pelaksanaan model discovery learning sebagai berikut. 1) 

Menentukan tujuan pembelajaran. 2) Melakukan identifikasi karakter peserta didik dalam 

pembelajaran melalui angket pengamatan. 3) Memilih materi pelajaran. 4) Menentukan topik-topik 

yang harus dipelajari peserta didik secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi). 5) 

Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya 

untuk dipelajari siswa. 6) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang 

konkret ke yang abstrak, atau dari tahap enektif, ikonik sampai ke simbolik. 7) Melakukan penilaian 

proses hasil belajar peserta didik. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran discovery menurut 

Herdian (2010:67) adalah sebagai berikut. 1) Identifikasi kebutuhan siswa. 2) Seleksi pendahuluan 

terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep dan generalisasi pengetahuan. 3) Seleksi bahan, 

problema/tugas-tugas. 4) Membantu dan memperjelas tugas/problema yang dihadapi siswa serta 

peranan masing-masing siswa. 5) Mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan. 6) Mengecek 

pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan. 7) Memberi kesempatan pada siswa untuk 

melakukan penemuan. 8) Membantu siswa dengan informasi/data jika diperlukan oleh siswa. 9) 

Memimpin analisis sendiri (self analysis) dengan pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi 
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masalah. 10)Merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa. 11)Membantu siswa 

merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya. 

 

Supervisi Akademik 

Supervisi akademik di setiap sekolah akan berbeda karena menyesuaikan bagaimana kondisi dari 

setiap sekolahnya tersebut. Supervisi akademik dari kepala sekolah akan membuat setiap guru 

mempunyai tujuan untuk mendapatkan proses pembelajaran yang positif dan memajukan sekolah 

dalam segi kualitas pendidikannya. Syaiful Sagala (2010:15) menegaskan “pengawasan atau supervisi 

pendidikan adalah usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-

guru, baik secara invidu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil 

pembelajaran”. Supervisi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu 

pembelajaran. Menurut Sahertian (2010: 19) pengertian supervisi adalah “Usaha memberi layanan 

kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki 

pengajaran”. Sedangkan Ngalim Purwanto (2013: 26) menjelaskan bahwa “supervisi merupakan 

akivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah dalam melakukan 

pekerjaan secara efektif.” Sejalan dengan Sahertian dan Ngalim Purwanto Good Carter dikutip oleh 

Daryanto (2010: 170) menjelaskan bahwa “supervisi merupakan usaha dari pejabat sekolah dalam 

memimpin guru dan tenaga pendidikan lain untuk memperbaiki pengajaran, memberi stimulasi 

pertumbuhan dan perkembangan guru, merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode 

mengajar hingga evaluasi pengajaran.” Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan 

oleh beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik merupakan aspek yang 

menunjang akan terciptanya suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh guru untuk mencapai proses 

pembelajaran yang maksimal guna mendapatkan hasil yang berkualitas.  

 

Pada dasarnya supervisi akademik memiliki tujuan yang positif untuk setiap sekolahnya. Dalam hal 

ini tujuan dari supervisi akademik adalah memajukan pendidikan menuju kearah yang positif. 

Memajukan kualitas pendidikan agar setiap output dari setiap sekolah dapat bersaing dalam 

masyarakat banyak. Sudjana dalam Uus Ruswenda (2011:42) mengemukakan bahwa tujuan supervisi 

akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai peserta didik. Pengembangan kemampuan guru mencapai tujuan pembelajaran 

selain ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru mengajar, juga peningkatan 

komitmen (commitment), kemauan (willingness) dan motivasi (motivation) guru, sebab dengan 

meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan lebih meningkat. 

Suhertian (2000: 19) menjelaskan bahwa secara umum supervisi memiliki tujuan untuk memberikan 

bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik, melalui usaha peningkatan 

profesionalitas dalam mengajar; menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar dalam 

bidang masing-masing guna membantu mereka melakukan perbaikan dan jika diperlukan dengan 

menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki. 

 

Sudjana, dkk (2011:19) menyebutkan bahwa Supervisi akademik merupakan fungsi pengawas 

berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan 

professional guru dalam: 1. Merencanakan pembelajaran; 2. Melaksanakan pembelajaran; 3. Menilai 

hasil pembelajaran; 4. Membimbing dan melatih peserta didik; 5. Melaksanakan tugas tambahan yang 

melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Oleh karena itu dalam 

pelaksanaannya, supervisi harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sehingga kualitas 

pembelajaran dapat meningkat. Dari pendapat para ahli tersebut mengenai tujuan supervisi akademik 

dapat disimpulkan bahwa tujuan supervisi akademik adalah untuk mengembangkan proses 
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pembelajaran dari tiap tahapnya agar dapat memperoleh kualitas dari hasil proses pembelajaran 

tersebut, kemudian untuk membantu guru dalam menangani suatu gangguan ketika melaksanakan 

proses pembelajarannya. 

 

Menurut Rusmono (2017) menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang 

meliputi ranah kognitif, afektif, dan pisikomotorik. Perubahan perilaku tersebut diperoleh setelah 

siswa menyelesaikan program pembelajarannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan 

lingkungan belajar. “hasil belajar merupakan perilaku yang dapat diamati dan menunjukan 

kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan siswa yang merupakan perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar itu dapat diklasifikasikan dalam dimensi-dimensi tertentu” (Ahiri 2017, h. 18). Jadi dari 

beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan ketercapaian tujuan 

belajar yang diperoleh melalui pengalaman pembelajaran yang bisa dilihat dari hasil penilaian tertulis 

maupun penilaian tidak tertulis yang telah dilakukan. 

 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di kelas tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Sugihartono, dkk. (2007: 76- 77), 

menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, sebagai berikut: a. Faktor internal 

adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal meliputi: faktor 

jasmaniah dan faktor psikologis. b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor 

eksternal meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

 

Model pembelajaran Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang mengharuskan peserta 

didik mencari kemudian mengumpulkan data-data atau kejadian-kejadian untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik bertugas untuk membantu peserta didik untuk membuat 

panduan untuk peserta didik agar menemukan data-data atau kejadian-kejadian yang berhubungan 

dengan materi yang akan disampaikan. Hal ini akan menuntun peserta didik dalam penyelidikan 

sehingga ditemukannya sebuah konsep dari suatu pokok bahasan. Melalui hasil penemuannya sendiri, 

seorang peserta didik diharapkan akan jauh lebih menguasai suatu pokok bahasan yang sedang 

dipelajari. Di samping itu, hasil temuan yang diperoleh para peserta didik sendiri diharapkan dan 

bertahan lebih lama didalam ingatan dibandingkan hasil yang mereka peroleh dari penjelasan 

pendidik secara langsung, sehingga peserta didik akan tetap mampu mengingat meteri yang telah 

dipelajari. 

 

METODE PENELITIAN 

Peneliti melakukan Perbaikan Tindakan Sekolah di SMPN 8 Jember pada Siswa kelas VII Tahun 

Pelajaran 2019/2020. Waktu pelaksanaan dimulai peneliti awal Januari sampai dengan Maret 2020. 

Adapun prosedur atau langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode 

Inkuiri adalah sebagai berikut : 

 

Tahap Perencanaan 

Mendata masalah dan kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan; 

Merancang pembelajaran pada siklus I; Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, 

lembar evaluasi yang terdiri dari soal dan kunci jawaban, dan sumber belajar (buku paket); 

Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) sesuai dengan materi yang telah ditetapkan; Menyiapkan lembar observasi untuk 

mengamati kegiatan guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. 
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Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Langkah-langkah PTS yang dilakukan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Menurut John Elliot (dalam Kurnasih dan Sani, 2012:32)  

 

Siklus 1 

Perencanaan 

Penelitian tindakan ini melibatkan Guru di Sekolah. Hal ini perlu dilakukan karena para Guru masih 

mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan di Sekolah 

sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kegiatan ini dilakukan di sekolah dengan pengaturan 

waktu yang lebih fleksibel sehingga tidak mengganggu jadwal kegiatan pembelajaran. Sarana yang 

digunakan dalam kegiatan ini adalah silabus yang telah disusun oleh setiap guru mata pelajaran dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru yang bersangkutan sesuai dengan 

Standar kompetensi dan Kompetensi dasar pada masing-masing mata pelajaran. RPP inilah yang 

menjadi bahan acuan untuk menentukan materi pembinaan terhadap masing-masing guru, dan 

sekaligus menjadi alat ukur keberhasilan penelitian. Kegiatan ini dilakukan dalam dua siklus hingga 

guru dinilai memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang baik. Dalam 

setiap siklus supervisor melakukan observasi dan penilaian terhadap perkembangan kemampuan 

setiap guru. 

 

Pelaksanaan 

Penelitian diawali dengan cara menyerahkan rencana pembelajaran yang disusun sesuai dengan mata 

pelajaran dan standar kompetensi masing masing guru kepada supervisor. Berdasarkan data tersebut 

supervisor melakukan pembinaan kepada guru sesuai dengan kesulitan masing masing guru. Dalam 

menyusun RPP guru harus mencantumkan Standar Kompetensi yang memayungi Kompetensi Dasar 

yang akan disusun dalam RPP-nya. Di dalam RPP secara rinci harus dimuat  Tujuan Pembelajaran, 

Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Langkah- langkah Kegiatan pembelajaran, Sumber 

Belajar, dan Penilaian. 

 

Pengamatan 

Selama proses penyusunan RPP, guru berdiskusi dengan supervisor/pembina, bila menemukan 

masalah atau kendala dalam kegiatannya. Hasil dari kegiatan ini akan dinilai oleh supervisor/pembina 

menggunakan lembar observasi penilaian untuk memperoleh  data perkembangan kemampuan guru. 

 

Refleksi 

Dalam kegiatan refleksi ini, supervisor/pembina bersama dengan guru guru melakukan diskusi 

tentang unsur-unsur RPP dan langkah langkah kegiatan penyusunan dan pengembangannya.Dalam 

kegiatan ini juga dibicarakan berbagai permasalahan yang dirasakan oleh para guru termasuk kendala 

serta manfaat yang dirasakan terhadap perubahan kemampuan mereka dalam penyusunan RPP. Hasil 

yang diperoleh dari kegiatan refleksi ini akan dijadikan sebagai bahan perencanaan dan tindakan yang 

akan dilakukan pada siklus berikutnya. 

 

Siklus 2 

Kegiatan Perencanaan berdasarkan pada refleksi dari siklus 1, sementara untuk langkah-langkah 

kegiatan tindakan dan pengamatan sama dengan siklus 1 dengan memperhatikan prioritas 

permasalahan yang disimpulkan  pada siklus 1 dan dilanjutkan dengan kegiatan refleksi. Apabila hasil 

refleksi pada siklus 2 sudah menunjukan adanya peningkatan kemampuan guru secara signifikan, 

maka kegiatan penelitian dianggap berhasil, tetapi sebaliknya apabila belum menunjukan hasil yang di 
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harapkan, maka kegiatan penelitian akan dilanjutkan dengan siklus berikutnya dengan langkah-

langkah kegiatan yang sama dengan kegiatan pada siklus 2 ini. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian lembar observasi selama proses tindakan 

penelitian oleh supervisor sehingga akan diperoleh data kualitatif sebagai hasil penelitian. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi yang digunakan oleh supervisor untuk 

mencatat perkembangan kemampuan masing masing guru yang dibinanya selama proses penelitian 

(siklus 1 dan  siklus 2). 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan terhadap hasil RPP guru sebagai data awal kemampuan guru dan hasil 

observasi yang dilakukan selama proses pembinaan akan dianalisis secara deskriptif untuk mengukur 

keberhasilan proses pembinaan sesuai dengan tujuan penelitian tindakan sekolah ini. 

 

Kriteria Keberhasilan 

Merumuskan indikator tujuan pembelajaran yang efektif sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar ≥ 70%. Memilih strategi dan metode pembelajaran ≥ 70%. Menentukan Teknik dan 

metode penilaian yang bisa mengukur pencapaian tujuan pembelajaran ≥ 70%. Menentukan bahan 

belajar/ materi dan Media pembelajaran ≥ 70%. Menentukan kegiatan pembelajaran secara terinci atas 

langkah-langkah dan alokasi waktu yang dibutuhkan ≥ 70%. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Pada pembelajaran pra siklus, minat belajar siswa tidak nampak sama sekali. Terbukti pada kegiatan 

pembelajaran banyak siswa yang asik mengobrol dengan teman-temannya sendiri. Pembelajaran 

hanya dikuasai oleh guru.  

 

Jumlah Siswa Tuntas 5 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 15 

Jumlah Nilai  1185 

Rata-rata 59 

 

Pada tabel di atas sebanyak 25% siswa tuntas dan 75% siswa masih tidak tuntas belajar 

 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Perencanaan   

Dalam tahap perencanaan sikus I yang dilaksanakan pada hari Senin 3 Februari 2020. Yang perlu 

dipersiapkan dalam merancang penelitian adalah : Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang sesuai dengan materi pokok yang akan dibahas. Menyusun lembar tes yang digunakan untuk 

mengisi semua tindakan yang dilakukan oleh peneliti melalui proses pengamatan yang dilakukan. 

Menyiapkan kolabolator yang tugasnya membantu peneliti dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Kolabolator mengamati dan mencatat semua tindakan yang dilakukan oleh peneliti  
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Tindakan  

Langkah-langkah pembelajaran yang yang digunakan dalam pembelajaran dengan metode action 

learning adalah sebagai berikut: Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang Persegi dan Persegi 

Panjang. Guru menanyakan seberapa besar pemahaman siswa tentang Persegi dan Persegi Panjang. 

Guru membagi kelas menjadi 6 kelompok yang satu kelompok berisi sekitar 5-6 orang. Seluruh 

kelompok tersebut mendiskusikan mengenai besaran dan satuan. Guru menunjuk perwakilan dari 

kelompok untuk maju. Siswa mempresentasikan hasil diskusi, dan siswa yang lain menanggapi hasil 

presentasi. Guru memberikan tanggapan mengenai hasil diskusi yang telah dipresentasikan dan 

memberikan kesimpulan mengenai hasil diskusi. Guru memberikan evaluasi kepada siswa untuk 

mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan materi pelajaran yang masik kurang dimengerti. 

 

Pengamatan Tindakan  

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolabolator terhadap tindakan guru yang mana semua tindakan 

guru dicatat dalam lembar observasi yang telah ditentukan pada siklus I. Hasil kegiatan yang 

dilakukan oleh guru pada kegiatan siklus I dapat dilihat dalam hasil belajar pada siklus I berikut ini : 

 

 

Jumlah Siswa Tuntas 16 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 4 

Jumlah Nilai  1475 

Rata-rata 74 

 

Hasil ulangan harian pada siklus nampak adanya peningkatan yang signifikan dan terlaksana dengan 

baik namun masih belum seluruhnya tuntas. Untuk itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini 

berlanjut pada siklus berikutnya.  

 

Refleksi  

Penerapan metode action learning sudah berhasil namun masih ada 4 siswa yang belum memenuhi 

nilai KKM. Siswa yang sudah tuntas pada siklus I ini berjumlah 16 siswa, mengalami peningkatan 

dari sebelum siklus I. Masih ada kelompok yang belum bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang 

telah ditentukan. Hal ini karena ada anggota kelompok tersebut kurang serius dalam belajar (masih 

suka bermain, mengganggu teman). Dengan adanya permasalahan tersebut maka akan diadakan 

perbaikan pembelajaran pada siklus ke II. 

 

Siklus II 

Perencanaan  

Dalam tahap perencanaan sikus II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020. Yang 

perlu dipersiapkan dalam merancang penelitian adalah: Menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pokok yang akan dibahas. Menyusun lembar tes yang 

digunakan untuk mengisi semua tindakan yang dilakukan oleh peneliti melalui proses pengamatan 

yang dilakukan oleh kolabolator.  Menyiapkan kolabolator yang tugasnya membantu peneliti dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kolabolator mengamati dan mencatat semua tindakan yang 

dilakukan oleh peneliti. 
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Tindakan  

Langkah-langkah pembelajaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

metode action learning sebagai berikut : Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang persegi dan 

persegi Panjang. Guru menanyakan seberapa besar pemahaman siswa tentang materi yang telah 

dijelaskan. Guru membagi kelas menjadi 6 kelompok yang satu kelompok berisi sekitar 5-6 orang. 

Seluruh kelompok tersebut mendiskusikan mengenai gerak getaran. Guru menunjuk perwakilan dari 

kelompok untuk maju. Siswa mempresentasikan hasil diskusi, dan siswa yang lain menanggapi hasil 

presentasi. Guru memberikan tanggapan mengenai hasil diskusi yang telah dipresentasikan dan 

memberikan kesimpulan mengenai hasil diskusi. Guru memberikan evaluasi kepada siswa untuk 

mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan materi pelajaran yang masik kurang dimengerti. 

 

Pengamatan Tindakan 

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolabolator terhadap tindakaan guru yang mana semua 

tindakan guru dicatat dalam lembar observasi yang telah ditentukan pada siklus II. Hasil kegiatan 

yang dilakukan oleh guru pada kegiatan siklus II dapat dilihat dalam hasil belajar pada siklus II 

berikut ini : 

 

Jumlah Siswa Tuntas 20 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 0 

Jumlah Nilai  1600 

Rata-rata 80 

 

Ulangan harian siklus II ini sudah ada peningkatan yang mana hasil tersebut cukup memuaskan. Hasil 

ulangan harian pada siklus II dengan rata-rata yang diperoleh adalah 80. Dari 20 siswa seluruhnya 

berada di atas KKM. 

 

Refleksi 

Meningkatnya hasil belajar siswa meningkatnya dengan penerapan metode action learning. Hasil 

Observasi penerapan metode action learning sudah berhasil karena 100% siswa sudah tuntas.  

 

Kesimpulan 

Metode yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar sangat berpengaruh pada : situasi 

kelas, pemahaman siswa bahkan hasil belajar siswa. Untuk itu guru harus pandai membaca kondisi 

siswa dan memilih metode yang tepat, efektif sesuai dengan cara berfikir siswa. Guru harus bisa 

merubah cara berfikir siswa dari riil menjadi abstrak. 

 

Saran 

Saran sebagai berikut : Model pembelajaran yang diberikan oleh guru harus menarik sehingga siswa 

terlibat secara aktif.  Guru sebaiknya lebih teliti, cermat dan lebih memperhatikan dalam 

melaksanakan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

model pembelajaran yang dipilihnya. 
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SMP Negeri 12 Bitung Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

This research was conducted with the aim of improving the stages of the Natural Science learning process in 

Class IX at SMP Negeri 12 Bitung. By using the steps of the Problem Solving Learning Model, student learning 

outcomes will increase. This can be seen from the achievement of the Science Minimum Completeness Criteria 

(KKM) in Class IX. The main components that underlie the application of the Problem Solving Learning Model 

in the classroom are: (a) constructivism, (b) asking questions, (c) inquiry, (d) learning communities, (e) 

modeling, (f) reflection, and (g) authentic assessment . The main goal of Problem Solving is to help students to 

be able to relate meaning in an appropriate way by making connections between teaching materials and realities 

in nature as well as students' personal, social and cultural situations. The steps taken by the teacher to improve 

student learning outcomes are: (1) Planning, (2) Action / Implementation, (3) Observation, and (4) Reflection. 

The successful application of the Problem Solving Learning Model will be seen in significantly increased 

student learning outcomes which will become teaching experiences by teachers and learning experiences by 

students which will encourage progress and improve the quality of human resources. 

Key Word: Problem Solving Learning Model, Science, Learning Outcomes. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki tahapan proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam di Kelas IX SMP Negeri 12 Bitung. Dengan menggunakan langkah-langkah Model Pembelajaran Problem 

Solving maka hasil belajar siswa akan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) IPA di Kelas IX. Komponen utama yang mendasari penerapan Model Pembelajaran Problem 

Solving di kelas yaitu : (a) konstruktifisme, (b) bertanya, (c) inkuiri, (d) masyarakat belajar, (e) pemodelan, (f) 

refleksi, dan (g) penilaian autentik. Tujuan utama Problem Solving adalah membantu para peserta didik agar 

dengan cara tepat dapat mengaitkan makna dengan membuat hubungan-hubungan antara materi ajar dengan 

kenyataan di alam serta situasi pribadi, sosial dan budaya peserta didik. Tahapan yang dilakukan guru untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah : (1) Perencanaan, (2) Tindakan / Pelaksanaan, (3) Observasi, 

dan (4) Refleksi. Keberhasilan penerapan Model Pembelajaran Problem Solving akan nampak pada hasil belajar 

peserta didik yang meningkat signifikan yang akan menjadi pengalaman mengajar oleh guru dan pengalaman 

belajar oleh peserta didik yang akan mendorong kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Problem Solving, IPA, Hasil Belajar 

  

 

Latar Belakang Masalah 

Kehidupan selalu bergantung pada alam. Alam mengajarkan banyak hal kepada manusia tentang 

hubungan sebab akibat. Manusia adalah makhluk yang peka terhadap fenomena alam. Guru yang 

adalah ujung tombak dan pemeran utama dalam memperkenalkan kepada generasi penerus tentang 

pentingnya mencintai dan melestarikan lingkungan dituntut untuk kreatif memanfaatkan lingkungan 

khususnya lingkungan tempat belajar yakni sekolah sebagai tempat pembentukan sikap mencintai 

lingkungan.Untuk lebih meningkatkan rasa kesadaran, tanggung jawab, kecintaan serta kepedulian 



 ISSN :  2620-973X 

2620-973X 

 

│   Vol. 5   │   No. 12   │   Desember  2022   │      ISSN :  2620-973X  │    42 

  
 

terhadap lingkungan, perlu ditanamkan pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu melalui pendidikan 

berbudaya lingkungan di Sekolah Menengah Pertamar. Di Kota Bitung beberapa Sekolah Dasar telah 

melaksanakan pembelajaran lingkungan. Tetapi belum diketahui sejauh mana pembelajaran ini 

berlangsung di sekolah dasar. Mengingat di sekolah dasar belum ada guru IPA yang khusus 

menguasai bidang lingkungan.  

 

Saat ini guru telah banyak menggunakan media grafis, tiga dimensi, dan proyeksi. Media tersebut 

pada dasarnya bertujuan untuk memvisualkan fakta, gagasan, kejadian, peristiwa, dalam bentuk tiruan 

dari keadaan yang sebenarnya untuk dibahas di dalam kelas dalam membantu proses pengajaran. Di 

sisi lain pihak guru dan siswa bisa mempelajari keadaan yang sebenarnya di luar kelas dengan 

menghadapkan para siswa kepada lingkungan yang aktual dan efektif serta efisien untuk dipelajari 

dan diamati dalam hubungannya dengan proses belajar dan mengajar. Cara ini lebih bermakna dari 

pada pengajaran di kelas, karena para siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang 

sebenarnya secara alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, dan kebenarannya lebih dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam proses pendidikan. Berhasil tidaknya 

proses pendidikan banyak bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta 

didik. Oleh karena itu, kegiatan belajar haruslah mendapat perhatian lebih dan diupayakan 

semaksimal mungkin agar tujuan dari proses pendidikan dapat tercapai sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

 

Kegiatan belajar siswa dalam melaksanakan proses pendidikan memerlukan peran guru dalam 

pembelajaran disekolah agar tercapai tujuan pendidikan. Istilah pembelajaran lebih menggambarkan 

usaha guru untuk menciptakan suasana belajar para siswanya. Hal ini diperkuat dalam UU Sisdiknas 

2003 yang menjelaskan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Melalui penjelasan ini dapat diketahui 

bahwa kegiatan pembelajaran tidakakan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada para 

siswanya. Kegiatan belajar hanya bias berhasil jika peserta didik secara aktif mengalami sendiri 

proses belajar. Seorang guru tidak dapat mewakili belajar untuk siswanya. Seorang siswa belum dapat 

dikatakan telah belajar hanya karena ia sedang berada dalam satu ruangan dengan guru yang sedang 

mengajar. Ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi agar terjadi kegiatan belajar. Syarat itu adalah 

adanya interaksi antara pebelajar (learner) dengan sumber belajar. Sumber belajar itu sangatlah 

bervariasi sesuai dengan kebutuhan pebelajar. Sumber belajar peserta didik sekolah dasar lebih 

diarahkan kepada dunia nyata anak dengan tujuan agar interaksi benar-benar terjadi secara konkrit 

untuk menghasilkan kualitas belajar yang maksimal. Bila hal itu terjadi maka pengalaman belajar 

anak akan terbawa ke dunia nyata. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pembelajaran dapat terjadi jika ada interaksi 

antara guru, siswa, sumber belajar dalam lingkungan belajar. Sumber belajar yang digunakan guru 

dalam pembelajaran diharapkan dapat mendukung timbulnya interaksi tersebut. Untuk itu diperlukan 

kemampuan guru dalam menentukan, menggunakan, memanfaatkan dan mengembangkan sumber 

belajar. Setelah dilakukan pengamatan pada mata pelajaran IPA khususnya terhadap pembelajaran 

Kelangsungan hidup makhluk hidup  pada Kelas IX SMP Negeri 12 Bitung didapati bahwa peserta 

didik sulit untuk memahami materi ajar disebabkan oleh karena guru hanya menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab yang kurang membangkitkan semangat belajar  peserta didik dalam 

pemahaman serta pengaplikasian dalam kehidupan di lingkungan. Hal itu dibuktikan dengan hasil tes 
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menunjukkan dari jumlah peserta didik kelas IX SMP Negeri 12 Bitung sebanyak 25 orang hanya 9 

orang yang meraih nilai sesuai dan di atas ketuntasan belajar sementara 16 peserta didik nilainya 

masih di bawah standar ketuntasan belajar atau peserta didik yang berhasil hanya 36 % dan yang 

belum berhasil adalah 64 %. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti melakukan langkah perbaikan dalam proses 

pembelajaran dalam rangkah memperbaiki tingkat pemamahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran dengan membangkitkan semangat peserta didik juga dalam rangka menanamkan 

kebiasaan untuk mencintai lingkungan serta melestarikannya. 

 

Usaha perbaikan proses belajar peserta didik lebih diarahkan pada penggunaan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar dengan tujuan agar proses belajar peserta didik semakin diasa  untuk 

menemukan sendiri tahapan Sifat-sifat Bunyi membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya  Hal 

ini terkandung maksud agar peserta didik secara konkrit langsung berhadapan dengan sumber belajar 

bahkan tertantang untuk meneliti walaupun secara sederhana tentang berbagai proses pembuatan 

makanan pada Sifat-sifat Bunyi serta manfaatnya bagi kehidupan. Tumbuhan merupakan makhluk 

hidup yang berperan sebagai produsen di muka bumi ini. Dalam ekosistem terdapat dua macam 

komponen yang saling ketergantungan, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik . komponen 

biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik antara lain : udara, 

gas, angina, cahaya, matahari, dan sebagainya. Antara komponen biotik dan abiotik saling 

mempengaruhi, misalnya, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis.  

 

Fokus Masalah 

Bagaimana keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaranProblem Solving pada 

pembelajaran IPA Di Kelas IX SMP Negeri 12 Bitung. Bagaimana keterampilan siswa 

melaksanakana pembelajaran IPA dengan menggunakan Model Pembelajaran Problem Solving  pada 

pembelajaran IPA Di Kelas IX SMP Negeri 12 Bitung. Penelitian ini lebih difokuskan pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP Negeri 12 Bitung untuk materi ajar Sifat-sifat 

Bunyi dalam rangka meningkatkan hasil belajar serta memupuk kecintaan pada dunia tumbuh-

tumbuhan yang merupakan sumber oksigen. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Apakah  Model Pembelajaran Problem Solving pada pembelajaran IPA Di Kelas IX SMP Negeri 12 

Bitung dapat meningkatkan Hasil belajar siswa ? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui Model Pembelajaran 

Problem Solving pada pembelajaran IPA di kelas IX SMP Negeri 12 Bitung. Model Pembelajaran 

diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi atau 

metode pembelajaran. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, dari 

yang sederhana sampai model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat bantu 

dalam penerapannya. 
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Metode Problem Solving menurut Suprijono (2012:46) ialah pola yang digunakan sebagai pedoman 

dela merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Sedangkan, Arends (Suprijono, 2012:46) 

menyatakan model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

 

Metode Pembelajaran Problem Solving merupakan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan 

melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi maupun masalah kelompok untuk 

dipecahkan sendiri atau secara bersama.sama.Orientasi pembelajarannya adalah investigasi dan 

penemuan yang pada dasarnya adalah pemecahan masalah. (Hamdani, 2011:84). 

 

Hidayati (2008), berpendapat bahwa metode Problem Solving (pemecahan masalah) didasarkan pada 

kesadaran terhadap kenyataan, bahwa mengajar bukanlah sekedar berpidato dan mengkomunikasikan 

ilmu pengetahuan kepada siswa. Tetapi, mengajar adalah untuk meneliti dengan seksama, mencari, 

menyelidiki, memikirkan, mengalisis, dan sampai menemukan. 

 

Crow dan Crow (Hamdani, 2011:84) menyatakan metode pemecahan masalah Problem Solving 

adalah suatu cara menyajikan pelajaran dengan mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan 

suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. 

 

Hakikat Masalah dalam SPBM / Problem Solving 

Masalah dalam SPBM adalah masalah yang bersifat terbuka,artinya jawaban dari masalah tersebut 

belum pasti.SPBM  memberikan kesempatan pada siswa untuk bereksplorasi mengumpulkan dan 

menganalisis data secara lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapi.Tujuan yang ingin 

dicapai oleh SPBM adalah kemampuan siswa untuk berpikir kritis,analitis,sistematis,dan logis untuk 

menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka 

menumbuhkan sikap ilmiah. 

 

Hakikat masalah dalam SPBM adalah gap atau kesenjangan antara sitiuasi nyata dan kondisi yang 

diharapkan ,atau antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan.Kesenjangan tersebut bisa 

dirasakan dari adanya keresahan, keluhan, kerisauan, atau kecemasan. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dariJohn Elliot. PTK Model  

ini tampak lebih detail dan rinci. Dikatakan demikian, oleh karena di dalam setiap siklus 

dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi yait antara 3-5 aksi (tindakan). Sementara itu, setiap aksi 

kemungkinan terdiri dari beberapa langkah, yang terealisasi dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar. 

Maksud disusunnya secara terinci pada PTK Model John Elliot ini, supaya terdapat kelancaran yang 

lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanan aksi atau proses belajar-mengajar. Selanjutnya, 

dijelaskan pula olehnya bahwa terincinya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa 

langkah oleh karena suatu pelajaran terdiri dari beberapa subpokok bahasan atau materi pelajaran.  

 

Problem solving   di dasari oleh teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik muncul sebagai 

reaksi terhadap kelemahan teori behavioristik. Penganut paradigma pembelajaran kontruktivistik 

memandang pembelajaran yang dilakukan dengan Strategi Yang mengikuti paradigma behavioristik 

dikembangkan hanya menghasilkan Pendidikan atau pembelajaran yang tervokus pada perilaku yang 

bisa diamati. Paradigma behavioristik memiliki kelemahan dalam, mencermati yang sulit diamati 

perilaku seperti afeksi, pemahaman,cara berpikir proses memandang masalah. Oleh karena itu, dengan 
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pembelajaran behavioristik, bisa jadi siswa mampu mengerjakan tindakan tertentu, namun tidak 

memahami apa yang sesungguhnya ia lakukan. Siswa melakukan eksperimen bisa dalam, bidang 

kimia, hari lalu menuliskan dalam, bentuk laporan namun tidak memahami dasar-dasar ilmiah yang 

mendasarinya.  

 

Konstruktivisme dalam, hal ini mengembangkan pembelajaran dengan kepada siswa berbasis 

pemahaman (pemahaman siswa). Kalau ingin memahami apa yang sudah diketahui siswa dapat 

memonitor perkembangan proses prestasi siswa pembelajaran proses pengetahuan maka faktor 

pemahaman siswa harus menjadi fokus guru. Pada paradigma behavioristik, tugas menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang kondusif adalah sepenuhnya tugas guru. Guru harus bisa menciptakan 

alat yang penguatan bagus. Sebaliknya, dalam, paradigma kontruktivistik, siswa juga memiliki potensi 

instrinsik dalam, menciptakan lingkungan yang belajar kondusif.  

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah data yang diperoleh masih merupakan data mentah yang belum dapat 

memberikan gambaran jelas sehingga perlu dianalisis lebih lanjut dengan analisis statistik. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang didukung tiga tahapan, yaitu: 

1) Reduksi Data, 2) Paparan Data dan 3) Penyimpulan hasil analisis, sedangkan analisis kuantitatif 

hanya sebagai penunjang data untuk dapat memperkuat argumentasi atau paparan naratif. Reduksi 

data yang dimaksud adalah proses penyederhanaan data yang dilakukan melalui seleksi, 

pengelompokkan dan pengorganisasian data mentah menjadi sebuah informasi bermakna. Paparan 

data merupakan suatu upaya menampilkan data secara jelas dan mudah dipahami dalam bentuk 

paparan naratif, tabel, grafik atau perwujudan lainnya yang dapat memberikan gambaran yang jelas 

tentang proses dan hasil tindakan yang dilakukan. Penyimpulan hasil analisis merupakan pengambilan 

inti dari sajian data yang telah terorganisasikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat singkat, padat, 

dan bermakna. Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi aktivitas belajar siswa hasil belajar 

siswa dan respon siswa telah diterapkan model pembelajaran Problem Solving berbantukan Media 

Sederhana dalam pembelajaran bidang studi IPA. 

 

Kriteria Keberhasilan 

Adapun kriteria yang dipakai sebagai dasar acuan dalam mengukur keberhasilan tindakan adalah: 

Hasil belajar siswa untuk bidang IPA rata-ratanya sesuai dengan standar ketuntasan batas minimal 

(SKBM) yang diterapkan sekolah yaitu dengan nilai 75. Ketuntasan belajar siswa di atas 75%.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Munculnya teori belajar Problem Solving didasari oleh teori konstruktivisme yang berprinsip bahwa 

siswa harus membangun pengetahuannya sendiri, agar pembelajaran yang dialaminya bermakna. 

Seorang matematikawan bernama George Polya tertarik terhadap teori ini dan  Polya banyak 

membahasa mengenai Problem solving, maka dari itu Polya disebut sebagai Bapak Problem solving.  

George Polya lahir pada tahun 1887 dan berkarir dalam dunia pendidikan,  pada 1945 ia menerbitkan 

buku How To solve Ityang ditulis dalam bahasa Jerman. Setelah mencoba menawarkan ke berbagai 

penerbit akhirnya buku tersebut dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris sebelum diterbitkan oleh 

Princeton. Buku ini ternyata menjadi buku best seller yang terjual lebih dari 1 juta copy dan kelak 

dialihbahasakan ke dalam 17 bahasa. 
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Dalam teks ini dia mengidentifikasi empat prinsip dasar problem solving.  Riset mendasar yang 

dilakukan pada bidang analisis kompleks, fisika matematikal, teori probabilitas, geometri dan 

kombinatorik banyak memberi sumbangsih bagi perkembangan matematika.  

 

Polya memutuskan untuk menulis buku tentang problem-problem dalam analisis, maka dia meminta 

bantuan Szego seorang peneliti muda yang tertarik membuktikan praduga Polya yang dijadikan karya 

publikasi perdananya dan hampir selama dua tahun mereka bekerja bersama.   

 

Polya meninggal dunia pada tahun 1985. Di masa tuanya Ia terus mengarang buku, yaitu tentang 

Problem Solving. Buku Mathematics and plausible reasoning terbit pada tahun 1954 disusul buku 

Mathematical discovery yang tediri dari dua jilid terbit pada tahun 1962 dan 1965. Pada tahun 1951, 

Polya pensiun dari Universitas Stanford namun waktu-waktu luangnya tetap dicurahkan untuk 

mengembangkan pendidikan matematika. Polya diangkat oleh Stanford sebagai Profesor Emeritus 

pada tahun 1977 menjelang ulang tahun ke-90, meskipun masih aktif mengajar di Departemen 

komputer di Stanford. Polya memperoleh banyak penghargaan dari lembaga di berbagai negara seperi 

Hungarian Academy, London Mathematical Society, Swiss Mathematical Society, American 

Acedemy of Arts and Sciences, Academie des Sciences adalah beberapa beberapa diantaranya. 

Newell dan Simon  menulis bahwa, "seseorang dihadapkan dengan masalah (masalah) ketika 

menginginkan sesuatu dialog dan tidak tahu dengan segera serangkaian tindakan apa yang harus 

diameter lakukan untuk mendapatkannya ".  

 

Demikian pula, martinez menyatakan bahwa, "problem solving adalah proses bergerak menuju tujuan 

bila jalan menuju tujuan tidak pasti".  Pόlya mendefinisikan problem solving   sebagai "pencarian 

beberapa tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang jelas dipahami, tetapi tidak segera dicapai. 

Dimana tidak ada kesulitan, maka tidak ada masalah ". Menurut Michaelis  adalah aktivitas / proses 

yang ilakukan untuk individu mencari solusi akan suatu masalah. Adapun menurut Fisher   problem 

solving adalah suatu proses dimana anak dapat belajar untuk menggunakan pengetahuan mereka, 

berdasarkan konsep proses ketrampilan yang ada ketrampilan pada diri anak. Ketrampilan yang harus 

dimiliki ketrampilan anak adalah kritis, kreatif proses strategis seperti mengamati, perancangan, 

pengambilan keputusan, kerjasama kelompok, pengungkapan pendapat, menerapkan proses 

mengevaluasi solusi proses seterusnya.  

 

Problem solving adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan masalah menjadikan sebagai titik tolak 

pembahasan untuk dianalisis proses disintesis dalam, usaha mencari pemecahan atau jawabannya 

masalah oleh siswa. Jadi problem solving   ini memberikan tekanan pada terselesaikannya suatu 

masalah secara menalar. Problem solving  problem solving   (pemecahan masalah) dapat berlangsung 

bila seseorang dihadapkan suatu persoalan pada yang didalamnya terdapat sejumlah jawaban 

kemungkinan. Upaya menemukan jawaban itu kemungkinan merupakan suatu proses pemecahan 

masalah. Prosesnya dapat berlangsung melalui suatu diskusi, atau suatu penemuan melaui 

pengumpulan data, diperoleh baik dari percobaan (eksperimen) atau data dari lapangan. Belajar 

problem solving   dapat berlangsung proses belajar dalam, yang berkaitan ilmu-ilmu dengan sosial, 

ilmu-ilmu kealaman, maupun dalam, matematika. Oleh sebab bentuk belajar ini menekankan pada 

penemuan pemecahan masalah, maka pembelajaran bertujuan membentuk kemampuan yang 

memecahkan masalah, lebih menekankan penyajian bahan pada dalam, bentuk masalah penyajian 

yang menuntut proses penemuan pemecahan masalah.  
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Kesimpulan 

Setelah Peneliti melakukan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran 

Problem Solving maka ditemui bahwa : Ketidakberhasilan belajar IPA di Kelas IX SMP Negeri 12 

Bitung khususnya Konsep Kelangsungan hidup makhluk hidup  disebabkan oleh ketidaktepatan 

penggunaan pendekatan pembelajaran. Keberhasilan yang dicapai dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Problem Solving yang dilaksanakan pada siklus pertama belum 

mencapai Ketuntasan oleh karena baru memperoleh nilai 54,7 % hal itu disebabkan oleh  langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran Problem Solving belum terpenuhi 

secara lengkap. 

 

Saran 

Langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah melaksanakan siklus kedua dengan menggunakan 

tahapan langkah-langkah pendekatan Model Pembelajaran Problem Solving secara lengkap dan 

hasilnya sangat memuaskan oleh karena hasil belajar siswa dapat meningkat sampai 82,1 % . hal ini 

menunjukan bahwa penerapan Model Pembelajaran Problem Solving dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA di kelas IX SMP Negeri 12 Bitung Kecamatan Girian Kota Bitung. 
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ABSTRACT 

According to the observations of researchers on Class VIII.C students of SMP Negeri 3 Trimurjo, the number of 

students who dared to express opinions/ideas in response to teacher questions tended to be small (<10%), only 

if forced by teachers, new students dared and even then the answers they gave were not necessarily correct. This 

phenomenon is one of the teacher's concerns that needs to be resolved, therefore the research objective is how 

to increase the number of students who dare to express opinions/ideas in Integrated Science lessons. There are 

three actions that are the focus of problem solving efforts, namely: 1. Learning Methods, 2. Increasing 

motivation to learn. 3. Increasing the role of the teacher as a facilitator. By applying the above, it is hoped that 

three indicators of the success of this action research will be achieved, namely: 1. At least 30% of students dare 

to express opinions/ideas for working on questions, 2 More than 50% agree with ideas for working on questions 

from friends and more than 10% of students disapprove/ approve the teacher's work idea. Data (information) 

regarding the effectiveness of actions is collected from observation sheets. Based on data analysis during cycles 

I, II it can be concluded (1). The number of students who dare to express opinions / work on questions is from 

10% - 40%. (2). The number of students who dared to approve the idea of working with friends increased from 

20% to 35%. Changes in student learning outcomes tended to increase. The results of the study also show that 

changes in the classroom atmosphere tend to be democratic and changes in the attitude of teachers who are 

more concerned about the classroom atmosphere. 

Key Word: Activity, Learning Outcomes, Model Examples Non Examples 

 

ABSTRAK 

Menurut pengamatan peneliti pada siswa Kelas VIII.C SMP Negeri 3 Trimurjo jumlah siswa yang berani 

mengemukakan pendapat/ide menjawab pertanyaan guru cenderung sedikit (<10%), hanya jika dipaksa oleh 

guru siswa baru berani itupun jawaban yang mereka berikan belum tentu tepat. Fenomena ini merupakan salah 

satu perhatian guru yang perlu dipecahkan, oleh karena itu tujuan penelitian adalah bagaimana meningkatkan 

jumlah siswa berani mengemukakan pendapat/ide dalam pelajaran IPA Terpadu. Ada tiga tindakan yang 

menjadi fokus upaya pemecahan masalah, yaitu : 1. Metode Pembelajaran, 2. Peningkatan Motivasi belajar. 3. 

Peningkatan peran guru sebagai fasilitator. Dengan memberlakukan di atas diharapkan tiga indikator keerhasilan 

riset tindakan ini tercapai, yaitu : 1. Sekurang-kurangnya 30% siswa berani mengemukakan pendapat/ide 

pengerjaan soal, 2 Lebih dari 50% menyetujui ide pengerjaan soal dari teman dan lebih dari 10% siswa 

menyanggah / menyetujui ide pengerjaan guru. Data (informasi) mengenai efektivitas tindakan dikumpulkan 

dari lembar pengamatan. Berdasarkan analisis data selama siklus I, II dapat disimpulkan (1).Jumlah siswa yang 

berani mengemukanan pendapat /pengerjaan soal dari 10% - 40 %.  (2). Jumlah siswa yang berani menyetuji ide 

pengerjaan teman meningkat dari 20% sampai dengan 35%.Perubahan hasil belajar siswa cenderung meningkat. 

Hasil penelitian juga menunjukan perubahan suasana kelas cenderung demokratis dan perubahan sikap guru 

yang lebih peduli terhadap suasana kelas. 

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Model Examples Non Examples 
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Latar Belakang Masalah 

Siswa dalam belajar IPA lebih menekankan pada menghafal konsep, sehingga kurang memahami 

penerapan konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang 

pembelajaran misalnya mikroskop yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga 

membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan gambar/konsep yang diharapkan. 

 

Pembelajaran IPA Terpadu di kelas VIII.C SMP Negeri 3 Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah 

masih perlu mendapat perhatian. Hal ini terlihat dari nilai tes harian siswa pada materi yang telah 

dipelajari, masih terdapat 40% siswa yang belum mencapai KKM. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan dengan guru mata pelajaran biologi, kelas VIII.C adalah kelas “terberat”. Hasil observasi 

awal di kelas VIII.C untuk mengidentifikasi masalah dan menganalisis penyebab utama permasalahan 

melalui pemberian angket beserta komentar pada siswa mengenai proses pembelajaran yang telah 

berlangsung, menunjukan bahwa 40% siswa merasa kurang berminat dengan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Selama ini pembelajaran yang berlangsung di kelas masih berpusat pada guru sebagai 

sumber utama pengetahuan, sedangkan pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa belum 

terlaksana. Materi yang disampaikan guru sebagian besar berdasarkan pada bahan pelajaran yang 

diperoleh dari buku acuan. Keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa 

(lingkungan) masih sedikit sekali disinggung, sehingga pelajaran biologi tampak sebagai ilmu yang 

bersifat abstrak dan hanya menghafal saja. Hal ini diduga sebagai penyebab siswa kelas VIII.C tidak 

aktif dalam pembelajaran, hanya diam di tempat duduk dan tidak ada kegiatan di aspek psikomotorik. 

Untuk mengurangi kebosanannya siswa sering ijin keluar kelas dengan alasan yang berbeda-beda. 

Selain itu siswa yang lain cenderung sibuk bermain baik sendiri ataupun dengan temannya. Sehingga 

materi yang disampaikan tidak seluruhnya diterima siswa, dan tentunya berpengaruh pada hasil 

belajar yang dicapai.. 

 

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

sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik sebagai murid (Dr.H.Syaiful Sagala,2010;61). Setelah 

diberlakukannya kurikulum 2013 maka mata pelajaran IPA Terpadu tersebut banyak mengalami 

perubahan, dimana muatan materi yang terkandung di dalamnya IPA meliputi empat unsur, yaitu: (1) 

produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum; (2) proses: yaitu prosedur pemecahan masalah 

melalui metode ilmiah; metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, perancangan 

eksperimen, percobaan atau penyelidikan, pengujian hipotesis melalui eksperimentasi; evaluasi, 

pengukuran, dan penarikan kesimpulan; (3) aplikasi: merupakan penerapan metode atau kerja ilmiah 

dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari; (4) sikap: yang terwujud melalui rasa ingin tahu 

tentang obyek, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan 

masalah baru namun dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar.  

 

Pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 hasil ulangan IPA Terpadu untuk siswa kelas VIII.C 

SMP Negeri 3 Trimurjo menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

Dari 25 siswa Kelas VIII.C hanya 8 orang yang mencapai tingkat penguasaan materi  70% ke atas. 

Hal ini mungkin disebabkan oleh pendekatan dan metode dalam pembelajaran yang dilakukan kurang 

sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk itu perlu peningkatan penguasaan materi pelajaran dengan 

perbaikan melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan metode yang sesuai dengan materi dan keadaan 

situasi belajar siswa. 

 

Untuk mengatasi itu semua penulis memiliki cara baru tentang mengajar mata pelajaran IPA Terpadu  

yang menarik, dengan cara menggunakan proses Penelitian Tindakan Kelas dan penjelasan materi 
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dengan metode atau strategi pembelajaran yang menarik guna memotivasi dan meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. 

 

Laporan ini disusun berdasarkan catatan yang dibuat ketika merancang kegaiatn perbaikan selama 

pelaksanaan observasi, dan diskusi pelaksanaan perbaikan pembelajaran dalam tiga siklus pada mata 

pelajaran IPA Terpadu  Kelas VIII.C SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 2019 dengan menerapkan 

berbagai macam model pembelajaran yang efektif salah satu diantaranya menggunakan model 

pembelajaran examples  non examples. Dengan menggunakan model pembelajaran ini dalam proses 

pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap pelajaran IPA, dengan 

denikian siswa akan lebih aktif dan kreatif tidak hanya monoton dan pasif seperti yang terjadi selama 

ini 

 

Identifikasi Masalah 

Dengan beberapa kali ulangan 8 siswa dari 25 siswa di Kelas VIII.C SMP Negeri 3 Trimurjo 

Kecamatan Trimurjo  yang mencapai tingkat penguasaan 70% ke atas pada pelajaran IPA Terpadu, 

selama pelajaran berlangsung hanya sedikit siswa yang mengajukan pertanyaan atau memberikan 

tanggapan terhadap penjelasan guru. Berdasarkan pegamatan yang dilakukan penulis di kelas dalam 

pembelajaran IPA Terpadu  diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran 

antara lain : Apakah model Examples  non examples dapat meningkatkan prestasi belajar IPA Terpadu  

siswa Kelas VIII.C SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 2019? Apakah model Examples  non examples 

dapat meningkatkan disiplin belajar IPA Terpadu  siswa Kelas VIII.C SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 

2019? Apakah model Examples  non examples dapat meningkatkan ketrampilan belajar IPA Terpadu  

siswa Kelas VIII.C SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 2019? Apakah model Examples  non examples 

dapat meningkatkan kerja sama belajar Pendidikan Kewarganegaraa siswa Kelas VIII.C SMP Negeri 

3 Trimurjo tahun 2019? Apakah model Examples  non examples dapat meningkatkan aktivitas belajar 

IPA Terpadu  siswa Kelas VIII.C SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 2019? 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas ,maka rumusan masalah pada Penelitian  

adalah ”Apakah model Examples  non examples dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA Terpadu  

siswa Kelas VIII.C SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 2019?”        

  

Tujuan Penelitan 

Tujuan penelitian  yang diharapkan penulis  adalah : Untuk meningkatkan prestasi siswa. Untuk 

meningkatkan disiplin siswa. Untuk meningkatkan ketrampilan siswa. Untuk meningkatkan kerjasama 

siswa. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Sebagian besar ahli berpendapat bahwa belajar adalah merupakan proses perubahan, dimana 

perubahan tersebut merupakan hasil dari pengalaman. Dengan perkembangan teknologi informasi, 

belajar tidak hanya diartikan sebagai suatu tindakan terpisah dari kehidupan manusia. Banyak 

ilmuwan yang mengatakan belajar menurut sudut pandang mereka. Belajar merupakan tindakan dan 

perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. 

Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. 

 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dari segala sesuatu yang 

diperkirakan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, 
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sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu dengan 

menguasai prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar 

itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. 

 

Piaget dalam Dimyati (2002: 13), berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu, sebab 

individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Pengetahuan dibangun dalam 

pikiran, setiap individu membangun sendiri pengetahuannya. 

 

Belajar (learning) merupakan kegiatan paling cocok dalam mencapai perkembangan individu dan 

mempermudah pencapaian tujuan individu dan mempermudah tujuan interaksional suatu lembaga 

pendidikan itu sangat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa termasuk di lingkungan 

formal terkecil seperti ruang kelas di sekolah (Rakhmat, 2006 : 48).  

 

Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreatifitas pengajar. 

Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi 

motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat 

diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran 

yang baik, ditunjang fasilitas yang memandai, ditambah dengan kreatifitas guru akan membuat 

peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. 

 

Aktivitas adalah segala kegiatan atau serangkaian kegiatan belajar yang terjadi dalam suatu proses 

pembelajaran yakni seperti mendengarkan, mencatat, dan menjawab pertanyaan dari guru. Aktivitas 

merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Sebab pada 

prinsipnya belajar adalah berbuat. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Pengajaran di 

sekolahpun menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam kehidupan di masyarakat. 

 

Example non example adalah model atau metode pembelajaran yang memberikan contoh berupa 

gambar yang bermuatan masalah untuk dianalisis kemudian dideskripsikan dan disimpulkan oleh 

peserta didik. Seperti yang diungkapkan oleh Komalasari (2017, hlm. 61) bahwa example non 

example adalah model pembelajaran yang membelajarkan murid terhadap permasalahan yang ada di 

sekitarnya melalui analisis contoh-contoh berupa gambar-gambar, foto, dan kasus yang bermuatan 

masalah. 

 

Example non example adalah model atau metode pembelajaran yang memberikan contoh berupa 

gambar yang bermuatan masalah untuk dianalisis kemudian dideskripsikan dan disimpulkan oleh 

peserta didik. Seperti yang diungkapkan oleh Komalasari (2017, hlm. 61) bahwa example non 

example adalah model pembelajaran yang membelajarkan murid terhadap permasalahan yang ada di 

sekitarnya melalui analisis contoh-contoh berupa gambar-gambar, foto, dan kasus yang bermuatan 

masalah. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII.C  SMP  Negeri 3 Trimurjo Jalan Sonto Miharjo 

Nomor 5 Pujobasuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Waktu Penelitian ini 

dilaksanakan dari tanggal 22 Agustus Tahun 2019 sampai dengan tanggal 26 September tahun 2019.  

 

Subyek Penelitian adalah siswa Kelas VIII.C SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 2019 berjumlah siswanya 

25 terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan dan penulis sangat tertarik untuk memilih 

https://serupa.id/model-pembelajaran-pengertian-ciri-jenis-macam-contoh/
https://serupa.id/model-pembelajaran-pengertian-ciri-jenis-macam-contoh/
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kelas tersebut karena di kelas tersebut penulis sangat tertantang karena hasil pembelajaran dikelas 

tersebut kurang memuaskan. 

 

Sumber Data 

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, yang dimaksud dengan aktivitas siswa dalam kegiatan belajar adalah 

sebagai berikut : Mendengarkan / memperhatikan penjelasan guru. Mengajukan pertanyaan, 

Menjawab pertanyaan / mengemukakan pendapat, Berdiskusi, Memperhatikan penjelasan teman, 

Mencatat hal-hal yang penting. 

 

Hasil Belajar Siswa, hasil belajar siswa adalah tesf formatif yang dilakukan setiap akhir pertemuan 

dengan materi sebagai berikut : Pertemuan pertama  materi ” Pengertian rangka, Pertemuan kedua 

materi” Macam-macam tulang”,  Pertemuan ketiga materi ” Macam-macam tulang”, Pertemuan 

keempat materi” Membedakan macam-macam sendi”. Pertemuan kelima materi ” Mekanisme kerja 

otot” Pertemuan ke enam materi ” Kesehatan sistem gerak manusia.” 

 

Dokumen Portofolio 

Adalah LKS hasil kerja kelompok yang dilaksanakan setiap pertemuan 

 

Teknik Pengumpul Data 

Teknik pengumpulan data Primer : dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan, Prestasi 

belajar siswa : hasil belajar siswa diketahui dengan  melaksanakan ulangan formatif yang kita lakukan 

setiap akhir pertemuan dengan model test soal isian  dan jawaban singkat sesuai dengan materi setiap 

pertemuan. 

 

Indikator Keberhasilah Penelitian 

Keberhasilan dalam penelitian ini apabila ketuntasan belajar secara klasikal diharapkan 70% siswa 

mendapat nilai melampaui KKM yang ditentukan ≥ 70. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan dari hasil pengamatan melalui lembar tabel pengamatan pada setiap pertemuan dari 2 

siklus terjadi perubahan pada aktivitas belajar siswa,tes hasil belajar siswa dan aktivitas siswa dalam 

kerja kelompok dapat kita peroleh data sebagai  berikut : 

 

Tabel: Tabulasi Pengamatan 

Aspek P.1 P.2 P.3 
Rata 

Rata 
P.4 P.5 P.6 

Rata 

rata 

Aktivitas 

Belajar siswa 
26  % 28,6 % 50 % 34,8% 71,3 % 92,7 % 98 % 87,3% 

Hasil belajar 24 % 48 % 68 % 46,7% 84 % 92 % 96 % 90,7% 

Dokum. 

portofolio 
16,7 % 26,6 % 40 % 27,8% 60 % 73,3 % 93,3 % 75,5% 
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Pada siklus I pertemuan 1 menunjukan : 

Aktivitas belajar siswa yang diharapan menunjukan 26 %. Hasil belajar siswa tuntas 6 siswa atau 24% 

dari 25 siswa belum tuntas 19 siswa atau 76 %. Aktivitas kelompok  yang diharapkan menunjukan 

16,7%  Dari data tersebut memang belum dapat menunjukan hasil yang diharapkan karena siswa baru 

pertama kali mengenal model pembelajaran yang masih asing dirasakan oleh siswa. 

 

Siklus I  pertemuan 2 menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 28,6 %. Hasil belajar tuntas 12 siswa atau 48 % dari 

25 siswa belun tuntas 13 siswa atau 52 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan 26,6 %. Pada 

pertemuan ke dua peneliti melakukan perbaikan pemelajaran dan ternyata pada pertemuan kedua 

mengalami peningkatan atau perbaikan aktivitas belajar hasil belajar maupun aktivitas kelompok. 

 

Siklus I pertemuan 3 menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 50 %.Hasil belajar tuntas 17 siswa atau 68 % dari 25 

siswa dan belum tuntas 8 siswa atau 32 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan  40 %. 

Pada pertemuan 3 ternyata ke tiga aspek aktivitas mengalami peningkatan hal ini siswa sudah semakin 

terbiasa dan mulai menyesuaikan dengan model pembelajaran dan peneliti juga semakin 

meningkatkan perbaikan pembelajaran. 

 

Siklus 2 pertemuan ke 4  menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menujukan  71,3 %. Hasil belajar tuntas 21 siswa atau 84 % dari 25 

siswa dan elum tuntas 4 siswa atau 16 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 60 % . 

Pada pertemuan ke 4 telah menunjukan peningkatan hal ini terlihat dari diagram dan atas usaha 

peneliti dan siswa terus untuk perbaikan pembelajaran. 

 

Siklus 2 pertemuan ke 5 menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 92,7 %. Hasil belajar yang tuntas 23 siswa atau 92 % 

dari 25 siswa belum tuntas 2 siswa atau 8 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 

73,3%. Pada pertemuan ke 5 terus menunjukan peningkatan hal ini dapat kita lihat dari prosentase 

setiap aktivitas baik aktivitas belajar,hasil belajar maupun aktivitas kelompok. 

 

Siklus 2 pertemuan ke 6 menunjukan : 

Aktivitas belajar siswa yang diharapkan menunjukan 98 %. Hasil belajar tuntas 24 siswa atau  96 % 

dari 25 siswa belum tuntas 1 siswa atau 4 %.  Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 

93,3%. Pada pertemuan ke 6 telah menunjukan peningkatan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

peneliti walaupun masih ada beberapa siswa yang betul betul belum dapat menunjukan  hasil yang 

maksimal namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dan peneliti telah dapat mengubah dan 

meningkatkan aktivitas belajar dan mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 

dan lebih demokratis serta menempatkan siswa menjadi subyek dalam pembelajaran bukan menjadi 

obyek dalam pembelajaran. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari 2 siklus di atas diperoleh data rata-rata pada setiap siklus yang 

dilakukan dalam 3 kali pertemuan adalah sebagai berikut : Siklus I  Aktivitas belajar siswa  : 34,8 %. 

Hasil belajar siswa:  46,7 %.  Tugas Portofolio:  27,8 %.  
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Demikian juga siklus 2 dalam 3 kali pertemuan diperoleh data rata rata seagai berikut : Siklus II  

Aktivitas belajar siswa   : 87,3 %. Hasil belajar siswa: 90,7 %. Tugas Portofolio: 75,5 %. Artinya telah 

terjadi peningkatan atas aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa maupun tugas portofolio bahwa 

penggunaan Examples  non examples pada pembelajaran IPA Terpadu  untuk siswa Kelas VIII.C 

SMP Negeri 3 Trimurjo telah mengalami peningkatan. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

khususnya meningkatkan aktivitas belajar siswa terutama mata pelajaran IPA Terpadu  dengan 

menggunakan model pembelajaran Examples  non examples. 
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ABSTRACT 
The research objectives expected by the author are: To improve student achievement. To improve student 

discipline. To improve student skills. To increase student cooperation. To increase student learning activities. 

The research subjects were students of Class IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia in 2019 with a total of 25 

students consisting of 15 male students and 10 female students and the writer was very interested in choosing 

this class because in that class the writer was very challenged because of the learning outcomes in that class. 

less satisfactory. The results of the discussion of the 2 cycles above obtained the average data in each cycle 

which was carried out in 3 meetings as follows: Cycle I Student learning activity: 34.8%. Student learning 

outcomes: 46.7%. Portfolio Assignment: 27.8 %. Likewise cycle 2 in 3 meetings obtained the following average 

data: Cycle II Student learning activity: 87.3%. Student learning outcomes 90.7%. Portfolio Assignment: 

75.5%. This means that there has been an increase in student learning activities, student learning outcomes and 
portfolio assignments that the use of Group Investigation in Integrated Science learning for Class IX.B UPTD 

SMP Negeri 1 Putra Rumbia has increased. 

Key Word: Science Learning Activities and Outcomes, Group Investigation 

 

ABSTRAK 
Tujuan penelitian yang diharapkan penulis adalah: Untuk meningkatkan prestasi siswa. Untuk meningkatkan 

disiplin siswa. Untuk meningkatkan ketrampilan siswa. Untuk meningkatkan kerjasama siswa.  Untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Subyek Penelitian adalah siswa Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra 

Rumbia tahun 2019 berjumlah siswanya 25 terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan dan penulis 

sangat tertarik untuk memilih kelas tersebut karena di kelas tersebut penulis sangat tertantang karena hasil 

pembelajaran dikelas tersebut kurang memuaskan. Hasil pembahasan dari 2 siklus di atas diperoleh data rata-

rata pada setiap siklus yang dilakukan dalam 3 kali pertemuan adalah sebagai berikut : Siklus I  Aktivitas belajar 

siswa : 34,8 %. Hasil belajar siswa:  46,7 %. Tugas Portofolio: 27,8 %. Demikian juga siklus 2 dalam 3 kali 

pertemuan diperoleh data rata rata seagai berikut : Siklus II  Aktivitas belajar siswa: 87,3 %. Hasil belajar siswa 

90,7 %. Tugas Portofolio: 75,5 %. Artinya telah terjadi peningkatan atas aktivitas belajar siswa, hasil belajar 

siswa maupun tugas portofolio bahwa penggunaan Group Investigation pada pembelajaran IPA Terpadu untuk 
siswa Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia telah mengalami peningkatan. 

Kata Kunci: Aktivitas dan Hasil Belajar IPA, Group Investigation 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran IPA Terpadu di kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia Kabupaten Lampung 

Tengah masih perlu mendapat perhatian. Hal ini terlihat dari nilai tes harian siswa pada materi yang 
telah dipelajari, masih terdapat 40% siswa yang belum mencapai KKM. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan dengan guru mata pelajaran IPA biologi, kelas IX.B adalah kelas “terberat”. Hasil observasi 

awal di kelas IX.B untuk mengidentifikasi masalah dan menganalisis penyebab utama permasalahan 
melalui pemberian angket beserta komentar pada siswa mengenai proses pembelajaran yang telah 

berlangsung, menunjukan bahwa 40% siswa merasa kurang berminat dengan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Selama ini pembelajaran yang berlangsung di kelas masih berpusat pada guru sebagai 

sumber utama pengetahuan, sedangkan pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa belum 
terlaksana. Materi yang disampaikan guru sebagian besar berdasarkan pada bahan pelajaran yang 
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diperoleh dari buku acuan. Keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa 
(lingkungan) masih sedikit sekali disinggung, sehingga pelajaran biologi tampak sebagai ilmu yang 

bersifat abstrak dan hanya menghafal saja. Hal ini diduga sebagai penyebab siswa kelas IX.B tidak 

aktif dalam pembelajaran, hanya diam di tempat duduk dan tidak ada kegiatan di aspek psikomotorik. 
Untuk mengurangi kebosanannya siswa sering ijin keluar kelas dengan alasan yang berbeda-beda. 

Selain itu siswa yang lain cenderung sibuk bermain baik sendiri ataupun dengan temannya. Sehingga 

materi yang disampaikan tidak seluruhnya diterima siswa, dan tentunya berpengaruh pada hasil 

belajar yang dicapai.. 
 

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

sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik sebagai murid (Dr.H.Syaiful Sagala,2010;61). Mata 
pelajaran IPA Terpadu  adalah mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik. Salah satu 

tujuan pembelajaran IPA terutama Biologi di SMP adalah meningkatkan kesadaran akan kelestarian 

lingkungan. Pelajaran biologi khususnya materi pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari 
pendidikan lingkungan, yang memiliki nilai strategis dalam menanamkan aspek afektif, psikomotorik 

maupun kognitif yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan. Menurut Syamsuri (2004;199) 

manusia mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan ekosistem dan perusakan ekosistem 

(penebangan hutan pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam). Melihat adanya kaitan 
erat antara mata pelajaran biologi dengan sikap positif terhadap lingkungan hidup, maka perlu 

pembenahan proses pembelajaran biologi, agar berhasil dalam menanamkan sikap positif terhadap 

lingkungan. Materi pengelolaan lingkungan memungkinkan siswa aktif (memecahkan masalah). 
Melalui pendekatan ini siswa dididik untuk dapat memecahkan masalah-masalah lingkungan dengan 

menerapkan konsep-konsep yang sudah dimiliki dari berbagai disiplin ilmu terkait, untuk 

meningkatkan kepeduliannya terhadap permasalahan lingkungan yang dihadapi serta menumbuhkan 

sikap mencintai lingkungan. 
 

Setelah diberlakukannya kurikulum 2013 maka mata pelajaran IPA Terpadu  tersebut banyak 

mengalami perubahan, dimana muatan materi yang terkandung di dalamnya IPA meliputi empat 
unsur, yaitu: (1) produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum; (2) proses: yaitu prosedur 

pemecahan masalah melalui metode ilmiah; metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan 

hipotesis, perancangan eksperimen, percobaan atau penyelidikan, pengujian hipotesis melalui 
eksperimentasi; evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan; (3) aplikasi: merupakan penerapan 

metode atau kerja ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari; (4) sikap: yang terwujud 

melalui rasa ingin tahu tentang obyek, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat 

yang menimbulkan masalah baru namun dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Oleh karena 
itu IPA bersifat open ended  karena selalu berkembang mengikuti pola perubahan dinamika dalam 

masyarakat. 

 
Pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 hasil ulangan IPA Terpadu  Kelas IX.B UPTD SMP 

Negeri 1 Putra Rumbia menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

Dari 25 siswa Kelas IX.B hanya 8 orang yang mencapai tingkat penguasaan materi  70% ke atas. Hal 
ini mungkin disebabkan oleh pendekatan dan metode dalam pembelajaran yang dilakukan kurang 

sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk itu perlu peningkatan penguasaan materi pelajaran dengan 

perbaikan melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan metode yang sesuai dengan materi dan keadaan 

situasi belajar siswa. Untuk mengatasi itu semua penulis memiliki cara baru tentang mengajar mata 
pelajaran IPA Terpadu  yang menarik, dengan cara menggunakan proses Penelitian Tindakan Kelas 

dan penjelasan materi dengan metode atau strategi pembelajaran yang menarik guna memotivasi dan 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
 

Laporan ini disusun berdasarkan catatan yang dibuat ketika merancang kegaiatn perbaikan selama 

pelaksanaan observasi, dan diskusi pelaksanaan perbaikan pembelajaran dalam tiga siklus pada mata 

pelajaran IPA Terpadu  Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia tahun 2019. 
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Identifikasi Masalah 
Beberapa kali ulangan 8 siswa dari 25 siswa di Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia 

Kecamatan Putra Rumbia  yang mencapai tingkat penguasaan 70% ke atas pada pelajaran IPA 

Terpadu, selama pelajaran berlangsung hanya sedikit siswa yang mengajukan pertanyaan atau 
memberikan tanggapan terhadap penjelasan guru. Berdasarkan pegamatan yang dilakukan penulis di 

kelas dalam pembelajaran IPA Terpadu  diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi dalam proses 

pembelajaran antara lain : Apakah model Group Investigation dapat meningkatkan prestasi belajar 

IPA Terpadu  siswa Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia tahun 2019? Apakah model 
Group Investigation dapat meningkatkan disiplin belajar IPA Terpadu  siswa Kelas IX.B UPTD SMP 

Negeri 1 Putra Rumbia tahun 2019? Apakah model Group Investigation dapat meningkatkan 

ketrampilan belajar IPA Terpadu  siswa Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia tahun 2019? 
Apakah model Group Investigation dapat meningkatkan kerja sama belajar Pendidikan 

Kewarganegaraa siswa Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia tahun 2019? Apakah model 

Group Investigation dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA Terpadu  siswa Kelas IX.B UPTD 
SMP Negeri 1 Putra Rumbia tahun 2019? 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas ,maka rumusan masalah pada Penelitian  
adalah ”Apakah model Group Investigation dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA Terpadu  siswa 

Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia tahun 2019?”  

 

Tujuan Penelitan 

Tujuan penelitian yang diharapkan penulis adalah: Untuk meningkatkan prestasi siswa. Untuk 

meningkatkan disiplin siswa. Untuk meningkatkan ketrampilan siswa. Untuk meningkatkan kerjasama 

siswa.  Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Sebagian besar ahli berpendapat bahwa belajar adalah merupakan proses perubahan, dimana 
perubahan tersebut merupakan hasil dari pengalaman. Dengan perkembangan teknologi informasi, 

belajar tidak hanya diartikan sebagai suatu tindakan terpisah dari kehidupan manusia. Banyak 

ilmuwan yang mengatakan belajar menurut sudut pandang mereka. Belajar merupakan tindakan dan 
perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. 

Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. 

 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dari segala sesuatu yang 
diperkirakan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu dengan 

menguasai prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar 
itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. 

 

Piaget dalam Dimyati (2002: 13), berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu, sebab 
individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Pengetahuan dibangun dalam 

pikiran, setiap individu membangun sendiri pengetahuannya. 

 

Belajar (learning) merupakan kegiatan paling cocok dalam mencapai perkembangan individu dan 
mempermudah pencapaian tujuan individu dan mempermudah tujuan interaksional suatu lembaga 

pendidikan itu sangat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa termasuk di lingkungan 

formal terkecil seperti ruang kelas di sekolah (Rakhmat, 2006 : 48).  
 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 
dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 
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Di sisi lain pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya 
mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik 

dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek 

kognitif), juga dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek 
psikomotor) seorang peserta didik, namun proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai 

pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya 

interaksi antara pengajar dengan peserta didik. 

 
Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreatifitas pengajar. 

Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi 

motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat 
diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran 

yang baik, ditunjang fasilitas yang memandai, ditambah dengan kreatifitas guru akan membuat 

peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. 
 

Aktivitas adalah segala kegiatan atau serangkaian kegiatan belajar yang terjadi dalam suatu proses 

pembelajaran yakni seperti mendengarkan, mencatat, dan menjawab pertanyaan dari guru. Aktivitas 

merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Sebab pada 
prinsipnya belajar adalah berbuat. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Pengajaran di 

sekolahpun menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam kehidupan di masyarakat. 

 
Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan bervariasi. Aktivitas-aktivitas 

tersebut senantiasa diciptakan dalam proses belajar agar situasi belajar tidak membosankan. Sebab 

pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Tidak ada belajar apabila tidak ada aktivitas. 

 
Salah satu model pembelajaran yang mendukung keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar adalah 

model pembelajaran GI (Krismanto, 2003:6). Sudjana (Mudrika, 2007:15) mengemukakan bahwa GI 

dikembangkan oleh Herbert Thelen sebagai upaya untuk mengkombinasikan strategi mengajar yang 
berorientasi pada pengembangan proses pengkajian akademis. Kemudian Joyce dan Weil (1980:230) 

menambahkan bahwa model pembelajaran GI yang dikembangkan oleh Thelen yang bertolak dari 

pandangan John Dewey dan Michaelis yang memberikan pernyataan bahwa pendidikan dalam 
masyarakat demokrasi seyogyanya mengajarkan demokrasi langsung. 

 

Group Investigationn merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif  yang menekankan 

pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan 
dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari 

melalui internet.  Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara 

untuk mempelajarinya melalui investigasi. Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan 
yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Model Group 

Investigation dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan 

siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. 
 

Di sini  guru lebih berperan sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang konstruktif. Peran 

tersebut ditampilkan dalam proses pemecahan masalah, pengelolaan kelas, dan pemaknaan 

perseorangan. Peranan guru terkait dengan proses pemecahan masalah berkenaan dengan kemampuan 
meneliti apa hakikat dan fokus masalah. Pengelolaan ditampilkan berkenaan dengan kiat menentukan 

informasi yang diperlukan dan pengorganisasian kelompok untuk memperoleh informasi tersebut. 

Pemaknaan perseorangan berkenaan dengan inferensi yang diorganisasi oleh kelompok dan 
bagaimana membedakan kemampuan perseorangan. 

 

Model group-investigation memiliki enam langkah pembelajaran (Slavin, 1995), yaitu: grouping 

(menetapkan jumlah anggota kelompok, menentukan sumber, memilih topik, merumuskan 
permasalahan) planning (menetapkan apa yang akan dipelajari, bagaiman mempelajari, siapa 

melakukan apa, apa tujuannya). Investigation (saling tukar informasi dan ide, berdiskusi, klarifikasi, 
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mengumpulkan informasi, menganalisis data, membuat inferensi). Organizing (anggota kelompok 
menulis laporan, merencanakan presentasi laporan, penentuan penyaji, moderator, dan notulis) 

Presenting (salah satu kelompok menyajikan, kelompok lain mengamati, mengevaluasi, 

mengklarifikasi, mengajukan pertanyaan atau tanggapan). Evaluating (masing-masing siswa 
melakukan koreksi terhadap laporan masing-masing berdasarkan hasil diskusi kelas, siswa dan guru 

berkolaborasi mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan, melakukan penilaian hasil belajar yang 

difokuskan pada pencapaian pemahaman. Dalam penelitian ini kami memilih materi Memahami 

berbagai sistem dalam kehidupan manusia sebagai materi yang disampaikan kepada peserta didik 
kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

 

Dari sintak yang telah disusun oleh pakar pendidikan, kami melakukan beberapa modifikasi terhadap 
sintak tersebut dalam melaksanakan simulasi pembelajaran, yaitu: Guru membuka pelajaran. Guru 

menyampaikan apersepsi dan motivasi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru membagi 

kelas menjadi beberapa kelompok heterogen. Guru menjelaskan rnaksud pernbelajaran dan tugas 
kelornpok. Guru memanggil ketua-ketua untuk satu materi tugas sehingga satu kelompok mendapat 

tugas satu materi/tugas yang berbeda dari kelompok lain. 

 

Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada melalui media belajar yang sudah 
tersedia (dibawa oleh siswa) secara kooperatif berisi penemuan Setelah selesai diskusi, guru 

menunjuk salah satu siswa dari masing-masing kelompok untuk mempresentasiakan hasil 

pembahasan kelompok. Guru dan siswa menarik kesimpulan materi yang dipelajari. Guru member 
tes evaluasi pada siswa berupa 10 pertanyaan pilihan ganda. Guru memberi penghargaan dan 

menutup pertemuan. 

 

METODE PENELITIAN 
Tempat Penelitian ini dilaksanakan di kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia Kecamatan 

Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Waktu Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 22 

Agustus Tahun 2019 sampai dengan tanggal 26 September tahun 2019. Subyek Penelitian adalah 
siswa Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia tahun 2019 berjumlah siswanya 25 terdiri dari 

15 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan dan penulis sangat tertarik untuk memilih kelas tersebut 

karena di kelas tersebut penulis sangat tertantang karena hasil pembelajaran dikelas tersebut kurang 
memuaskan. 

 

Sumber Data 

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 
Yang dimaksud dengan aktivitas siswa dalam kegiatan belajar adalah sebagai berikut : Mendengarkan 

/ memperhatikan penjelasan guru. Mengajukan pertanyaan. Menjawab pertanyaan / mengemukakan 

pendapat. Berdiskusi. Memperhatikan penjelasan teman. Mencatat hal-hal yang penting. 

 

Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa adalah tesf formatif yang dilakukan setiap akhir pertemuan dengan materi sebagai 

berikut : Pertemuan pertama  materi ” Muatan listrik.. Pertemuan kedua materi” Hukum Coulomb” 
Pertemuan ketiga materi ” Hukum Coulomb”. Pertemuan keempat materi” Beda potensial dan energi 

listrik”. Pertemuan kelima materi ” Kelistrikan pada sel saraf” Pertemuan ke enam materi ” Hewan-

hewan penghasil listrik dan penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar.” 

 

Prosedur pelaksanaan PTK yang meliputi penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan yang diikuti dengan kegiatan observasi, interpretasi, dan analisis, serta refleksi. 

Apabila diperlukan, pada tahap selanjutnya disusun rencana tindak lanjut. Upaya tersebut dilakukan 

secara berdaur membentuk suatu siklus.  
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Teknik Analisa Data 

Data yang dihimpun selama penelitin oleh peneliti kemudian dianalisa untuk mengetahui tingkat 

kefektifan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat 
menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 
 

Kegiatan analisa data dilakukan oleh peneliti setelah  dilakukan  tindakan kelas atau tatap muka. Pada 

penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus setiap siklus 3 (tiga) kali tatap muka, jadi jumlah 

seluruhnya ada 6 (enam) kali tatap muka atau tindakan kelas. Untuk mengalisis data peneliti 
menggunakan statistik sederhana yaitu : 

 

Untuk menilai Aktivitas Siswa secara Klasikal 
Ketuntasan belajar ditinjau dari aspek aktivitas siswa secara klasikal, peneliti melakukan penjumlahan 

skor yang diperoleh seluruh siswa, yang selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas 

tersebut  dikalikan skor maksimal hasilnya dikalikan 100, sehingga dapat dirumuskan: 

 

           Jumlah semua skor siswa  

P  =  ----------------------------------------------------- x 100 

                        Jumlah siswa yang hadir x skor maksimal  

 

Aktivitas siswa dapat dinyatakan tuntas dalam belajar apabila telah mencapai  75%.     

 

Hasil Unjuk Kerja 

Ketuntasan belajar ditinjau dari hasil kerja kelompok, peneliti melakukan penjumlahan skor yang 
diperoleh seluruh kelompok dalam bentuk persentase, hasilnya dibagi dengan jumlah kelompok yang 

ada di kelas tersebut  sehingga dapat dirumuskan: 

 

     Jumlah skor semua kelompok  dalam persen  

P  =  ---------------------------------------------------------- 

                     Jumlah kelompok dalam kelas  

 

Hasil kerja kelompok dapat dinyatakan tuntas dalam belajar apabila  telah mencapai  75%. 

 

Hasil Belajar 

Untuk mengetahui tingkat ketuntasan hasil belajar siswa, peneliti menggunakan dua kategori 
ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara klasikal. Secara perorangan, siswa  dapat 

dinyatakan tuntas belajar apabila siswa tersebut telah mecapai nilai sesuai kriteria ketuntasan minimal 

mata pelajaran Belajar IPA Terpadu kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia   yang ditetapkan 
oleh sekolah.  

 

Kriteria ketuntasan minimal untuk mata pelajaran Belajar IPA Terpadu kelas IX.B adalah 75. Jadi 

siswa dapat dinyatakan tuntas belajar apabila telah  mencapai skor nilai ≥ 75. Untuk menghitung 
ketuntasan belajar secara klasikal peneliti menggunakan rumus  sebagai berikut, yaitu : Jumlah siswa 

yang tuntas belajar dibagi dengan jumlah seluruh siswa dalam kelas hasilnya dikalikan 100.  

 
Sehingga ketuntasan belajar secara kalasikal dapat dirumuskan sebagai berikut: 

             Jumlah siswa tuntas belajar 

P = ----------------------------------------------- x 100 

          Jumlah seluruh siswa dalam kelas 
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Indikator Keberhasilah Penelitian 

Keberhasilan dalam penelitian ini apabila ketuntasan belajar secara klasikal diharapkan 70% siswa 

mendapat nilai melampaui KKM yang ditentukan ≥ 75. 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil pengamatan melalui lembar tabel pengamatan pada setiap pertemuan dari 2 

siklus terjadi perubahan pada aktivitas belajar siswa,tes hasil belajar siswa dan aktivitas siswa dalam 
kerja kelompok dapat kita peroleh data sebagai  berikut : 

 

Tabel Tabulasi Pengamatan 

Aspek P.1 P.2 P.3 
Rata 

Rata 
P.4 P.5 P.6 

Rata 

rata 

Aktivitas 

Belajar siswa 
26  % 28,6 % 50 % 34,8% 71,3 % 92,7 % 98 % 87,3% 

Hasil belajar 24 % 48 % 68 % 46,7% 84 % 92 % 96 % 90,7% 

Dokum. 

portofolio 
16,7 % 26,6 % 40 % 27,8% 60 % 73,3 % 93,3 % 75,5% 

 

 
Pada siklus I pertemuan 1 menunjukan : 

Aktivitas belajar siswa yang diharapan menunjukan 26 %. Hasil belajar siswa tuntas 6 siswa atau 24% 

dari 25 siswa belum tuntas 19 siswa atau 76 %.  Aktivitas kelompok  yang diharapkan menunjukan 
16,7 % .Dari data tersebut memang belum dapat menunjukan hasil yang diharapkan karena siswa baru 

pertama kali mengenal model pembelajaran yang masih asing dirasakan oleh siswa. 

 
Siklus I  pertemuan 2 menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 28,6 %. Hasil belajar tuntas 12 siswa atau 48 % dari 

25 siswa belun tuntas 13 siswa atau 52 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan 26,6 %. Pada 

pertemuan ke dua peneliti melakukan perbaikan pemelajaran dan ternyata pada pertemuan kedua 
mengalami peningkatan atau perbaikan aktivitas belajar hasil belajar maupun aktivitas kelompok. 

 

Siklus I pertemuan 3 menunjukan : 
Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 50 %. Hasil belajar tuntas 17 siswa atau 68 % dari 25 

siswa dan belum tuntas 8 siswa atau 32 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan  40 %. 

Pada pertemuan 3 ternyata ke tiga aspek aktivitas mengalami peningkatan hal ini siswa sudah semakin 
terbiasa dan mulai menyesuaikan dengan model pembelajaran dan peneliti juga semakin 

meningkatkan perbaikan pembelajaran. 

 

Siklus 2 pertemuan ke 4  menunjukan : 
Aktivitas belajar yang diharapkan menujukan  71,3 %. Hasil belajar tuntas 21 siswa atau 84 % dari 25 

siswa dan elum tuntas 4 siswa atau 16 %.  Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 60 %.  

Pada pertemuan ke 4 telah menunjukan peningkatan hal ini terlihat dari diagram dan atas usaha 
peneliti dan siswa terus untuk perbaikan pembelajaran. 

 

Siklus 2 pertemuan ke 5 menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 92,7 %. Hasil belajar yang tuntas 23 siswa atau 92 % 
dari 25 siswa belum tuntas 2 siswa atau 8 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 73,3% 

Pada pertemuan ke 5 terus menunjukan peningkatan hal ini dapat kita lihat dari prosentase setiap 

aktivitas baik aktivitas belajar,hasil belajar maupun aktivitas kelompok. 
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Siklus 2 pertemuan ke 6 menunjukan : 

Aktivitas belajar siswa yang diharapkan menunjukan 98 %. Hasil belajar tuntas 24 siswa atau  96 % 

dari 25 siswa elum tuntas 1 siswa atau 4%. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 93,3 % 
Pada pertemuan ke 6 telah menunjukan peningkatan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti 

walaupun masih ada beberapa siswa yang betul betul belum dapat menunjukan  hasil yang maksimal 

namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dan peneliti telah dapat mengubah dan 

meningkatkan aktivitas belajar dan mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 
dan lebih demokratis serta menempatkan siswa menjadi subyek dalam pembelajaran bukan menjadi 

obyek dalam pembelajaran. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari 2 siklus di atas diperoleh data rata-rata pada setiap siklus yang 
dilakukan dalam 3 kali pertemuan adalah sebagai berikut : Siklus I  Aktivitas belajar siswa : 34,8 %. 

Hasil belajar siswa:  46,7 %. Tugas Portofolio: 27,8 %. Demikian juga siklus 2 dalam 3 kali 

pertemuan diperoleh data rata rata seagai berikut : Siklus II  Aktivitas belajar siswa: 87,3 %. Hasil 

belajar siswa 90,7 %. Tugas Portofolio: 75,5 %. Artinya telah terjadi peningkatan atas aktivitas belajar 
siswa, hasil belajar siswa maupun tugas portofolio bahwa penggunaan Group Investigation pada 

pembelajaran IPA Terpadu untuk siswa Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 1 Putra Rumbia telah 

mengalami peningkatan. 
 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

khususnya meningkatkan aktivitas belajar siswa terutama mata pelajaran IPA Terpadu  dengan 
menggunakan model pembelajaran Group Investigation.  
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IMPROVING CULTURAL ARTS LEARNING ACTIVITIES THROUGH 
THE NUMBERED HEAD TOGETHER MODEL OF CLASS VIII.B 

STUDENTS UPTD SMP NEGERI 2 RUMBIA 
 

MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SENI BUDAYA MELALUI 
MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER SISWA KELAS VIII.B  

UPTD SMP NEGERI 2 RUMBIA 
 

Suryanto, S.Pd 

UPTD SMP Negeri 2 Rumbia Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 
According to researchers' observations of class VIII.B UPTD SMP Negeri 2 Rumbia, the number of students 

who dared to express opinions/ideas in response to teacher questions tended to be small (<10%), only if forced 

by the teacher the new students dared and even then the answers they gave were not necessarily correct. This 

phenomenon is one of the teacher's concerns that needs to be resolved, therefore the research objective is how 

to increase the number of students who dare to express opinions/ideas in Cultural Arts lessons. There are three 

actions that are the focus of problem solving efforts, namely: 1. Learning Methods, 2. Increasing motivation to 

learn. 3. Increasing the role of the teacher as a facilitator. By applying the above, it is hoped that three 

indicators of the success of this action research will be achieved, namely: 1). At least 30% of students dare to 

express opinions/ideas for working on questions, 2 More than 50% agree with ideas for working on questions 

from friends and more than 10% of students refute/approve of ideas for working on the teacher. Data 

(information) regarding the effectiveness of actions is collected from observation sheets. Based on data analysis 
during cycle I, II it can be concluded (1). The number of students who dare to express opinions/work on 

questions is from 10% - 40%. 2). The number of students who dared to agree with the idea of working with 

friends increased from 20% to 35%. Changes in student learning outcomes tended to increase. The results of the 

study also show that changes in the classroom atmosphere tend to be democratic and changes in the attitude of 

teachers who are more concerned about the classroom atmosphere. 

Key Word: Learning Activities, Model Numbered Head Together 

 

ABSTRAK 

Menurut pengamatan peneliti pada siswa kelas VIII.B UPTD SMP Negeri 2 Rumbia jumlah siswa 

yang berani mengemukakan pendapat/ide menjawab pertanyaan guru cenderung sedikit (<10%), 
hanya jika dipaksa oleh guru siswa baru berani itupun jawabana yang mereka berikan belum tentu 

tepat. Fenomena ini merupakan salah satu perhatian guru yang perlu dipecahkan, oleh karena itu 

tujuan penelitian adalah bagaimana meningkatkan jumlah siswa berani mengemukakan pendapat/ide 
dalam pelajaran Seni Budaya. Ada tiga tindakan yang menjadi fokus upaya pemecahan masalah, yaitu 

: 1. Metode Pembelajaran, 2. Peningkatan Motivasi belajar. 3. Peningkatan peran guru sebagai 

fasilitator. Dengan memberlakukan di atas diharapkan tiga indikator keberhasilan riset tindakan ini 

tercapai, yaitu : 1). Sekurang-kurangnya 30% siswa berani mengemukakan pendapat/ide pengerjaan 
soal, 2 Lebih dari 50% menyetujui ide pengerjaan soal dari teman dan lebih dari 10% siswa 

menyanggah/menyetujui ide pengerjaan guru. Data (informasi) mengenai efektivitas tindakan 

dikumpulkan dari lembar pengamatan. Berdasarkan analisis data selama siklus I, II dapat disimpulkan 
(1). Jumlah siswa yang berani mengemukanan pendapat/pengerjaan soal dari 10% - 40%. 2). Jumlah 

siswa yang berani menyetujui ide pengerjaan teman meningkat dari 20% sampai dengan 

35%.Perubahan hasil belajar siswa cenderung meningkat. Hasil penelitian juga menunjukan 
perubahan suasana kelas cenderung demokratis dan perubahan sikap guru yang lebih peduli terhadap 

suasana kelas. 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Model Numbered Head Together 
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Latar Belakang Masalah 
Berbicara tentang pendidikan tidak akan lepas dari pembicaraan tentang manusia, karena pendidikan 

merupakan suatu kegiatan antar manusia dalam rangka meningkatkan manusia pada arah yang lebih 

baik. Sejalan dengan kemajuan manusia, pemikiran dan ide-ide tentang pendidikan juga semakin 
berkembang. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat yang tidak terbatas untuk siapa pun, di mana 

pun, dan kapan pun. Tentu tidak hanya di lingkungan sekolah saja seseorang mendapat pendidikan, 

lingkungan keluarga dan masyarakat juga sebagai pendukung berlangsungnya pendidikan. Seperti 

yang dinyatakan Ki Hajar Dewantara yang membedakan lingkungan pendidikan menjadi tiga yang 
kita kenal dengan Tri Pusat Pendidikan, yaitu (1) keluarga, (2) sekolah, dan (3) masyarakat. 

 

Mata pelajaran seni budaya hanya dipandang sebagai ilmu yang hanya layak berada di buku dan tidak 
memiliki kemanfaatan terhadap kehidupan sehari-hari. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta perubahan paradigma pendidikan menuntut guru lebih inovatif dalam merancang 

pembelajaran, artinya guru harus melakukan reformasi kelas dalam menyusun maupun melaksanakan 
pembelajaran. Strategi dalam hal ini merupakan motivasi ekstrinsik yang diharapkan akan dapat 

membangkitkan motivasi intrinsik. Apabila komponen tujuan, organisasi dan isi umumnya telah 

ditetapkan, maka komponen strategi tergantung pada kreativitas dan kualitas profesional Guru sebagai 

pengelola pembelajaran. 
 

Seringkali seni budaya hanya dicap sebagai disiplin ilmu yang hanya melahirkan orang-orang yang 

dianggap rewel, tukang protes yang aktivitasnya mengganggu stabilitas umum. Di mata pemegang 
kekuasaan seni budaya dituduh telah merelatifkan tatanan yang telah ada yang mereka janjikan akan 

ditingkatkan dan dipertahankan. seni budaya memang pada dasarnya tidak menghasilkan para praktisi, 

namun menghasilkan pemikir yang peka dan kritis terhadap realitas sosial. Sumbangan seni budaya 

memang tidak langsung dapat dirasakan namun mampu menyuguhkan analisis dan evaluasi terhadap 
bebagai hal diluar disiplin ilmu lain. 

 

Pembelajaran merupakan komunikasi dari dua arah, mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik, 
sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik sebagai murid (Dr.H.Syaiful Sagala,2005;61). 

Berbicara tentang seni tari, pendidikan seni tari merupakan suatu bagian dalam proses pembentukan 

individu menjadi pribadi yang lebih baik, karena dalam belajar seni tari, anak diajarkan bentuk-bentuk 
gerakan dalam tari. 

 

Pendidikan seni tari menjadi suatu kegiatan latihan menari yang akan dapat merangsang berbagai 

aktivitas tubuh, baik itu secara fisik, maupun non fisik. Secara fisik bentuk aktivitas latihan menari 
yang dilakukan oleh setiap anak akan membentuk elastisitas tubuh menjadi semakin baik, sehingga 

semua gerak-gerik tubuh menjadi terbiasa. Kegiatan latihan yang berhubungan dengan fisik juga akan 

memacu kebugaran dan refresing tubuh. Apabila kegiatan menari dilakukan secara konsisten, seperti 
yang dinyatakan Enis (dalam Kuswarsantyo, 2012: 91) maka seluruh persendian akan terlatih, 

peredaran darah lancar, dan otot-otot jadi lentur, serta dapat membentuk keluwesan pada penari. 

 
Dalam hal lain, kegiatan pembelajaran seni tari yang dilakukan di sekolah nantinya akan membawa 

pengaruh positif pada siswa. Melalui pendidikan seni tari juga membiasakan siswa untuk bertindak 

sesuai dengan sikap-sikap yang ada dalam tari. Saat menari siswa terlatih untuk teliti dalam 

melakukan setiap gerak, misalnya gerak tangan, sikap jari-jarinya harus diperhatikan. Begitu juga 
dengan gerak yang lain, sehingga jiwa teliti dalam diri siswa dapat terbentuk dengan kebiasaan yang 

dilakukan dalam kegiatan menari tersebut. Seperti yang dikatakan Suryobrongto misalnya sikap jari, 

baik kaki maupun tangan, dari membiasakan diri melakukan hal yang demikian, maka akan 
berpengaruh pada pribadinya yaitu mempunyai rasa yang teliti (Kuswarsantyo, 2012: 93). Dengan 

demikian, tari menjadi suatu pembelajaran yang dapat mempengaruhi perilaku siswa. 

 

Pada semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021 hasil ulangan Seni Budaya  kelas VIII.B SMP Negeri 
2 Rumbia menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Dari 25 siswa 

kelas VIII.B hanya 8 orang yang mencapai tingkat penguasaan materi  70% ke atas. Hal ini mungkin 
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disebabkan oleh pendekatan dan metode dalam pembelajaran yang dilakukan kurang sesuai dengan 
kemampuan siswa. Untuk itu perlu peningkatan penguasaan materi pelajaran dengan perbaikan 

melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan metode yang sesuai dengan materi dan keadaan situasi 

belajar siswa. 
 

Untuk mengatasi itu semua penulis memiliki cara baru tentang mengajar mata pelajaran Seni Budaya 

yang menarik, dengan cara menggunakan proses Penelitian Tindakan Kelas dan penjelasan materi 

dengan metode atau strategi pembelajaran yang menarik guna memotivasi dan meningkatkan aktivitas 
belajar siswa yaitu model Numbered Head Together. 

 

Numbered Head Together termasuk salah satu model pembelajaran kooperaktif. Model pembelajaran 
ini dilakukan Guru memberi nomor kepada setiap siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang 

berbeda. Penomoran adalah hal yang utama di dalam NHT, dalam tahap ini guru membagi siswa 

menjadi beberapa kelompok atau tim yang beranggotakan tiga sampai lima orang dan memberi siswa 
nomor sehingga setiap siswa dalam tim mempunyai nomor berbeda-beda, sesuai dengan jumlah siswa 

di dalam kelompok.. Pembelajaran Numbered Head Together sangat cocok diterapkan bagi siswa 

SMP. Selain untuk melatih berbicara, pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang 

menyenangkan dan membuat siswa aktif. Untuk itu penulis akan menyusun laporan penelitian 
berdasarkan catatan yang dibuat ketika merancang kegiatan perbaikan selama pelaksanaan observasi, 

dan diskusi pelaksanaan perbaikan pembelajaran dalam tahapan siklus pada mata pelajaran Seni 

Budaya kelas VIII.B UPTD SMP Negeri 2 Rumbia tahun 2021. 
 

Identifikasi Masalah 

Dengan beberapa kali ulangan 8 siswa dari 25 siswa di kelas VIII.B UPTD SMP Negeri 2 Rumbia 

Kecamatan Rumbia  yang mencapai tingkat penguasaan 70% ke atas pada pelajaran Seni Budaya, 
selama pelajaran berlangsung hanya sedikit siswa yang mengajukan pertanyaan atau memberikan 

tanggapan terhadap penjelasan guru. Berdasarkan pegamatan yang dilakukan penulis di kelas dalam 

pembelajaran Seni Budaya diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran 
antara lain : Apakah model Numbered Head Together dapat meningkatkan prestasi belajar Seni 

Budaya siswa kelas VIII.B UPTD SMP Negeri 2 Rumbia tahun 2021? Apakah model Numbered 

Head Together dapat meningkatkan disiplin belajar Seni Budaya siswa kelas VIII.B UPTD SMP 
Negeri 2 Rumbia tahun 2021? Apakah model Numbered Head Together dapat meningkatkan 

ketrampilan belajar Seni Budaya siswa kelas VIII.B UPTD SMP Negeri 2 Rumbia tahun 2021? 

Apakah model Numbered Head Together dapat meningkatkan kerja sama belajar Pendidikan 

Kewarganegaraa siswa kelas VIII.B UPTD SMP Negeri 2 Rumbia tahun 2021? Apakah model 
Numbered Head Together dapat meningkatkan aktivitas belajar Seni Budaya siswa kelas VIII.B 

UPTD SMP Negeri 2 Rumbia tahun 2021? 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas ,maka rumusan masalah pada Penelitian  

adalah ”Apakah model Numbered Head Together dapat meningkatkan aktivitas belajar Seni Budaya 
siswa kelas VIII.B UPTD SMP Negeri 2 Rumbia tahun 2021?”  

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitan 

Tujuan penelitian yang diharapkan penulis  adalah : Untuk meningkatkan prestasi siswa. 
Untuk meningkatkan disiplin siswa. Untuk meningkatkan ketrampilan siswa. Untuk meningkatkan 

kerjasama siswa. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Belajar adalah perubahan kemampuan dan disposisi seseorang yang dapat dipertahankan dalam 

periode tertentu dan bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan. Menurut Gagne (1988;3) belajar 

adalah perubahan dalam diri manusia atau kemampuan yang berlangsung selama satu masa waktu dan 
yang tidak semata – mata disebabkan oleh perubahan pertumbuhan. Jenis perubahan yang dimaksud 

dalam belajar ini meliputi perubahan tingkah laku setelah individual mendapatkan berbagai 
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pengalaman dalam situasi belajar mengajar yang diberlakukan atasnya. Pengalaman – pengalaman 
tersebut akan menyebabkan proses perubahan pada diri seseorang. Dengan kata lain, bahwa proses 

belajar senantiasa merupakan perubahan tingkah laku terjadi karena hasil pengalaman yang diperoleh. 

 
Belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. 

Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri 11 seseorang, sehingga menyebabkan munculnya 

perubahan tingkah laku (Sanjaya, 2006: 112). Belajar adalah proses berpikir. Belajar berpikir 

menekankan kepada proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui interaksi antara individu 
dengan lingkungan (Sanjaya, 2006: 107). 

 

Kemudian Winkel (1991;53) mengatakan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis 
yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan – perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap yang dimiliki oleh suatu individu. 

Selanjutnya, belajar dapat diartikan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 
berlangsungnya seumur hidup (Sardiman, 1994;45). 

 

Hamzah (2011: 23) memaparkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif 

permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practice) 
yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Thorndike salah seorang pendiri aliran teori 

belajar tingkah laku, mengemukakan teorinya bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus 

(yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan) dan respons (yang juga bisa berupa pikiran, 
perasaan atau gerakan). Jelasnya, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku dapat berwujud sesuatu 

yang konkret (dapat diamati), atau yang non konkret (tidak bisa diamati) (Hamzah, 2011: 11). 

 

Perubahan yang dihasilkan oleh proses belajar bersifat progresif dan akumulatif, megarah kepada 
kesempurnaan, misalnya dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, 

baik mencakup aspek pengetahuan (cognitive domain), aspek afektif (afektive domain) maupun aspek 

psikomotorik (psychomotoric domain). Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh 
individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

 
Di dalam belajar praktik misalnya, perubahan tingkah laku seseorang dapat dilihat secara konkret atau 

dapat diamati. Pengamatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk gerakan yang dilakukan terhadap suatu 

objek yang dikerjakannya. Seorang guru memberikan perintah kepada siswa untuk melakukan 

kegiatan praktik merupakan “stimulus”, dan siswa dengan menggunakan pemikirannya melakukan 
kegiatan praktik merupakan “respons” yang hasilnya langsung dapat diamati. Dengan demikian, 

kegiatan belajar yang tampak dalam teori belajar tingkah laku dalam pandangan Thorndike mengarah 

pada hasil dengan langsung belajar, atau tingkah laku yang ditampilkan. 
 

Berdasarkan penjelasan teori belajar di atas, kaitannya dengan penelitian ini adalah tentang 

peningkatan motivasi belajar seni tari. Harapan dalam penelitian ini, siswa mengalami perubahan 
dalam belajar seni tari ke arah yang lebih baik. 

 

Model Pembelajaran Numbered Head Together 

Pengertian Model Pembelajaran Numbered Head Together 
Teknik belajar mengajar Kepala Bernomor (Numbered  Heads) dikembangkan oleh Spencer Kagan 

(1992). Tehnik ini memberikan kesempatan pada  siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, tehnik ini juga mendorong siswa untuk 
meningkatkan semangat kerjasama mereka. Tehnik ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran 

dan untuk semua tingkatan usia anak didik. 

 

Salah satu metode pembelajaran kooperatif yang cukup banyak diterapkan di sekolah-sekolah adalah 
Numbered Head Together atau disingkat NHT, tidak hanya itu saja, NHT juga banyak sekali 

digunkan sebagai bahan penelitian tindakan kelas (PTK). Number Head Together adalah suatu Model 
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pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan 
melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas (Rahayu, 

2006). NHT pertama kali dikenalkan oleh Spencer Kagan dkk (1993). Model NHT adalah bagian dari 

model pembelajaran kooperatif struktural, yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang 
dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur Kagan menghendaki agar para siswa 

bekerja saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Struktur tersebut 

dikembangkan sebagai bahan alternatif dari sruktur kelas tradisional seperti mangacungkan tangan 

terlebih dahulu untuk kemudian ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan yang telah 
dilontarkan. Suasana seperti ini menimbulkan kegaduhan dalam kelas, karena para siswa saling 

berebut dalam mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan peneliti (Tryana, 2008).  

 
Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama 

antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para siswa dibagi ke dalam 

kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. 
Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar 

dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini 

sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta 

berdiskusi untuk memecahkan masalah 
 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 
memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan  akademik. Tipe ini dikembangkan oleh 

Kagen  dalam Ibrahim (2000: 28) dengan melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup 

dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Tempat Penelitian ini dilaksanakan di Kelas VIII.B UPTD SMP Negeri 2 Rumbia Jalan Tugu Ijo 

Nomor 1 Binakarya Putra Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Waktu Penelitian ini 
dilaksanakan dari tanggal 6 Oktober Tahun 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember tahun 2021.  

 

Subyek Penelitian 
Subyek Penelitian adalah siswa Kelas VIII.B UPTD SMP Negeri 2 Rumbia tahun 2021. berjumlah 

siswanya 25 terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan dan penulis sangat tertarik untuk 

memilih kelas tersebut karena di kelas tersebut penulis sangat tertantang karena hasil pembelajaran 

dikelas tersebut kurang memuaskan. 
 

Sumber Data 

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. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil pengamatan melalui lembar tabel pengamatan pada setiap pertemuan dari 2 

siklus terjadi perubahan pada aktivitas belajar siswa,tes hasil belajar siswa dan aktivitas siswa dalam 

kerja kelompok dapat kita peroleh data sebagai  berikut : 
 

Tabel Tabulasi Pengamatan 

Aspek P.1 P.2 P.3 
Rata 
Rata 

P.4 P.5 P.6 
Rata 
Rata 

Aktivitas 

Belajar siswa 
26  % 28,6 % 50 % 34,8% 71,3 % 92,7 % 98 % 87,3% 
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Hasil belajar 24 % 48 % 68 % 46,7% 84 % 92 % 96 % 90,7% 

Dokum. 

portofolio 
16,7 % 26,6 % 40 % 27,8% 60 % 73,3 % 93,3 % 75,5% 

 

Pada siklus I pertemuan 1 menunjukan : 
Aktivitas belajar siswa yang diharapan menunjukan 26 %. Hasil belajar siswa tuntas 6 siswa atau 24% 

dari 25 siswa belum tuntas 19 siswa atau 76 %. Aktivitas kelompok  yang diharapkan menunjukan 

16,7 % . Dari data tersebut memang belum dapat menunjukan hasil yang diharapkan karena siswa 
baru pertama kali mengenal model pembelajaran yang masih asing dirasakan oleh siswa. 

 

Siklus I  pertemuan 2 menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 28,6 %. Hasil belajar tuntas 12 siswa atau 48 % dari 
25 siswa belun tuntas 13 siswa atau 52 %.  Aktivitas kelompok yang diharapkan 26,6%. Pada 

pertemuan ke dua peneliti melakukan perbaikan pemelajaran dan ternyata pada pertemuan kedua 

mengalami peningkatan atau perbaikan aktivitas belajar hasil belajar maupun aktivitas kelompok. 
 

Siklus I pertemuan 3 menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 50 %. Hasil belajar tuntas 17 siswa atau 68 % dari 25 

siswa dan belum tuntas 8 siswa atau 32 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan  40 % 
Pada pertemuan 3 ternyata ke tiga aspek aktivitas mengalami peningkatan hal ini siswa sudah semakin 

terbiasa dan mulai menyesuaikan dengan model pembelajaran dan peneliti juga semakin 

meningkatkan perbaikan pembelajaran. 

 

Siklus 2 pertemuan ke 4  menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menujukan  71,3 %. Hasil belajar tuntas 21 siswa atau 84 % dari 25 
siswa dan elum tuntas 4 siswa atau 16 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 60 % . 

Pada pertemuan ke 4 telah menunjukan peningkatan hal ini terlihat dari diagram dan atas usaha 

peneliti dan siswa terus untuk perbaikan pembelajaran. 

 
Siklus 2 pertemuan ke 5 menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 92,7 %. Hasil belajar yang tuntas 23 siswa atau 92 % 

dari 25 siswa belum tuntas 2 siswa atau 8 %.  Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 
73,3%. Pada pertemuan ke 5 terus menunjukan peningkatan hal ini dapat kita lihat dari prosentase 

setiap aktivitas baik aktivitas belajar,hasil belajar maupun aktivitas kelompok. 

 
Siklus 2 pertemuan ke 6 menunjukan : 

Aktivitas belajar siswa yang diharapkan menunjukan 98 %. Hasil belajar tuntas 24 siswa atau  96 % 

dari 25 siswa elum tuntas 1 siswa atau  4%.  Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 93,3 % 

Pada pertemuan ke 6 telah menunjukan peningkatan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti 
walaupun masih ada beberapa siswa yang betul betul belum dapat menunjukan  hasil yang maksimal 

namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dan peneliti telah dapat mengubah dan 

meningkatkan aktivitas belajar dan mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 
dan lebih demokratis serta menempatkan siswa menjadi subyek dalam pembelajaran bukan menjadi 

obyek dalam pembelajaran. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari 2 siklus di atas diperoleh data rata-rata pada setiap siklus yang 

dilakukan dalam 3 kali pertemuan adalah sebagai berikut : Siklus I,  Aktivitas belajar siswa: 34,8 %, 
Hasil belajar siswa:  46,7 %, Tugas Portofolio:  27,8 %. 
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Demikian juga siklus 2 dalam 3 kali pertemuan diperoleh data rata rata sebagai berikut: Siklus II  
Aktivitas belajar siswa : 87,3 %.  Hasil belajar siswa: 90,7 %. Tugas Portofolio: 75,5 %,  artinya telah 

terjadi peningkatan atas aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa maupun tugas portofolio bahwa 

penggunaan Numbered Head Together pada pembelajaran Seni Budaya untuk siswa kelas VIII.B 
UPTD SMP Negeri 2 Rumbia telah mengalami peningkatan. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
khususnya meningkatkan aktivitas belajar siswa terutama mata pelajaran Seni Budaya dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together. Numbered Head Together yang kami 

amati dapat menumbuhkan  atau meningkatkan aktivitas belajar siswa, hasil belajar maupun aktivitas 
kelompok hal ini dapat kita lihat dari hasil pengamatan yang menggunakan instrumen lembar 

pengamatan yang kami rancang namun kami sadar hasil penelitian yang kami lakukan masih jauh dari 

sempurna sebab : Obyek penelitian yang kami lakukan hanya dalam lingkup sempit yaitu diruang 
kelas dimana kami mengajar dan sekolah kami berada. Instrumen tes dan isntrumen pengamatan yang 

kami gunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen yang tingkat validasinya belum memuaskan, 

penelitain berikutnya dapat mencoba dengan menggunakan instrumen yang lebih standar.    
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to increase the activeness and learning outcomes of SMA Negeri 1 Sendang 

Agungstudents in English subjects, especially reading skills, by applying the Cooperative Learning Method Type 

Group Investigation. From the results of the data statistics showed an increase in the number of students for 

student activeness score ~ 75 and student activeness score <75 in English subjects, before the action of ~ 75 

student activeness score was 17 students, cycle 1 was 20 students and cycle two was 31 students. Meanwhile, the 

student activeness score <75 before the action was 12 students, the first cycle was 9 students, and the second 

cycle was 5 students. So that there was an increase in the number of students with a score of ~ 75 student 

activeness from pre-cycle to cycle I had an increase of 10.35%, then in cycle I to Cycle II there was an increase 

of 13.28%, with the final result in cycle II reaching 82, 76 shows that student learning activeness falls into the 

good category as determined by the author. 

Key Word: Cooperative Learning, Group Investigation, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Sendang 

Agung pada mata pelajaran bahasa inggris khususnya reading skill dengan penerapan Metode Cooperative 

Learning Tipe Group Investigation. Cooperative Learning method tip e Group Investigation, learning activeness 

and learning outcomes of Reading in English.  Dari hasil stastistik data menunjukkan peningkatan jumlah siswa 

untuk skor angka keaktifan siswa ~75 dan skor angka keaktifan siswa <75 dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, 

sebelum diadakannya tindakan skor angka keaktifan siswa ~75 sebanyak 17 siswa, siklus 1 sebanyak 20 siswa 

dan siklus dua sebanyak 31 siswa. Sedangkan, skor angka keaktifan siswa <75 sebelum tindakan sebanyak 12 

siswa, siklus I sebanyak 9 siswa, dan siklus II sebanyak 5 siswa. Sehingga terjadi peningkatan jumlah siswa 

dengan skor angka keaktifan siswa ~75 dari pra siklus ke siklus I mengalami peningkatan sebesar 10,35%, 

kemudian pada siklus I ke Siklus II terdapat peningkatan sebesar 13,28% ,dengan hasil akhir pada siklus II 

mencapai 82,76 menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa masuk dalam kategori baik sesuai dengan yang 

ditentukan penulis. 

Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif , Grup Investigasi, Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Semua guru pasti dihadapkan pada kondisi pembelajaran dengan jumlah siswa, gender, latar belakang 

etnis, agama, sosio-ekonomi, budaya, tingkah laku dan kemampuan akademik siswa yang beraneka 
ragam sehingga untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran, bukanlah suatu hal yang 

mudah. hal tersebut merupakan kondisi dalam proses belajar mengajar di kelas, dimana guru dituntut 

profesional untuk melaksanakan semua itu. 
 

Peranan yang diemban oleh guru tidak hanya sekedar mengupayakan agar siswa dapa memperoleh 

berbagai ragam ilmu pengetahuan dan keterampilan. Akan tetapi lebih dari itu, seorang guru harus 
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dapat mendorong siswa untuk dapat bekerja secara berkelompok dalam rangka menumbuhkan daya 
nalar, cara berpikir logis, sistematis, kreatif, cerdas, dan rasa ingin tahu dan dapat menumbuhkan 

keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran. 

 
Sistem pendidikan sekarang ini lebih menekankan pada siswa sebagai manusia yang memiliki potensi 

untuk belajar dan berkembang.  Siswa harus aktif dalam pencarian dan pengembangan pengetahuan. 

Melalui sistem tersebut diharapkan di kelas siswa aktif dalam belajar, aktif berdiskusi, berani 

menyampaikan gagasan dan menerima gagasan dari orang lain dan memiliki kepercayaan diri yang 
tinggi (Zamroni dalam Raesita, 2012:9). Seperti dikemukakan oleh (Thelen dalam Joyce, Weil, 

Calhoun 2011:318) seorang guru sebagai pelayan kemanusiaan memiliki suatu keterampilan dalam 

mengajar salah atu diantaranya keterampilan dalam mengembangkan sikap ingin tahu siswa melalui 
pembelajaran yang beragam sehingga berkreasi dan berfikir kritis. Dari uraian tesebut dapat telihat 

bahwa guru dituntut untuk memiliki jiwa kepedulian terhadap anak didiknya sehingga mampu 

membangkitkan dan mengembangkan keaktifan siswa dalam belajar agar mendapatkan hasil belajar 
yang maksimal. 

 

Sistem pendidikan saat ini yaitu diterapkannya metode pembelajaran yang lebih inovatif, sebagai 

contohnya yaitu penerapan Metode Cooperative Leaning tipe Group Investigation. Joyce, Weil, 
Calhoum (2011:36) menyatakan bahwa inti dari metode Group Investigation adalah membuat sebuah 

kelompok demokrasi yang mendefinisikan dan mengatasi beberapa masalah terkait dengan 

signifikansi sosial. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan 
metode Group Investigation tersebut siswa belajar dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau 

mempelajari suatu topik secara berkelompok. 

 

Sardiman (2011) mengemukakan bahwa dalam belajar sangat memerlukan keaktifan siswa. Dimana 
guru harus berupaya untuk mengaktifkan kegiatan belajar mengajar karena dengan melibatkan siswa 

secara aktif dalam proses pembelajaran mereka dapat mengembangkan keterampilan dan mampu 

mendorong siswa untuk memperoleh hasil belajar yang baik. Proses belajar tersebut sejalan dengan 
pembelajaran dengan menggunakan metode Group Investigation. Zingaro (2008) beranggapan bahwa 

lingkungan pendidikan seharusnya menjadi cerminan nyata yang akan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membuat pilihan, mendiskusikan dan memikirkan ide-idenya. Begitu pula 
Narrudin (2009) menyatakan bahwa Group Investigation merupakan salah satu bentuk metode 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan keaktifan siswa dalam mencari 

informasi dari bahan-bahan yang tersedia. Contoh ptk bahasa inggris sma kurikulum 

2013  Berdasarkan pendapat kedua tokoh tersebut maka dapat diartikan Group Investigation 
merupakan salah satu model pembelajaran yang dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. (Johnson and Johnson dalam Joyce, Weil, Calhoun 2011:304) menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif Group Investigation mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
dengan peningkatan dramatis (30 hingga 95 persen). Angka tersebut merupakan tingkat aktivitas 

belajar dan hasil belajar yang terjadi dalam pembelajaran yang kondusif. 

 
Mata pelajaran Bahasa Inggris dipahami oleh siswa sebagai pelajaran yang membosankan dan tidak 

menarik, sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap sikap siswa yang kurang aktif dan tidak 

termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Hal ini berakibat pada rendahnya hasil belajar yang 

diperoleh oleh siswa pada mata pelajaran ini. Padahal, mata pelajaran Bahasa Inggris adalah salah 
satu mata pelajaran yang sangat penting, karena mata pelajaran ini di samping menjadi salah satu 

mata pelajaran yang diujiannasionalkan juga mencakup komponen kemampuan untuk mengenal, 

menyikapi, dan mengapresiasi ilmu bahasa, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku 
yang kritis, kreatif dan mandiri. 

 

Berdasarkan catatan dokumentasi, proses pembelajaran di kelas XI SMA Negeri 1 Sendang Agung 

Kecamatan Sendang AgungKabupaten Lampung Tengah pada kompetensi dasar “Reading Skill“ 
dengan metode pengajaran ceramah ternyata tidak mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam 

belajar sehingga pada saat penilaian hasil belajar yang diperoleh sangat tidak maksimal. 
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Kurangnya keaktifan siswa terhadap pelajaran mengakibatkan rendahnya tingkat daya serap terhadap 
materi pelajaran yang dipelajari khususnya reading skill. Catatan dokumentasi tahun lalu dari guru 

kelas XI dengan murid berjumlah 31 orang terdapat 16 orang siswa tuntas dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM= 65) dan 15 siswa lain nilainya berada di bawah kriteria ketuntasan minimal. Jika kita 
lihat dalam presentase maka siswa yang nilainya mencapai KKM sebanyak 51,72% dan siswa yang 

belum mencapai KKM sebanyak 48,28%. Sungguh merupakan suatu masalah serius yang patut 

mendapat penanganan secara tepat.  Ketuntasan belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar reading skill dalam Bahasa 
Inggris adalah peserta didik, pengajar, sarana prasarana, dan penilaian. Rendahnya ketuntasan belajar 

reading skill dalam Bahasa Inggris dipengaruhi oleh keaktifan siswa dimana rendahnya keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru 
monoton sehingga siswa cenderung bosan dan tidak mau berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, 

keaktifan siswa yang kurang dalam proses belajar mengajar ini mengakibatkan hasil belajar siswa 

tidak maksimal. 
 

Masalah ini yang mendorong munculnya gagasan untuk menekankan kepada pengajaran yang dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih melatih kemampuan berpikir, bernalar dan 

menggali segenap potensi yang ada pada dirinya. Siswa diarahkan agar mampu menempatkan dirinya 
sebagai pemeran penting dalam proses pembelajaran yaitu suatu proses belajar yang melibatkan siswa 

secara aktif.  Strategi pembelajaran ini merupakan suatu bentuk inovasi untuk dapat menciptakan 

situasi pembelajaran yang menantang dan menyenangkan agar dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Rendahnya keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran reading skill dalam Bahasa 

Inggris telah lama menjadi permasalahan guru di SMA Negeri 1 Sendang Agung Kecamatan Sendang 

AgungKabupaten Lampung Tengah Telah berbagai strategi pembelajaran model kelompok diterapkan 

dan dilakukan, namun proses pembelajaran hanya didominasi oleh siswa yang pandai, sementara 
siswa yang berkemampuan rendah dan sedang tidak memperlihatkan partisipasinya dalam 

pembelajaran, sehingga tidak terjadi interaksi dalam pembelajaran, terutama interaksi antara siswa 

dengan siswa. Kondisi yang seperti itu dapat menyebabkan tujuan pembelajaran kelompok tidak 
terwujud karena siswa tidak mampu bekerja sama, tidak mampu menyampaikan pendapat dan 

menanggapi pendapat orang lain. Hal ini merupakan kegagalan guru dalam proses pembelajaran. Ada 

kecenderungan pembelajaran terpusat kepada guru (teacher centered). Tidak ada umpan balik 
(feedback) dari siswa sehingga proses pembelajaran tidak maksimal. Dengan demikian dapat 

dipastikan bahwa hasil belajar siswa tidak sesuai dengan harapan. 

 

Upaya untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sendang Agung 
Kecamatan Sendang AgungKabupaten Lampung Tengah dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris 

khususnya reading skill, perlu penggunaan metode pembelajaran yang tepat, yang dapat 

membangkitkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang terpusat kepada guru 
(teacher centered) harus diubah menjadi pembelajaran yang terpusat kepada siswa (student centered). 

Artinya, pembelajaran terfokus pada penguasaan siswa atas materi dan penciptaan suasana belajar 

yang efektif dan menyenangkan, sehingga memudahkan siswa memahami pelajaran yang disajikan 
oleh guru. Download PTK Bahasa Inggris sma lengkap Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

akan memberikan pengaruh yang besar untuk menjaga kelangsungan belajar siswa dalam tingkat 

kesungguhan belajar yang tinggi. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan informasi dari berbagai pihak dan observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sendang 

Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, banyak sekali permasalahan yang 
terjadi di kelas, diantaranya: Bahasa Inggris dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan dan 

tidak menarik sehingga banyak siswa yang tidak menyukai Bahasa Inggris. Hal tersebut berdampak 

pada keaktifan belajar dan hasil belajar siswa. Metode pembelajaran yang diterapkan guru masih 

konvensional, monoton, dan berpusat pada guru (teacher centered), siswa mendengarkan materi yang 
disampaikan guru dengan ceramah sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Guru 
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kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif menggali kemampuannya dalam proses belajar 
mengajar.  

 

Rumusan Masalah 
Berdasarkann hasil analisis masalah yang terjadi, maka peneliti merumuskan permasalahannya yaitu 

“Apakah penggunaan metode Cooperative Learning Tipe Group Investigation dapat meningkatkan 

keaktifan belajar dan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Inggris khususnya reading skill pada siswa 

kelas XI di SMA Negeri 1 Sendang Agung Kecamatan Sendang AgungKabupaten Lampung Tengah  
Semester II Tahun Pelajaran 2021-2022?” 

 

Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah-masalah yang dijumpai dalam pembelajaran, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris 

khususnya reading skill kelas XI SMA Negeri 1 Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung 
Kabupaten Lampung Tengah semester II tahun pelajaran 2021-2022 melalui penerapan metode 

Cooperative Learning tipe Group Investigation. 

 

KAJIAN PUSTAKA 
Peneliti memilih metode Cooperative Learning Tipe Group Investigation dengan alasan melalui 

penerapan metode Cooperative Learning Tipe Group Investigation siswa dapat lebih berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran sehingga pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan lebih baik karena 
adanya timbal balik antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

Peran guru sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Download ptk bahasa inggris sma kelas 

xi Menurut Satori, dkk (2008:23), fungsi dan peran guru adalah sebagai motivator dan inovator dalam 
pembangunan pendidikan, perintis dan pelopor pendidikan, penelitian dan pengkajian ilmu 

pengetahuan dan pengabdian. Sebagai motivator guru harus mampu untuk meningkatkan motivasi 

siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu cara untuk membangkitkan keaktifan siswa 
dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan metode yang tepat, inovatif dan menarik bagi 

siswa. Santyasa (2007) mendefinisikan metode pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 
tujuan belajar. Dengan demikian metode pembelajaran sangat penting untuk merancang atau 

memperesiapakan proses penyampaian materi ajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

 

Pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan metode Cooperative Learning tipe Group 
Investigation merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang inovatif. Slavin (2010:2 16) 

menyatakan bahwa dalam belajar kooperatif siswa bekerja dalam kelompok dan saling membantu 

untuk menguasai materi pelajaran. Interaksi tersebut mengandung makna bahwa belajar kooperatif 
secara nyata semakin meningkatkan pengembangan sikap sosial dan belajar dari temansekelompok 

dalam berbagai sikap positif. Belajar kooperatif dapat meningkatkan sikap sosial dan kemampuan 

kognitif. 
 

Metode Cooperative Learning tipe Group Investigation yaitu teori motivasi dan teori kognitif. Teori 

motivasi menekankan pada insentif-insentif yang diperlukan untuk akademik sedangkan teori kognitif 

menekankan pada akibat yang ditimbulkan dari kerja kelompok. Teori motivasi membahas tujuan dan 
penghargaan yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran kooperatif. Salah satu ciri dari 

pembelajaran kooperatif adalah adanya saling ketergantungan pada kesuksesan atau kegagalan kerja 

kelompok. Siswa bisa berhasil mencapai tujuan pembelajaran bila kelompoknya juga berhasil 
mencapai tujuan tersebut. 

 

Teori kognitif yang diterapkan dalam pembelajaran kooperatif ada dua yaitu teori perkembangan dan 

elaborasi. Teori perkembangan berasumsi bahwa interaksi antar siswa dalam menyelesaikan sebuah 
tugas dapat meningkatkan penguasaan materi. Contoh ptk bahasa inggris sma pdf  Pada saat seorang 
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siswa berinteraksi dengan siswa lain, mereka harus menjelaskan dan mendiskusikan pendapatnya. 
Kegiatan ini dapat meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang dipelajari. 

 

Joyce, Weil, Calhoun (2011:307) menyatakan bahwa “belajar berdasar aktivitas secara umum jauh 
lebih efektif dari pada yang didasarkan ceramah, materi dan media”. Hal ini memberikan asumsi 

bahwa belajar yang baik adalah mengajak atau melibatkan siswa untuk terlibat sepenuhnya baik fisik, 

mental, indera dan pikiran. Melalui gerakan fisik dapat meningkatkan proses mental yang dikontrol 

oleh aktivitas otak melalui proses berpikir untuk memecahkan masalah menjadi lebih mudah. Inilah 
inti dari materi pembelajaran dengan strategi kelompok diksi. Sehingga penggunaan metode 

Cooperative Learning tipe Group Investigation sangat cocok untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa. 
 

Menurut Huda (2011:123) Group Investigation adalah suatu metode pembelajaran yang 

dikembangkan oleh sharan dan sharan ini lebih menekankan pada pilihan dan kontrol siswa daripada 
menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. Menurut Suprijono (20 12:93) mengemukakan 

bahwa penggunaan metode Group Investigation maka setiap kelompok akan bekerja untuk melakukan 

investigasi sesuai dengan masalah yang sedang dibahas.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten 

Lampung Tengah pada peserta didik Kelas XI, semester II tahun pelajaran 2021-2022. Jumlah peserta 
didik Kelas XI adalah 31 siswa. Jumlah keseluruhan kelas di Kelas XI adalah 6 kelas serta jumlah 

seluruh siswa dari Kelas XI.1 sampai dengan Kelas XI. 6 sejumlah 177 siswa.  PBM berlangsung dari 

pukul 07.00 sampai dengan 12.30 siang. Subjek penelitian adalah siswa Kelas XI SMA Negeri 1 

Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Semester II Tahun 
Pelajaran 2021-2022. Jumlah siswa Kelas XI adalah 31 siswa, terdiri dari 15 siswa perempuan dan 16 

siswa laki – laki. Rata – rata orang tua mereka ádalah petani dan sarana dan prasarana belajar di 

rumah dan di sekolah kurang. 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Siklus I 

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

“Metode pembelajaran cooperative learning tipe group investigation” diawali dengan tahap 

pemberian apersepsi terhadap materi di kelas dengan metode konvensional, kemudian membagi 

kelompok dan selanjutnya pesera didik melaksanakan  proses  pembelajaran  mengunakan  metode  

cooperative learning tipe group investigation  akan tetapi pengelolaan waktu kegiatan pembelajaran 

kurang baik terlihat molornya  waktu  diskusi  kelompok  kecil  sehingga  waktu  presentasi 

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

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

kesulitan dalam menyelesaikan pemecahan soal diskusi yang diberikan. 

 

Siklus II 

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

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

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

mampu melaksanakan tahapan-tahapan “Metode pembelajaran cooperative learning tipe group 

investigation”  dengan baik. Terbukti dengan adanya pencarian referensi yang dilakukan peserta 

didik, diskusi kelompok kecil yang berjalan lancer. 

 

Hasil Belajar 

Dari nilai diskusi peserta didik dalam proses pembelajaran mengunakan metode cooperative 
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learning tipe group investigation mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan peningkatan 

ketuntasan belajar klasikal pada nilai diskusi dari 76,67 % pada siklus I menjadi 90,9% disiklus 

II. Serta ketuntasan belajar klasikal   pada nilai evalusi dari 75,75 % pada siklus I menjadi 93,93% 

pada siklus II.  

 

Peningkatan yang terjadi terhadap ketuntasan belajar dari nilai diskusi peserta didik dan ketuntasan 

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

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

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

siklus I 66,25 mengalami peningkatan menjadi 76,30.  

 

Hambatan Implementasi Cooperative Learning Tipe Group Investigation Terhadap Hasil 

Belajar. 

Metode pembelajaran cooperative learning tipe group investigation lebih mengutamakan keaktifan 

dan kreatifitas   peserta   didik,   baik   dari   mencari   sumber/referensi   materi, menjawab  

pertanyaan  peneliti  yang  dihadapkan  pada  kemampuan memadukan beberapa pemikiran atau 

argumen dari peserta didik dalam kelompok, ketelitian membaca serta kreatifitas dalam 

menyampaikan atau presentasi didepan kelas. Tentunya akan menimbulkan beberapa hambatan 

apabila  peserta  didik  tidak  mampu  diajak  kerjasama  untuk  lebik  aktif daripada sekedar 

menunggu diterangkan guru. Kelebihan penggunaan metode akan menjadi sebuah hambatan tanpa 

adanya motivasi dari diri peserta didik dan guru untuk menciptakan suasana kelas yang 

menyenangkan dan kooperatif. 

 

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

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

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

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

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

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis melakukan tentang penerapan metode pembelajaran 

cooperative learning tipe group investigation sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan hasil 

belajar pada materi pokok sistem pencernaan manusia di SMAN 1 Sendang Agung, dapat diambil 

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

learning tipe group investigation  khususnya  pada  materi  pokok sistem pencernaan manusia 

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

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

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

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

76,30 dengan ketuntasan belajar klasikal (seluruh peserta didik)  93,93% . Maksudnya, pada siklus I, 

ada 7 peserta didik yang tidak tuntas dalam nilai diskusi serta 8 peserta didik yang memperoleh nilai 

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

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

 

Hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran cooperative 

learning tipe group investigation untuk meningkatkan hasil belajar pada materi sistem pencernaan 

makanan manusia antara lain: Motivasi  dari  peserta  didik  untuk  belajar  masih  tergolong  
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rendah apalagi ketika guru tidak mampu bersikap tegas dalam pembelajaran maupun pemberian nilai 

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

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

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

lain, juga akan menjadi hambatan terlaksananya  pembelajaran  dengan  metode  cooperative 

learning tipe group investigation sehingga hasil belajar tidak mencapai indikator yaitu nilai 62 

(sesuai KKM). 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan  hasil  belajar,  

maka  peneliti  merasa  perlu  memeberikan  saran- saran, antara lain : Bagi sekolah, diharapkan 

sedikit demi sedikit dapat melengkapi sumber belajar (buku/ alat peraga) sehingga peserta didik lebih 

termotivasi untuk meningkatkan prestasi dengan cara belajar dengan fasilitas yang ada. Atau dengan 

cara diharapkan kepada para pengajar atau pendidik untuk senantiasa memberikan suatu variasi 

dalam penyampaian  materi pelajaran bagi peserta didik. Mampu memilih suatu metode 

pembelajaran cooperative learning tipe group investigation yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

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

lebih aktif mengikuti jalannya proses pembelajaran di kelas.  
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ABSTRACT 

This research was motivated by the low ability of Class XII IPA 2 Students of SMA Negeri 1 Sendangagung in 

writing Indonesian language texts. The subjects of this study were students of Class XII IPA 1 of SMA Negeri 1 

Sendangagung, with a total of 27 students consisting of 17 female students and 10 male students. by applying 

the Job Application Letter Text technique in learning Indonesian. The results showed that in the first cycle the 

average value of student learning outcomes was 58.15 and the percentage of classical completeness achieved 

was 44.44% or 12 out of 27 students completed the learning cycle I while 15 students had not yet achieved 

mastery.. Results this shows that in the first cycle the indicator of success has not been achieved because 

students who get a value of Ç75 are only 44.44%. The highest score is 90 and the lowest score is 20 and 

classical completeness is only 44.44%. This result is far below the percentage of indicators that have been set, 

namely the learning outcomes of 80% of students are expected to achieve KKM 75. In cycle II, the average 

value of student learning outcomes is 79.62 and the percentage of classical completeness achieved is 77.77% 

or 21 of 27 students completed the learning cycle II while 6 students had not yet achieved completeness. These 

results indicate that in cycle II the indicator of success has been achieved because the students who obtained a 

score of 77.77%. The highest score is 100 and the lowest score is 40 

Key Word: Writing skills, tech fiction, text techniques Job Application Letters 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan Siswa Kelas XII IPA 2 SMA Negeri 1 

Sendangagung dalam menulis teks bahasa Indonesia. Subjek penelitian ini adalah Siswa Kelas XII IPA 1 SMA 

Negeri 1 Sendangagung yang berjumlah 27 siswa terdiri atas 17 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. 

dengan menerapkan teknik Teks Surat Lamaran  Pekerjaan  dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 58,15 dan 

persentase ketuntasan klasikal yang tercapai adalah 44,44% atau 12 dari 27 orang siswa tuntas dalam 

pembelajaran siklus I sedangkan 15 siswa belum mencapai ketuntasan.. Hasil ini menunjukkan bahwa pada 

siklus pertama indikator  keberhasilan  belum  tercapai  karena  siswa  yang  memperoleh  nilai  Ç75  hanya  

sebesar 44,44%. Nilai tertinggi 90 dan nilai terendah adalah 20 dan ketuntasan klasikal hanya 44,44%. Hasil 

ini jauh di bawah presentase indikator yang telah ditetapkan yaitu hasil belajar 80% siswa diharapkan mencapai 

KKM 75. Pada siklus II  diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 79,62 dan persentase ketuntasan 

klasikal yang tercapai adalah 77,77% atau  21 dari 27 orang siswa tuntas dalam pembelajaran siklus II 

sedangkan 6 siswa belum mencapai ketuntasan.. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II indikator 

keberhasilan telah tercapai karena siswa yang memperoleh nilai sebesar 77,77%. Nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah adalah 40 

Kata Kunci : Ketrampilan menulis, tek fiksi, teknik teks Surat Lamaran  Pekerjaan  
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Latar Belakang Masalah 

Diantara empat ketrampilan berbahasa yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis,  

Ketrampilan  menulis  merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh siswa 

dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kegiatan Ketrampilan ini dapat di wujudkan  dalam  berbagai  

bentuk tulisan seperti pengumuman, brosur, iklan, pesan singkat, surat pribadi, surat lamaran 

pekerjaan, pemberitahuan, karya sastra maupun catatan harian. Melalui kegiatan menulis, siswa 

secara langsung memindahkan ide ataupun apa yang ada dibenaknya ke dalam bahasa tulis. 

 

Tujuan pengajaran menulis pada Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah agar siswa dapat  

menghasilkan  berbagai  bentuk teks fungsional pendek dan esei. Bentuk teks yang harus dihasilkan 

adalah Untuk mencapai tujuan pengajaran Ketrampilan menulis seperti dinyatakan di atas bukan hal 

yang mudah. Alasannya karena ketrampilan menulis merupakan ketrampilan yang paling sulit 

dibandingkan dengan ketrampilan berbahasa lainnya. Hal tersebut dialami pula oleh penulis selaku 

salah seorang guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sendangagung. Meskipun siswa telah   

memahami teori-teori menulis untuk mengembangkan gagasan, menyusun informasi, 

mengorganisasikan gagasan ke dalam tulisan, ditambah dengan latihan dan bimbingan dari guru 

agar mampu menulis dengan baik, namun usaha-usaha tersebut belum membuahkan hasil yang 

optimal. Motivasi dan kompetensi siswa dalam menulis berbagai teks bahasa Indonesia masih tetap 

rendah. 

 

Penulis tertarik untuk memfokuskan permasalahan pada rendahnya kemampuan siswa kelas XII  

IPA 1  SMA Negeri 1 Sendangagung dalam menulis teks bahasa Indonesia dan peneliti sebagai 

salah seorang guru bahasa Indonesia di sekolah tersebut mencoba untuk mencari solusi jawaban atas 

permasalahan ini. Penulis berasumsi bahwa rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks 

tersebut adalah karena kurangnya pengetahuan siswa tentang tata bahasa (Grammar) dan pemilihan 

bentuk kata yang tepat dalam menulis.  Untuk ini diperlukan teknik pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan tujuan penulisan teks tersebut. Teknik yang dipilih dalam penelitian tindakan kelas  ini  

adalah  Teks surat lamaran pekerjaan. Teknik Teks surat lamaran pekerjaan merupakan suatu teknik 

dimana  siswa  dituntut  untuk  jeli  dalam memilih bentuk dan jenis kata yang sesuai untuk mengisi 

teks surat lamaran pekerjaan (Bima, M:2011). O’Malley dan Lorraine (1996:114) mendefinisikan 

teks surat lamaran pekerjaan sebagai teks atau bacaan dengan rumpang yang mewakili kata-kata 

yang sudah dihilangkan dari teks aslinya, bagian rumpang tersebut harus dilengkapi oleh pembaca. 

Untuk melengkapi bagian yang kosong tersebut, pembaca sangat tergantung pada pengetahuan 

tentang syntax, lexical, dan semantik disamping penmgetahuan  tentang  budaya  dan pengetahuan 

sebelumnya untuk memprediksi kata-kata yang dihilangkan tersebut. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Apakah penerapan teknik pembelajaran teks surat lamaran pekerjaan dapat meningkatkan  

kompetensi  siswa  dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Bagaimanakah peningkatan aktivitas  

siswa  dalam menulis teks bahasa Indonesia melalui penerapan teknik teks surat lamaran pekerjaan? 

Bagaimanakah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran melalui penerapan teknik teks surat 

lamaran pekerjaan dalam mengajar bahasa Indonesia ? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menemukan gambaran nyata proses dan hasil belajar 

Bahasa  Indonesia dengan menggunakan pembelajaran Melalui Penerapan Teknik teks surat lamaran 
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pekerjaan. Sehingga dapat dirancang pembelajaran berikutnya dengan meminimalisir 

penghambat/kendala dan memaksimalkan faktor pendukungnya. Secara rinci tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui : Peningkatan Ketrampilan Menulis Teks Fiksi Melalui Penerapan Teknik 

teks surat lamaran pekerjaan. Peningkatan hasil pembelajaran Indonesia dengan menggunakan 

Ketrampilan Menulis Teks Fiksi Melalui Penerapan Teknik teks surat lamaran pekerjaan. 

Memperoleh peningkatan hasil pembelajaran Indonesia dengan menggunakan Ketrampilan Menulis 

Teks Fiksi Melalui Penerapan Teknik teks surat lamaran pekerjaan 

 

KAJIAN TEORI 

Suatu karya imajiner, fiksi memberikan berbagai problematika manusia dan kemanusiaan, hidup dan 

kehidupan. Pengarang biasanya mendalami berbagai permasalahan dengan bersungguh-sungguh yang 

selanjutnya diaplikasikan melalui sarana fiksi yang sesuai dengan apa yang dipandangnya. Walaupun 

pada awalnya kata fiksi lebih sering digunakan dalam karya sastra naratif seperti dalam novel,, 

sandiwara maupun cerita pendek, Namun secara umum, fiksi dapat digunakan dalam arti sempit untuk 

segala narasi sastra.  

 

Karangan deskripsi adalah karangan yang menimbulkan  kesan  adanya pelukisan atau 

penggambaran tentang sesuatu. Deskripsi berkaitan erat dengan pancaindera. Pembaca seolah-

olah melihat, mendengar, merasa apa yang dilukiskan penulisnya. Jadi karangan deskripsi selalu 

berusaha melukiskan dan mengemukakan sifat, tingkah laku seseorang, suasana dan keadaan suatu 

tempat atau sesuatu yang lain. Misalnya suasana kampung yang begitu damai, tentram dan 

saling menolong. Dapat dilukiskan dalam karangan deskripsi. Karangan yang menimbulkan kesan 

adanya pelukisan atau penggambaran tentang sesuatu, sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

 

Kata “media” secara harfiah adalah “perantara atau pengantar”. Pengertian media sebagai sumber 

belajar adalah “manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan  anak  didik  memperoleh  

pengetahuan  dan  keterampilan” (Djamarah  dan  Zein,  1996  :  136).  ada  lagi  yang  berpendapat  

bahwa  media menurut Gerlach & Ely (dalam Ma’mur Saadie 2007: 5.3) adalah media itu grafik 

fotografik, elektronik atau alat-alat mekanik untuk menyajikan, memproses, dan menjelaskan 

informasi lisan atau visual.
 

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar sangat penting.  

Ketidakjelasan guru  dalam  menyampaikan  bahan Apabila  tingkatan  SMA  yang  siswanya  

belum  mampu  berpikir  abstrak, masih berpikir konkret. Keabstrakan bahan pelajaran dapat 

dikongkretkan dengan kehadiran media, sehingga anak didik lebih mudah mencerna bahan pelajaran 

daripada tanpa bantuan media. Dalam penggunaan media, perlu diperhatikan bahwa pemilihan 

media pengajaran haruslah jelas dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan.  Apabila 

diabadikan media  pengajaran  bukannya  membantu proses belajar mengajar, tapi sebagai 

penghambat dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. 

 

Sesuatu dapat dikatakan sebagai media apabila dapat digunakan untuk menyampaikan atau 

menyalurkan pesan dan tujuan-tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kata media adalah bentuk 

jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa  latin  ”medius”  yang  secara  harfiah  berarti  

tengah,  perantara,  atau pengantar.  Media  gambar  adalah  penyajian  visual  dua  dimensi  yang 

memanfaatkan rancangan gambaran sebagai sarana pertimbangan mengenai kehidupan sehari-hari, 

misalnya menyangkut manusia, peristiwa, benda-benda tempat  dan  sebagainya.  Menurut  Sudjana  

dan  Rifai  (2003:68)  media  gambar adalah media yang mengombinasikan fakta dan gagasan 

secara jelas dan kuat melalui kombinasi pengungkapan kata-kata dengan gambar-gambar. 
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Di antara media pembelajaran yang ada, media gambar adalah media yang paling umum dipakai. 

Media ini berfungsi menyalurkan pesan dari sumber informasi   ke   penerima   pesan.   Saluran   

yang   dipakai   menyangkut   indera penglihatan dan pesan yang disampaikan dituangkan dalam 

simbol-simbol komunikasi visual. Namun secara khusus media gambar untuk menarik perhatian 

memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau memberi variasi agar siswa lebihtertarik dan 

berminat. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gambar adalah pengantar pesan 

antara pengirim pesan dan penerima pesan yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua 

dimensi sebagai hasil dari perasaan dan pikiran. 

 

Menurut Gerlach & Ely (1971): “Mengatakan bahwa media apbila dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini guru, buku teks, dan 

lingkungan sekolah merupakan mediaSecara lebih khusus pengertian media dalam peroses belajar 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, potografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal Landasan Teoretis Penggunaan 

Media Pembelajaran” 

 

Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan perubahan-perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi 

karena interaksi pengalaman baru dan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Menurut 

Bruner (1966) ada tiga tingkatan utama modus belajar, yaitu pengalaman langsung (enactif) 

pengalaman piktorial/gambar dan pengalaman abstrak. 

 

Uraian di atas memberikan petunjuk bahwa agar proses belajar mengajar dapat berhasil dengan 

baik, siswa sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya. Guru berupaya untuk 

menampilkan rangsangan (stimulus) yang diproses dengan berbagai indera. Semakin banyak alat 

indera yang digunakan untuk mengolah dan menerima informasi semakin besar kemungkinan 

informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Dengan demikian siswa 

diharapkan akan dapat menerima dan menyerap dengan mudah dan baik pesan-pesan dalam materi 

yang disajikan. 

 

Fungsi utama media adalah sebagai alat bantu pengajaran yang mampu mempengaruhi keadaan, 

iklim kelas, dan lingkungan belajar yang efektif. Gambar sebagai  alat  peraga  tidak  saja  berfungsi  

sebagai  alat  peraga,  tetapi  memiliki fungsi-fungsi tertentu yang terkandung di dalamnya. Hal 

tersebut disebabkan karena fungsi media dalam pembelajaran adalah sebagai penyaji stimulus atau 

informasi, dan untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi. 

 

Penggunaan media tidak hanya mampu membuat proses pengajaran berjalan  secara  efisien,  

tetapi  materi  pelajaran  dapat  diserap  secara  lebih mendalam. Siswa mungkin sudah 

memahami permasalahan dengan penjelasan dari  guru,  tetapi  pemahaman  itu  akan  lebih  baik  

lagi  jika  diperkaya  dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan atau mengalami melalui 

media tersebut.  

 

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani ”metodos”. Kata ini terdiri dari dua suku kata yaitu 

:metha” yang berarti melalui atau melewati, dan “hodos” yang berarti jalan atau cara.Metode berarti 

suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.Dalam bahasa Arab metode disebut “thoriqot”. 
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Sedangkan menurut Purwadaminta (1976),metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-

baik untuk mencapai sesuatu maksud.  Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode 

adalah “cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditemukan. Sehingga dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara yang harus 

dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pendidikan. 

 

Kajian Teori 

Suatu karya imajiner, fiksi memberikan berbagai problematika manusia dan kemanusiaan, hidup dan 

kehidupan. Pengarang biasanya mendalami berbagai permasalahan dengan bersungguh-sungguh yang 

selanjutnya diaplikasikan melalui sarana fiksi yang sesuai dengan apa yang dipandangnya. Walaupun 

pada awalnya kata fiksi lebih sering digunakan dalam karya sastra naratif seperti dalam novel,, 

sandiwara maupun cerita pendek,  

 

Kata “media” secara harfiah adalah “perantara atau pengantar”. Pengertian media sebagai sumber 

belajar adalah “manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan  anak  didik  memperoleh  

pengetahuan  dan  keterampilan” (Djamarah  dan  Zein,  1996  :  136).  ada  lagi  yang  berpendapat  

bahwa  media menurut Gerlach & Ely (dalam Ma’mur Saadie 2007: 5.3) adalah media itu grafik 

fotografik, elektronik atau alat-alat mekanik untuk menyajikan, memproses, dan menjelaskan 

informasi lisan atau visual.
 

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar sangat penting.  

Ketidakjelasan guru  dalam  menyampaikan  bahan Apabila  tingkatan  SMA  yang  siswanya  

belum  mampu  berpikir  abstrak, masih berpikir konkret. Keabstrakan bahan pelajaran dapat 

dikongkretkan dengan kehadiran media, sehingga anak didik lebih mudah mencerna bahan pelajaran 

daripada tanpa bantuan media. Dalam penggunaan media, perlu diperhatikan bahwa pemilihan 

media pengajaran haruslah jelas dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan.  Apabila  

diabadikan  media  pengajaran  bukannya  membantu proses belajar mengajar, tapi sebagai 

penghambat dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. 

 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan, membantu mempertegas bahan  pelajaran,  sehingga  dapat  

merangsang  pikiran,  perasaan,  perhatian  dan minat siswa dalam proses belajar. 

 

Sesuatu dapat dikatakan sebagai media apabila dapat digunakan untuk menyampaikan atau 

menyalurkan pesan dan tujuan-tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kata media adalah bentuk 

jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa latin ”medius”  yang  secara  harfiah  berarti  

tengah,  perantara, atau pengantar.  Media gambar  adalah  penyajian  visual  dua  dimensi  yang 

memanfaatkan rancangan gambaran sebagai sarana pertimbangan mengenai kehidupan sehari-hari, 

misalnya menyangkut manusia, peristiwa, benda-benda tempat  dan  sebagainya.  Menurut  Sudjana  

dan  Rifai  (2003:68)  media  gambar adalah media yang mengombinasikan fakta dan gagasan 

secara jelas dan kuat melalui kombinasi pengungkapan kata-kata dengan gambar-gambar. 

 

Di antara media pembelajaran yang ada, media gambar adalah media yang paling umum dipakai. 

Media ini berfungsi menyalurkan pesan dari sumber informasi   ke   penerima   pesan.   Saluran   

yang   dipakai   menyangkut indera penglihatan dan pesan yang disampaikan dituangkan dalam 

simbol-simbol komunikasi visual. Namun secara khusus media gambar untuk menarik perhatian 

memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau memberi variasi agar siswa lebih tertarik dan 

berminat. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gambar adalah pengantar pesan 

antara pengirim pesan dan penerima pesan yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua 

dimensi sebagai hasil dari perasaan dan pikiran. Menurut Gerlach & Ely (1971): “Mengatakan 

bahwa media apbila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 

sikap. Dalam pengertian ini guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara 

lebih khusus pengertian media dalam peroses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis, potografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal Landasan Teoretis Penggunaan Media Pembelajaran” 

 

Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan perubahan-perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi 

karena interaksi pengalaman baru dan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Menurut 

Bruner (1966) ada tiga tingkatan utama modus belajar, yaitu pengalaman langsung (enactif) 

pengalaman piktorial/gambar dan pengalaman abstrak. 

 

Fungsi utama media adalah sebagai alat bantu pengajaran yang mampu mempengaruhi keadaan, 

iklim kelas, dan lingkungan belajar yang efektif. Gambar sebagai  alat  peraga  tidak  saja  berfungsi  

sebagai  alat  peraga,  tetapi  memiliki fungsi-fungsi tertentu yang terkandung di dalamnya. Hal 

tersebut disebabkan karena fungsi media dalam pembelajaran adalah sebagai penyaji stimulus atau 

informasi, dan untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi. 

 

Penggunaan media tidak hanya mampu membuat proses pengajaran berjalan secara efisien, tetapi  

materi  pelajaran  dapat  diserap  secara  lebih mendalam. Siswa mungkin sudah memahami 

permasalahan dengan penjelasan dari guru, tetapi pemahaman itu akan lebih baik lagi  jika  

diperkaya  dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan atau mengalami melalui media 

tersebut. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi pembelajaran sebelum dilakukan tindakan dan sesudah dilakukan tindakan dengan 

menerapkan teknik ketrampilan menulis fiksi menunjukkan adanya perbedaan yaitu terjadi 

peningkatan baik dari segi proses maupun hasil belajar siswa. Hal ini tergambar dari semakin 

membaiknya aktivitas atau partisipasi  siswa dalam mengikuti pelajaran dan hasil belajar yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran melalui teknik penerapan teknik teks menulis surat 

lamaran pekerjaan. 

 

Kegiatan perencanaan yang dilakukan pada siklus I adalah mempersiapkan beberapa hal yang 

diperlukan dalam pelaksanaan penelitian yaitu: membuat RPP dan skenario pembelajaran, membuat 

LKS, menyusun instrumen  penelitian  berupa  lembar pengamatan aktivitas siswa dan kemampuan 

guru mengelola pembelajaran, mempersiapkan materi ajar yang sesuai, dan format evaluasi. 

 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan sesuai perencanaan   dengan alokasi waktu 2 

jam pelajaran. Pelaksanaan tindakan pada siklus I ini diawali dengan memberikan motivasi dengan 

menggali pengetahuan awal siswa serta memberikan informasi kompetensi yang akan dipelajari. 

Selanjutnya guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dan 

kemudian diberikan tugas kepada masing-masing kelompok tersebut tentang teknik teks menulis 

surat lamaran pekerjaan untuk dilengkapi. Dalam tahap selanjutnya guru mengamati aktivitasi siswa 

dan membimbing jalannya diskusi serta memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk 
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memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Tahap selanjutnya guru memberikan klarifikasi dan  

penguatan terhadap materi yang telah didiskusikan serta memberikan bimbingan kepada siswa yang 

belum memahami materi yang telah dipelajari. Pada   akhir   pelajaran   siswa   diberikan   tes 

tertulis.  Kegiatan ini  dilakukan  dengan  dua kali pertemuan. Pada akhir pembelajaran diberikan 

evaluasi dalam bentuk soal cloze prosedur  yaitu melengkapi teknik teks menulis surat lamaran 

pekerjaan.   

 

Peningkatan rerata hasil belajar berdasarkanskor postes ini sebagai akibat dari tindakan yang 

dilaksanakan pada siklus II. Tindakan pada siklus II mrupakan tindakan yang disempurnakan dari 

tindakan di siklus I sehingga membawa pengaruh pada kualitas proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran lebih kondusif, sswa menjadi lebih memaham tugas belajarnya, lebih enjoy, dan senang 

dalam belajanya. Rerata hasil belajar dari tes akhir pembelajaran pada siklus I (pertama), sebesar 68,9 

tergolong cukup. Demikian pula dengan ketuntasan belajar siswa (persentase skor ≥ 70) baru 

mencapai 30%, serta hanya 16,7% siswa yang baru mampu mencapai skor ≥ 80. Namun, secara 

normative terdapat kecendrungan peningkatan perolehan skor siswa mulai dari pos tes 1 dan postes 

ke-2.  

 

Pembahasan Tiap Siklus dan Antar Siklus 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan siklus I dan II, maka dapat dikatakan bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada materi ketrampilan menulis fiksi melalui teknik teks 

menulis surat lamaran pekerjaan. Hal ini dapat kita lihat dari  hasil belajar siswa, aktivitas siswa 

pada saat PBM berlangsung dan kemampuan guru dalam mengelola PBM. Aspek yang terpenting  

adalah peningkatan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa yang diperoleh pada   siklus I belum 

sesuai dengan harapan yang diinginkan yaitu 75% siswa tuntas dalam pembelajaran ketrampilan 

menulis fiksi. Ketuntasan belajar pada siklus I hanya mencapai 44,44% siswa tuntas dan sebanyak 

12 orang siswa yang memperoleh nilai KKM 75 keatas. Mendapatkan hasil belajar yang belum 

sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka penelitian ini dilanjutkan dengan siklus II untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan hal-hal  atau  aspek  yang  masih  kurang maksimal pada siklus 

I. Setelah dilaksanakan siklus II, ternyata terjadi peningkatan jumlah siswa  yang  memperoleh  nilai  

75  keatas  65 yaitu  sebanyak  21  orang  dari  jumlah  total siswa 27 orang dengan persentase 

ketuntasan siswa 77,77%. Jumlah ini jelas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dari 

siklus I ke siklus II dan hasil tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan yaitu ketuntasan hasil 

belajar siswa ketrampilan menulis fiksi sebesar minimal 75%. Data hasil belajar siswa antar siklus 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel Perbandingan Hasil Belajar Siswa antara Siklus I dan Siklus II 

 

Kegiatan 

Perolehan hasil belajar (KKM 75) Ketuntasan (%) 

Nilai 75 keatas Nilai 75 ke bawah Tuntas Tidak Tuntas 

Siklus I 12 15 44,44 % 55,56 % 

Siklus II 21 5 77,77 % 22,23% 

 

Observasi yang dilakukan terhadap aktifitas siswa pada siklus I dan siklus II menunjukkan 

terjadinya peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena adanya upaya guru meningkatkan kinerja nya 

yang mengakibatkan ikut meningkatnya aktivitas siswa. Pada siklus I sebanyak 41,07 % siswa 
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aktif dalam kegiatan PBM. Angka persentase keaktifan siswa yang diperoleh belum maksimal  

karena  dari  hasil  observasi  masih ada siswa yang tidak bekerja dalam kelompoknya serta 

kegiatan  diskusi kelompok siswa dan diskusi kelas yang masih kurang. 

 

Hal ini disebabkan karena kurangnya bimbingan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 

Setelah dilakukan perbaikan dalam PBM  pada  siklus  II  terjadi  peningkatan aktivitas siswa 

menjadi 84,21%, Data aktivitas siswa  antar  siklus  dapat  dilihat  pada  tabel di bawah ini : 

 

Tabel  Perbandingan Data Aktivitas Siswa antar Siklus 

 

 

N

o 

 

 

Aspek yang diamati 

Siklus I Siklus II 

Jumlah 

siswa 

aktif 

Persentase Jumlah 

siswa 

aktif 

Persentase 

1 Memperhatikan penjelasan guru 4 50 100 100 

2 Bekerja dalam kelompok 4 50 7 87,5 

3 Mengajukan pertanyaan pada 

diskusi kelas 

2 25 6 75 

4 Menjawab pertanyaan pada diskusi 

Kelas 

3 37,5 7 87,5 

5 Memperbaiki jawaban yang salah 2 25 6 75 
6 Tidak terlibat dalam diskusi 

Kelompok 

3 37,5 7 87,5 

7 Ikut merangkum materi pelajaran 5 62,5 7 87,5 

Rata-rata siswa aktif  (%)  41,07 %  84,21 % 

 

Persentase kemampuan guru dalam  melaksanakan  PBM  pada  antar  siklus  juga terjadi 

peningkatan. Kemampuan guru dalam mengelola PBM sebesar 63,88 % pada siklus I dengan 

kategori cukup dan pada siklus II meningkat menjadi 86,11 % dengan kategori amat   baik.   

Peningkatan ketrampilan menulis fiksi ini terjadi karena perbaikan tindakan yang dilakukan pada 

siklus II  terhadap  kekurangan  PBM  yang dilaksanakan pada siklus I.  Data kemampuan guru   

pada   saat   melaksanakan   PBM   antar siklus  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah  ini: 

 

Tabel  Data Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran Antar Siklus 

 

No 

 

Aspek yang diamati 

Siklus 

I 

Siklus II 

Skor Skor 

1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 3 4 

2 Guru memotivasi siswa untuk mengikuti pelajaran dengan Baik 2 3 

3 Guru menjelaskan materi narrative text 2 4 

4 Guru menyampaikan langkah  teknik cloze procedure 2 4 

5 Guru memberikan tugas kepada siswa 3 3 

6 Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan tugas 3 3 

7 Guru memberikan penjelasan akhir terhadap materi untuk 

penguatan bagi siswa 

3 4 

8 Pengelolaan waktu 2 3 

9 Guru melakukan penilaian 3 3 

Jumlah 23 28 

Rata-rata skor (%) 63.88 

% 

86,11 % 

Kategori Cukup Amat 

Baik 
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Berdasarkan  dari  seluruh  hasil tindakan menunjukkan terjadinya  peningkatan hasil   belajar   

siswa,   peningkatan   keaktifan siswa serta peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar bahasa  Indonesia  pada  materi  teknik teks menulis surat lamaran 

pekerjaan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil  karena  ketiga  indikator  yang 

ditetapkan mencapai indikator. Dengan demikian  penelitian  ini  dapat dihentikan sampai siklus II. 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I dan II 

 

No 

 

Aspek Pengamatan 

Ya/ Tidak 

Dilaksanakan 

Siklus I Siklus II 

1 Membuka pelajaran, absensi dan melakukan apersepsi Ya  Ya 

2 Menumbuhkan motivasi belajar siswa Ya Ya 

3 Menggali pemahaman siswa yang berhubungan dengan materi 

pelajaran melali curah pendapat 

 

Ya 

 

Ya 

4 Memberi penguatan setiap jawaban siswa Ya Ya 

5 Membaca KD dan Indikator Tidak  Ya 

6 Menjelaskan tentang penyelidikan agar siswa tidak bingung Ya Ya 

7 Menjelaskan sub topik yang akan dipelajari Ya Ya 

8 Membagi sub pada setiap kelompok Ya Ya 

9 Membimbing dalam pembuatan rencana penyelidikan Ya Ya 

10 Memfasilitasi rencana penyelidikan Ya Ya 

11 Menjelaskan sistematika penulisan laporan Ya Ya 

12 Mengecek kesiapan presentasi kelompok Ya Ya 

13 Memfasilitasi presentasi Ya Ya 

14 Membimbing mengambil kesimpulan diskusi Ya Ya 

15 Mengadakan tes Ya Ya 

16 Memberi pertanyaan untuk mengembangkan pengetahuan siswa 

yang baru diperoleh dari diskusi 

 

Ya 

 

Ya 

  

Dari tabel observasi aktivitas guru tersebut diatas semua aspek sudah dilakukan oleh guru, kecuali 

saat guru membaca KD dan Indikator di siklus I sedangkan disiklus II semua aspek sudah dilakukan 

oleh guru, hal ini merupakan salah satu yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran di 

siklus II. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari peran guru yang sudah melakukan langkah-langkah 

pembelajaran sesuai yang direncanakan, hal ini dapat ditunjukkan table seperti di atas. 

 

Penerapan teknik teks menulis surat lamaran pekerjaan sebagai teknik pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi ketrampilan menulis fiksi bahasa Indonesia di Kelas 

XII  IPA 1  SMA Negeri 1 Sendangagung semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 . Penerapan 

teknik teks menulis surat lamaran pekerjaan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis teks bahasa Indonesia di kelas Siswa Kelas XII  IPA 1  SMA Negeri 1 

Sendangagung semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 . Penerapan teknik teks menulis surat 

lamaran pekerjaan dapat meningkatkan kemampuan guru mengelola pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya  pada materi ketramilan menulis teks fiksi bahasa Indonesia di Kelas XII  IPA 1  SMA 

Negeri 1 Sendangagung semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 .Teknik teks menulis surat 

lamaran pekerjaan merupakan suatu teknik pembelajaran bahasa khususnya bahasa Indonesia 

dengan tujuan memilih dan menggunakan kosa kata yang tepat untuk mengisi teks menulis surat 
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lamaran pekerjaan. Memilih kata yang paling  tepat  untuk  melengkapi  kalimat bukanlah sesuatu 

yang mudah. Siswa harus teliti memahami  makna  kalimat  serta  pilihan jawaban yang logis. saat 

memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat, perlu diperhatikan hal-hal berikut. kata benda 

(noun),  jamak atau tunggal, dan lain sebagainya. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi pembelajaran sebelum dilakukan tindakan dan sesudah dilakukan tindakan dengan 

menerapkan teknik ketrampilan menulis fiksi menunjukkan adanya perbedaan yaitu terjadi 

peningkatan baik dari segi proses maupun hasil belajar siswa. Hal ini tergambar dari semakin 

membaiknya aktivitas atau partisipasi  siswa dalam mengikuti pelajaran dan hasil belajar yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran melalui teknik penerapan teknik teks menulis surat 

lamaran pekerjaan. 

 

Kegiatan perencanaan yang dilakukan pada siklus I adalah mempersiapkan beberapa hal yang 

diperlukan dalam pelaksanaan penelitian yaitu: membuat RPP dan skenario pembelajaran, membuat 

LKS, menyusun instrumen  penelitian  berupa  lembar pengamatan aktivitas siswa dan kemampuan 

guru mengelola pembelajaran, mempersiapkan materi ajar yang sesuai, dan format evaluasi. 

 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan sesuai perencanaan   dengan alokasi waktu 2 

jam pelajaran. Pelaksanaan tindakan pada siklus I ini diawali dengan memberikan motivasi dengan 

menggali pengetahuan awal siswa serta memberikan informasi kompetensi yang akan dipelajari. 

Selanjutnya guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dan 

kemudian diberikan tugas kepada masing-masing kelompok tersebut tentang teknik teks menulis 

surat lamaran pekerjaan untuk dilengkapi. Dalam tahap selanjutnya  guru  mengamati  aktivitas  

siswa dan membimbing jalannya diskusi serta memberikan kesempatan kepada setiap kelompok 

untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Tahap selanjutnya guru memberikan  klarifikasi  dan  

penguatan terhadap materi yang telah didiskusikan serta memberikan bimbingan kepada siswa yang 

belum memahami materi yang telah dipelajari. Pada   akhir   pelajaran   siswa   diberikan   tes 

tertulis.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  dua kali pertemuan. Pada akhir pembelajaran diberikan 

evaluasi dalam bentuk soal cloze procedure  yaitu melengkapi teknik teks menulis surat lamaran 

pekerjaan.   

 

Peningkatan rerata hasil belajar berdasarkanskor postes ini sebagai akibat dari tindakan yang 

dilaksanakan pada siklus II. Tindakan pada siklus II mrupakan tindakan yang disempurnakan dari 

tindakan di siklus I sehingga membawa pengaruh pada kualitas proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran lebih kondusif, sswa menjadi lebih memaham tugas belajarnya, lebih enjoy, dan senang 

dalam belajanya. Rerata hasil belajar dari tes akhir pembelajaran pada siklus I (pertama), sebesar 68,9 

tergolong cukup. Demikian pula dengan ketuntasan belajar siswa (persentase skor ≥ 70) baru 

mencapai 30%, serta hanya 16,7% siswa yang baru mampu mencapai skor ≥ 80. Namun, secara 

normative terdapat kecendrungan peningkatan perolehan skor siswa mulai dari pos tes 1 dan ke-2.  

 

Dari data yang diperoleh rata-rata persentase kemampuan guru dalam melakukan PBM adalah 

63,8% termasuk dalam  kategori cukup.  Persentase  ini  belum  mencapai indikator yang 

ditetapkan dimana kemampuan guru  mengelola  pembelajaran  harus  berada pada katagori baik. 

(76% – 86%). 
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Setelah siklus I selesai dilaksanakan beserta penilaian terhadap hasil belajar siswa, aktivitas siswa 

dan kemampuan guru dalam melaksanakan PBM, guru peneliti bersama dengan guru kolaborasi 

membuat pertemuan untuk  membahas  tentang  hasil  dari pelaksanaan siklus I dan berdasarkan 

hasil analisis tersebut dirancang tindakan apa yang harus diperbaiki serta tindakan yang harus 

dipertahankan pada proses belajar mengajar di siklus II.   

 

Dari  hasil  analisis  data  hasil  tes siswa diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa pada materi 

melengkapi teks naratif rumpang didapat nilai rata-rata 58,15 dengan persentase ketuntasan sebesar 

44,44%. Hal ini menunjukkan   bahwa   persentase   ketuntasan belajar siswa belum mencapai 

indikator yang ditetapkan peneliti.  

 

Data aktivitas siswa menunjukkan bahwa persentase aktivitas siswa hanya mencapai 41,07%  

(kategori  kurang) yang berarti masih berada di bawah indikator yang ditetapkan karena belum 

mencapai kategori baik. Selanjutnya kemampuan guru mengelola pembelajaran juga masih 

mencapai kategori cukup yaitu 63,80% sedangkan yang diharapkan mencapai kategori baik (76% – 

86%). Berdasrakan hasil analisis diatas dapat disampaikan  bahwa  pelaksanaan  tindakan siklus I 

belum berhasil karena belum mencapai indikator yang ditetapkan peneliti. 

 

Deskripsi Hasil Siklus II 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan sesuai   perencanaan   dengan alokasi waktu 

3 jam pelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran  didasarkan  pada  RPP yang telah dipersiapkan. 

Pada akhir pembelajaran, siswa diberikan tes untuk menyelesaikan ketrampilan menulis fiksi   

melalui   teknik teks menulis surat lamaran pekerjaan. Data hasil tes siklus II adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Tes Bahasa Indonesia  

No. Uraian Hasil pada Siklus II 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Jumlah Skor yang Tercapai 

Jumlah siswa yang tuntas Jumlah Siswa 

Tidak Tuntas Persentase Ketuntasan yang 

Tercapai Nilai rata-rata tes formatif 

2150 

21 

6 

79,62 

77,77 
 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan teknik cloze procedure dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia pada siklus II  diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 

79,62 dan persentase ketuntasan   klasikal   yang   tercapai   adalah 77,77% atau  21 dari 27 orang 

siswa tuntas dalam  pembelajaran  siklus  II  sedangkan  6 siswa belum mencapai ketuntasan..  

 

Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II indikator keberhasilan telah tercapai karena siswa 

yang memperoleh nilai sebesar 77,77%. Nilai tertinggi  100  dan  nilai  terendah  adalah  40.Hasil 

ini telah mencapai indikator yang ditetapkan yaitu 75% siswa diharapkan mencapai KKM 75. 

 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam mengikuti pada siklus II dapat  dilihat  dari tabel di bawah ini: 
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8 Pengelolaan waktu 3 
9 Guru melakukan penilaian 3 

Jumlah 31 
Rata-rata skor (%) 86,11 % 
Kategori Amat 

Baik 
 

 

Tabel. Data Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui 

Teknik Teks menulis surat lamaran pekerjaan Siklus II 

 

 

No 

 

Aspek yang diamati 

Jumlah siswa  aktif  

Persentase 
1 Memperhatikan penjelasan guru 100 100 

2 Bekerja dalam kelompok 7 87,5 

3 Mengajukan pertanyaan pada diskusi kelas 6 75 

4 Menjawab pertanyaan pada diskusi kelas 7 87,5 

5 Memperbaiki jawaban yang salah 6 75 

6 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 7 87,5 

7 Ikut merangkum materi pelajaran 7 87,5 

Rata-rata aktivitas siswa (%) 84,21 

Kategori Baik 

 

Data hasil observasi terhadap aktivitas siswa  (8  orang  sampel)  pada  siklus  II mencapai 84,21%. 

Kenaikan persentase aktivitas siswa disebabkan adanya peningkatan jumlah siswa yang aktif pada 

kegiatan diskusi kelas, misalnya dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan. Jumlah siswa yang 

mau mempresentasikan hasil kerja kelompok juga meningkat sampai 7 orang. 

 

Selanjutnya hasil observasi yang dilakukan guru kolaborator terhadap kemampuan guru mengelola 

pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks narasi melalui  teknik teks menulis surat lamaran 

pekerjaan.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel. Data Kemampuan Guru Mengelola PBM  Siklus II 

No Aspek yang diamati Skor 

1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 4 

2 Guru memotivasi siswa untuk mengikuti pelajaran 

dengan baik 

3 

3 Guru menjelaskan materi narrative text 4 

4 Guru menyampaikan langkah  teknik teks menulis surat lamaran 

pekerjaan 

4 

5 Guru memberikan tugas kepada siswa 3 

6 Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan tugas 3 

7 Guru memberikan penjelasan akhir terhadap materi untuk 

penguatan bagi siswa 

 

4 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran bahasa Indonesia  pada  Siklus  II.  Aspek-aspek  yang  diamati dalam   PBM   pada 

siklus II dilaksanakan dengan baik. Guru telah meningkatkan kemampuannya  dalam  memotivasi  

siswa, memberikan  penjelasan materi, memberikan penugasan dengan prosedur yang sesuai, dan 

membimbing siswa dalam menyelesai-kan tugas kelompok. Kemampuan guru mengelola 

pembelajaran mencapai 86,11%. Persentase ini telah  berada  pada  kategori  amat  baik  dan 

berarti telah  melebihi indikator yang ditetapkan yaitu mencapai kategori baik.  
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan siklus I dan II, maka dapat dikatakan bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada materi ketrampilan menulis fiksi melalui teknik teks 

menulis surat lamaran pekerjaan. Hal ini dapat kita lihat dari  hasil belajar siswa, aktivitas siswa 

pada saat PBM berlangsung dan kemampuan guru dalam mengelola PBM. Aspek yang terpenting  

adalah peningkatan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa yang diperoleh pada   siklus I belum 

sesuai dengan harapan yang diinginkan yaitu 75% siswa tuntas dalam pembelajaran ketrampilan 

menulis fiksi. Ketuntasan belajar pada siklus I hanya mencapai 44,44% siswa tuntas dan sebanyak 

12 orang siswa yang memperoleh nilai KKM 75 keatas. Mendapatkan hasil belajar yang belum 

sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka penelitian ini dilanjutkan dengan siklus II untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan hal-hal  atau  aspek  yang  masih  kurang maksimal pada siklus 

I. Setelah dilaksanakan siklus II, ternyata terjadi peningkatan jumlah siswa  yang  memperoleh  nilai  

75  ke atas  65 yaitu  sebanyak  21  orang  dari  jumlah  total siswa 27 orang dengan persentase 

ketuntasan siswa 77,77%. Jumlah ini jelas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dari 

siklus I ke siklus II dan hasil tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan yaitu ketuntasan hasil 

belajar siswa ketrampilan menulis fiksi sebesar minimal 75%. Data hasil belajar siswa antar siklus 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel Perbandingan Hasil Belajar Siswa antara Siklus I dan Siklus II 

 

Kegiata

n 

Perolehan hasil belajar (KKM 75) Ketuntasan (%) 

Nilai 75 keatas Nilai 75 kebawah Tuntas Tidak Tuntas 

Siklus I 12 15 44,44 % 55,56 % 

Siklus II 21 5 77,77 % 22,23% 

 

Observasi yang dilakukan terhadap aktifitas siswa pada siklus I dan siklus II menunjukkan 

terjadinya peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena adanya upaya guru meningkatkan kinerja nya 

yang mengakibatkan ikut meningkatnya aktivitas siswa. Pada siklus I sebanyak 41,07 % siswa 

aktif dalam kegiatan PBM. Angka persentase keaktifan siswa yang diperoleh belum maksimal  

karena  dari  hasil  observasi  masih ada siswa yang tidak bekerja dalam kelompoknya serta 

kegiatan  diskusi kelompok siswa dan diskusi kelas yang masih kurang. 

 

Hal ini disebabkan karena kurangnya bimbingan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 

Setelah dilakukan perbaikan dalam PBM  pada  siklus  II  terjadi  peningkatan aktivitas siswa 

menjadi 84,21%, Data aktivitas siswa  antar  siklus  dapat  dilihat  pada  tabel di bawah ini : 

 

Tabel  Perbandingan Data Aktivitas Siswa antar Siklus 

 

 

No 

 

 

Aspek yang diamati 

Siklus I Siklus II 

Jumlah 

siswa 

aktif 

Persentase Jumlah 

siswa 

aktif 

Persentase 

1 Memperhatikan penjelasan guru 4 50 100 100 

2 Bekerja dalam kelompok 4 50 7 87,5 

3 Mengajukan pertanyaan pada 

diskusi kelas 

2 25 6 75 
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4 Menjawab pertanyaan pada diskusi 

Kelas 

3 37,5 7 87,5 

5 Memperbaiki jawaban yang salah 2 25 6 75 
6 Tidak terlibat dalam diskusi 

Kelompok 

3 37,5 7 87,5 

7 Ikut merangkum materi pelajaran 5 62,5 7 87,5 

Rata-rata siswa aktif  (%)  41,07 %  84,21 % 

 

 

Persentase kemampuan guru  dalam  melaksanakan  PBM  pada  antar  siklus  juga terjadi 

peningkatan. Kemampuan guru dalam mengelola PBM sebesar 63,88 % pada siklus I dengan 

kategori cukup dan pada siklus II meningkat menjadi 86,11 % dengan kategori amat   baik.   

Peningkatan ketrampilan menulis fiksi ini  terjadi  karena perbaikan tindakan yang dilakukan pada 

siklus II  terhadap  kekurangan  PBM  yang dilaksanakan pada siklus I.  Data kemampuan guru   

pada   saat   melaksanakan   PBM   antar siklus  dapat  dilihat  pada  tabel  dibawah  ini: 

 

Tabel Data Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran Antar Siklus 

 

No 

 

Aspek yang diamati 

Siklus I Siklus II 

Skor Skor 

1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 3 4 

2 Guru memotivasi siswa untuk mengikuti pelajaran dengan 

Baik 

2 3 

3 Guru menjelaskan materi narrative text 2 4 

4 Guru menyampaikan langkah  teknik cloze procedure 2 4 

5 Guru memberikan tugas kepada siswa 3 3 

6 Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan tugas 3 3 

7 Guru memberikan penjelasan akhir terhadap materi untuk 

penguatan bagi siswa 

3 4 

8 Pengelolaan waktu 2 3 

9 Guru melakukan penilaian 3 3 

Jumlah 23 28 

Rata-rata skor (%) 63.88 % 86,11 % 

Kategori Cukup Amat 

Baik  

Berdasarkan dari seluruh  hasil tindakan menunjukkan terjadinya  peningkatan hasil   belajar   siswa,   

peningkatan  keaktifan siswa serta peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar bahasa  Indonesia  pada  materi  teknik teks menulis surat lamaran pekerjaan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil  karena  ketiga  indikator  yang ditetapkan 

mencapai indikator. Dengan demikian  penelitian  ini  dapat  dihentikan sampai siklus II. 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I dan II 

 

No 

 

Aspek Pengamatan 

Ya/ Tidak 

Dilaksanakan 

Siklus I Siklus II 

1 Membuka pelajaran, absensi dan melakukan apersepsi Ya  Ya 

2 Menumbuhkan motivasi belajar siswa Ya Ya 

3 Menggali pemahaman siswa yang berhubungan dengan materi 

pelajaran melalui curah pendapat 

 

Ya 

 

Ya 
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4 Memberi penguatan setiap jawaban siswa Ya Ya 

5 Membaca KD dan Indikator Tidak  Ya 

6 Menjelaskan tentang penyelidikan agar siswa tidak bingung Ya Ya 

7 Menjelaskan sub topik yang akan dipelajari Ya Ya 

8 Membagi sub pada setiap kelompok Ya Ya 

9 Membimbing dalam pembuatan rencana penyelidikan Ya Ya 

10 Memfasilitasi rencana penyelidikan Ya Ya 

11 Menjelaskan sistematika penulisan laporan Ya Ya 

12 Mengecek kesiapan presentasi kelompok Ya Ya 

13 Memfasilitasi presentasi Ya Ya 

14 Membimbing mengambil kesimpulan diskusi Ya Ya 

15 Mengadakan tes Ya Ya 

16 Memberi pertanyaan untuk mengembangkan pengetahuan siswa 

yang baru diperoleh dari diskusi 

 

Ya 

 

Ya 

  

Dari tabel observasi aktivitas guru tersebut diatas semua aspek sudah dilakukan oleh guru, kecuali 

saat guru membaca KD dan Indikator di siklus I sedangkan disiklus II semua aspek sudah dilakukan 

oleh guru, hal ini merupakan salah satu yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran di 

siklus II. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari peran guru yang sudah melakukan langkah-langkah 

pembelajaran sesuai yang direncanakan, hal ini dapat ditunjukkan table seperti di atas. 

 

Penerapan teknik teks menulis surat lamaran pekerjaan sebagai teknik pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi ketrampilan menulis fiksi bahasa Indonesia di Kelas 

XII  IPA 1  SMA Negeri 1 Sendangagung semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 . Penerapan 

teknik teks menulis surat lamaran pekerjaan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis teks bahasa Indonesia di kelas Siswa Kelas XII  IPA 1  SMA Negeri 1 

Sendangagung semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 . Penerapan teknik teks menulis surat 

lamaran pekerjaan dapat meningkatkan kemampuan guru mengelola pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya  pada materi ketramilan menulis teks fiksi bahasa Indonesia di Kelas XII  IPA 1  SMA 

Negeri 1 Sendangagung semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 .Teknik teks menulis surat 

lamaran pekerjaan merupakan suatu teknik pembelajaran bahasa khususnya bahasa Indonesia 

dengan tujuan memilih dan menggunakan kosa kata yang tepat untuk mengisi teks menulis surat 

lamaran pekerjaan. Memilih kata yang paling  tepat  untuk  melengkapi  kalimat bukanlah sesuatu 

yang mudah. Siswa harus teliti memahami  makna  kalimat  serta  pilihan jawaban yang logis. saat 

memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat, perlu diperhatikan hal-hal berikut. kata benda 

(noun),  jamak atau tunggal, dan lain sebagainya. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Penerapan teknik teks menulis surat 

lamaran sebagai teknik pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi menulis 

teks naratif bahasa Indonesia di Kelas XII  IPA 1  SMA Negeri 1 Sendang Agung  semester ganjil 

tahun ajaran 2022/2023. Penerapan teknik teks menulis surat lamaran  dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran menulis teks bahasa Indonesia di kelas Siswa Kelas XII  IPA 1  SMA 

Negeri 1 Sendang Agung  semester ganjil tahun ajaran 2022/2023,  Penerapan teknik teks menulis 

surat lamaran dapat meningkatkan kemampuan guru mengelola pembelajaran bahasa Indonesia 
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khususnya  pada materi menulis teks fiksi bahasa Indonesia di Kelas XII  IPA 1  SMA Negeri 1 

Sendang Agung  semester ganjil tahun ajaran 2022/2023. Teknik teks menulis surat lamaran 

merupakan suatu teknik pembelajaran bahasa khususnya bahasa Indonesia dengan tujuan memilih 

dan menggunakan kosa kata yang tepat untuk mengisi teks menulis surat lamaran . Memilih kata 

yang paling  tepat  untuk  melengkapi  kalimat bukanlah sesuatu yang mudah. Siswa harus teliti 

memahami  makna  kalimat  serta  pilihan jawaban yang logis. saat memilih kata yang tepat untuk 

melengkapi kalimat, perlu diperhatikan hal-hal berikut. kata benda (noun),  jamak atau tunggal, dan 

lain sebagainya. 

 

Saran 

Saran sebagai berikut: Kepada guru-guru bahasa khususnya bahasa Indonesia yang sering  

menemukan kendala  dalam  penyampaian  materi  kepada siswa agar dapat merancang proses 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang ingin disampaikan sehingga materi tersebut dapat   

diterima dengan baik oleh siswa.  
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BAHASA INDONESIA  
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UPTD SMP Negeri 3 Trimurjo Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The research objective is how to increase the number of students who dare to express opinions/ideas in 

Indonesian lessons. Efforts to solve the problem are carried out with the following steps: (1) Planning for 

corrective action (planning), which includes analysis of the causal factors and determination of action, (2) 

Implementation of the action (acting). (3) Data collection (Observasing). (4) Analysis of the effectiveness of the 

action (Reflecting). There are three actions that are the focus of problem solving efforts, namely: 1. Learning 

Methods, 2. Increasing motivation to learn. 3. Increasing the role of the teacher as a facilitator. By applying the 

above, it is hoped that three indicators of the success of this action research will be achieved, namely: 1. At 

least 30% of students dare to express opinions/ideas for working on questions, 2 More than 50% agree with 

ideas for working on questions from friends and more than 10% of students disapprove/ approve the teacher's 

work idea. Data (information) regarding the effectiveness of actions is collected from observation sheets. Based 

on data analysis during cycles I, II it can be concluded (1). The number of students who dare to express 

opinions / work on questions is from 10% - 40%. (2). The number of students who dared to approve the idea of 

working with friends increased from 20% to 35%. Changes in student learning outcomes tended to increase. 

The results of the study also show that changes in the classroom atmosphere tend to be democratic and changes 

in the attitude of teachers who are more concerned about the classroom atmosphere. 

Key Word: Two Stay Two Stray, Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah bagaimana meningkatkan jumlah siswa berani mengemukakan pendapat/ide dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia. Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan langkah-langkah,  sebagai berikut :(1) 

Perencanaan tindakan perbaikan (planning), yang meliputi analisis factor penyebab dan penetapan aksi, (2) 

Pelaksanaan tindakan (acting). (3) Pengumpulan data (Observasing). (4) Analisis efektivitas tindakan 

(Reflecting). Ada tiga tindakan yang menjadi fokus upaya pemecahan masalah, yaitu : 1. Metode Pembelajaran, 

2. Peningkatan Motivasi belajar. 3. Peningkatan peran guru sebagai fasilitator. Dengan memberlakukan di atas 

diharapkan tiga indikator keerhasilan riset tindakan ini tercapai, yaitu: 1. Sekurang-kurangnya 30% siswa berani 

mengemukakan pendapat/ide pengerjaan soal,  2 Lebih dari 50% menyetujui ide pengerjaan soal dari teman dan 

lebih dari 10% siswa menyanggah / menyetujui ide pengerjaan guru. Data (informasi) mengenai efektivitas 

tindakan dikumpulkan dari lembar pengamatan. Berdasarkan analisis data selama siklus I, II dapat disimpulkan 

(1).Jumlah siswa yang berani mengemukanan pendapat /pengerjaan soal dari 10% - 40 %.  (2). Jumlah siswa 

yang berani menyetuji ide pengerjaan teman meningkat dari 20% sampai dengan 35%.Perubahan hasil belajar 

siswa cenderung meningkat. Hasil penelitian juga menunjukan perubahan suasana kelas cenderung demokratis 

dan perubahan sikap guru yang lebih peduli terhadap suasana kelas. 

Kata Kunci: Two Stay Two Stray, Aktivitas, Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada SMP/MTs dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta menanamkan kebiasaan berpikir serta berperilaku ilmiah yang kritis, 

kreatif dan mandiri. Karena itu dalam menyajikan pelajaran perlu dipilih metode yang tepat agar 

siswa dapat memahami pelajaran yang diberikan. 

 

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya : keaktifan berdiskusi,  

percaya diri, menghargai pendapat orang lain, sopan dalam berbicara dan  tanggung jawab. Mata 

pelajaran Bahasa Indonesia  adalah mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik. Bahasa 

Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang perlu diajarkan kepada para siswa di sekolah. Tak 

heran apabila mata pelajaran ini kemudian diberikan sejak masih di bangku SD hingga lulus SMA. 

Dari situ diharapkan siswa mampu menguasai, memahami dan dapat mengimplementasikan 

keterampilan berbahasa. Seperti membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Kemudian pada saat 

SMP dan SMA siswa juga mulai dikenalkan pada dunia kesastraan. Dimana dititikberatkan pada tata 

bahasa, ilmu bahasa, dan berbagai apresiasi sastra. 

 

Setelah dilakukanya kurikulum KTSP maka mata pelajaran Bahasa Indonesia  tersebut banyak 

mengalami perubahan, dimana muatan materi yang terkandung di dalamnya juga memuat konsep 

pembentukan karakter,watak dan kepribadian berwarga negara sesuai yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945.  

 

Pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 hasil ulangan Bahasa Indonesia  Kelas VII.B SMP 

Negeri 3 Trimurjo menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Data 

dari 25 siswa Kelas VII.B hanya 8 orang yang mencapai tingkat penguasaan materi  70% ke atas. Hal 

ini mungkin disebabkan oleh pendekatan dan metode dalam pembelajaran yang dilakukan kurang 

sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk itu perlu peningkatan penguasaan materi pelajaran dengan 

perbaikan melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan metode yang sesuai dengan materi dan keadaan 

situasi belajar siswa. 

 

Untuk mengatasi itu semua penulis memiliki cara baru tentang mengajar mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yang menarik , dengan cara menggunakan proses Penelitian Tindakan Kelas dan penjelasan 

materi dengan metode atau strategi pembelajaran yang menarik guna memotivasi dan meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

 

Laporan ini disusun berdasarkan catatan yang dibuat ketika merancang kegaiatn perbaikan selama 

pelaksanaan observasi, dan diskusi pelaksanaan perbaikan pembelajaran dalam tiga siklus pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia  Kelas VII.B SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 2018 

 

Identifikasi Masalah 

Beberapa kali ulangan 8 siswa dari 25 siswa di Kelas VII.B SMP Negeri 3 Trimurjo Kecamatan 

Trimurjo  yang mencapai tingkat penguasaan 70% ke atas pada pelajaran Bahasa Indonesia , selama 

pelajaran berlangsung hanya sedikit siswa yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan 

terhadap penjelasan guru. Berdasarkan pegamatan yang dilakukan penulis di kelas dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi dalam proses 

pembelajaran antara lain : Apakah model Two Stay-Two Stray (TS-TS) dapat meningkatkan prestasi 

belajar Bahasa Indonesia  siswa Kelas VII.B SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 2019? Apakah model Two 
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Stay-Two Stray (TS-TS) dapat meningkatkan disiplin belajar Bahasa Indonesia siswa Kelas VII.B 

SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 2019? Apakah model Two Stay-Two Stray (TS-TS) dapat meningkatkan 

ketrampilan belajar Bahasa Indonesia siswa Kelas VII.B SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 2019? Apakah 

model Two Stay-Two Stray (TS-TS) dapat meningkatkan kerja sama belajar Pendidikan 

Kewarganegaraa siswa Kelas VII.B SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 2019? Apakah model Two Stay-

Two Stray (TS-TS) dapat meningkatkan aktivitas belajar Bahasa Indonesia siswa Kelas VII.B SMP 

Negeri 3 Trimurjo tahun 2019? 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas ,maka rumusan masalah pada Penelitian  

adalah ”Apakah model Two Stay-Two Stray (TS-TS) dapat meningkatkan aktivitas belajar Bahasa 

Indonesia  siswa Kelas VII.B SMP Negeri 3 Trimurjo tahun 2019?”         

 

Tujuan penelitian  yang diharapkan penulis  adalah : Untuk meningkatkan prestasi siswa, Untuk 

meningkatkan disiplin siswa. Untuk meningkatkan ketrampilan siswa Untuk meningkatkan kerjasama 

siswa. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Sebagian besar ahli berpendapat bahwa belajar adalah merupakan proses perubahan, dimana 

perubahan tersebut merupakan hasil dari pengalaman. Dengan perkembangan teknologi informasi, 

belajar tidak hanya diartikan sebagai suatu tindakan terpisah dari kehidupan manusia. Banyak 

ilmuwan yang mengatakan belajar menurut sudut pandang mereka. Belajar merupakan tindakan dan 

perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. 

Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. 

 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dari segala sesuatu yang 

diperkirakan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu dengan 

menguasai prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar 

itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. 

 

Piaget dalam Dimyati (2002: 13), berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu, sebab 

individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Pengetahuan dibangun dalam 

pikiran, setiap individu membangun sendiri pengetahuannya. 

 

Belajar (learning) merupakan kegiatan paling cocok dalam mencapai perkembangan individu dan 

mempermudah pencapaian tujuan individu dan mempermudah tujuan interaksional suatu lembaga 

pendidikan itu sangat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa termasuk di lingkungan 

formal terkecil seperti ruang kelas di sekolah (Rakhmat, 2006 : 48).  

 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 
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Aktivitas adalah segala kegiatan atau serangkaian kegiatan belajar yang terjadi dalam suatu proses 

pembelajaran yakni seperti mendengarkan, mencatat, dan menjawab pertanyaan dari guru. Aktivitas 

merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Sebab pada 

prinsipnya belajar adalah berbuat. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Pengajaran di 

sekolahpun menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam kehidupan di masyarakat. 

 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan bervariasi. Aktivitas-aktivitas 

tersebut senantiasa diciptakan dalam proses belajar agar situasi belajar tidak membosankan. Sebab 

pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Tidak ada belajar apabila tidak ada aktivitas. 

 

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model TSTS. “Dua tinggal dua tamu” yang 

dikembangkan oleh Spencer Kagan 1992 dan biasa digunakan bersama dengan model Kepala 

Bernomor (Numbered Heads). Struktur TSTS yaitu salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. 

  

METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian ini dilaksanakan diKelas VII.B SMP Negeri 3 Trimurjo Jalan Kampung Pujo 

Basuki, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.  Waktu Penelitian ini dilaksanakan dari 

tanggal 14 Pebruari Tahun 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret tahun 2019.  

 

Sebagai teman pengamat dalam penelitian ini kami dibantu oleh seorang guru sebagai observer yang  

bernama Bapak Drs. Sutrisno, karena beliau bertugas sebagai guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 

Trimurjo. Namun berbeda kelas. Subyek Penelitian adalah siswa Kelas VII.B SMP Negeri 3 Trimurjo 

tahun 2019. berjumlah siswanya 25 terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan dan penulis 

sangat tertarik untuk memilih kelas tersebut karena di kelas tersebut penulis sangat tertantang karena 

hasil pembelajaran dikelas tersebut kurang memuaskan. 

 

Prestasi belajar siswa : hasil belajar siswa diketahui dengan  melaksanakan ulangan formatif yang kita 

lakukan setiap akhir pertemuan dengan model test soal isian  dan jawaban singkatsesuai dengan 

materi setiap pertemuan. 

 

Data yang dihimpun selama penelitin oleh peneliti kemudian dianalisa untuk mengetahui tingkat 

kefektifan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat 

menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

 

Indikator Keberhasilah Penelitian 

Keberhasilan dalam penelitian ini apabila ketuntasan belajar secara klasikal diharapkan 70% siswa 

mendapat nilai melampaui KKM yang ditentukan ≥ 70. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan dari hasil pengamatan melalui lembar tabel pengamatan pada setiap pertemuan dari 2 

siklus terjadi perubahan pada aktivitas belajar siswa,tes hasil belajar siswa dan aktivitas siswa dalam 

kerja kelompok dapat kita peroleh data sebagai  berikut : 
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Tabel : Tabulasi Pengamatan 

Aspek P.1 P.2 P.3 
Rata 

Rata 
P.4 P.5 P.6 

Rata 

rata 

Aktivitas 

Belajar siswa 
26  % 28,6 % 50 % 34,8% 71,3 % 92,7 % 98 % 87,3% 

Hasil belajar 24 % 48 % 68 % 46,7% 84 % 92 % 96 % 90,7% 

Dokum. 

portofolio 
16,7 % 26,6 % 40 % 27,8% 60 % 73,3 % 93,3 % 75,5% 

 

Pada siklus I pertemuan 1 menunjukan : 

Aktivitas belajar siswa yang diharapan menunjukan 26 %. Hasil belajar siswa tuntas 6 siswa atau 24% 

dari 25 siswa belum tuntas 19 siswa atau 76 %. Aktivitas kelompok  yang diharapkan menunjukan 

16,7 % . Dari data tersebut memang belum dapat menunjukan hasil yang diharapkan karena siswa 

baru pertama kali mengenal model pembelajaran yang masih asing dirasakan oleh siswa. 

 

Siklus I  pertemuan 2 menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 28,6 %. Hasil belajar tuntas 12 siswa atau 48% dari 25 

siswa belun tuntas 13 siswa atau 52 %.  Aktivitas kelompok yang diharapkan 26,6%. Pada pertemuan 

ke dua peneliti melakukan perbaikan pemelajaran dan ternyata pada pertemuan kedua mengalami 

peningkatan atau perbaikan aktivitas belajar hasil belajar maupun aktivitas kelompok. 

 

Siklus I pertemuan 3 menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 50% Hasil belajar tuntas 17 siswa atau 68 % dari 25 

siswa dan belum tuntas 8 siswa atau 32 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan  40 % 

Pada pertemuan 3 ternyata ke tiga aspek aktivitas mengalami peningkatan hal ini siswa sudah semakin 

terbiasa dan mulai menyesuaikan dengan model pembelajaran dan peneliti juga semakin 

meningkatkan perbaikan pembelajaran. 

 

Siklus 2 pertemuan ke 4  menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menujukan  71,3 %. Hasil belajar tuntas 21 siswa atau 84 % dari 25 

siswa dan elum tuntas 4 siswa atau 16 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 60 %. 

Pada pertemuan ke 4 telah menunjukan peningkatan hal ini terlihat dari diagram dan atas usaha 

peneliti dan siswa terus untuk perbaikan pembelajaran. 

 

Siklus 2 pertemuan ke 5 menunjukan : 

Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 92,7 %. Hasil belajar yang tuntas 23 siswa atau 92 % 

dari 25 siswa belum tuntas 2 siswa atau 8 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 73,3% 

Pada pertemuan ke 5 terus menunjukan peningkatan hal ini dapat kita lihat dari prosentase setiap 

aktivitas baik aktivitas belajar,hasil belajar maupun aktivitas kelompok. 

 

Siklus 2 pertemuan ke 6 menunjukan : 

Aktivitas belajar siswa yang diharapkan menunjukan 98 %. Hasil belajar tuntas 24 siswa atau  96 % 

dari 25 siswa elum tuntas 1 siswa atau 4%.Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 93,3 % 

Pada pertemuan ke 6 telah menunjukan peningkatan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti 

walaupun masih ada beberapa siswa yang betul betul belum dapat menunjukan  hasil yang maksimal 
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namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dan peneliti telah dapat mengubah dan 

meningkatkan aktivitas belajar dan mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 

dan lebih demokratis serta menempatkan siswa menjadi subyek dalam pembelajaran bukan menjadi 

obyek dalam pembelajaran. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Siklus I Aktivitas belajar siswa: 34,8%. Hasil belajar siswa 46,7%. Tugas Portofolio 27,8%.  

Demikian juga siklus 2 dalam 3 kali pertemuan diperoleh data rata rata seagai berikut : Siklus II  

Aktivitas belajar siswa : 87,3%.  Hasil belajar siswa: 90,7 %.  Tugas Portofolio: 75,5%. Artinya telah 

terjadi peningkatan aktivitas belajar, hasil belajar siswa maupun tugas portofolio. Kesimpulan bahwa 

penggunaan Two Stay-Two Stray (TS-TS) pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas VII.B 

SMP Negeri 3 Trimurjo telah mengalami peningkatan. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

khususnya meningkatkan aktivitas belajar siswa terutama mata pelajaran Bahasa Indonesia  dengan 

menggunakan model pembelajaran Two Stay-Two Stray (TS-TS). Melihat Two Stay-Two Stray (TS-

TS) yang kami amati dapat menumbuhkan  atau meningkatkan aktivitas belajar siswa, hasil belajar 

maupun aktivitas kelompok hal ini dapat kita lihat dari hasil pengamatan yang menggunakan 

instrumen lembar pengamatan yang kami rancang namun kami sadar hasil penelitian yang kami 

lakukan masih jauh dari sempurna sebab : Obyek penelitian yang kami lakukan hanya dalam lingkup 

sempit yaitu diruang kelas dimana kami mengajar dan sekolah kami berada. Instrumen tes dan 

instrumen pengamatan yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen yang tingkat 

validasinya belum memuaskan, penelitain berikutnya dapat mencoba dengan menggunakan instrumen 

yang lebih standar.    
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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 (rumahguruuu@yahoo.co.id atau 

rumahguruuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama penulis, 

lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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