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ABSTRACT 

The purpose of this learning improvement research is to describe the application of modeling learning in an 

effort to improve the learning outcomes of class V students of SD Negeri 2 Amurang in Civics subject matter 

Organizations in Schools and Society. The subjects in this study were Class V students of SD Negeri 2 Amurang, 

totaling 16 people consisting of 7 boys and 9 girls. The place of this research is SD Negeri 2 Amurang, 

Amurang District, South Minahasa Regency. Based on the results of the study, it can be concluded that 

modeling learning in Civics Learning Organization material in Schools and Society can improve the learning 

outcomes of class V students of SD Negeri 2 Amurang. This can be seen from the results of the evaluation in the 

first cycle the average value of 65.63 increased to 81.25 in the second cycle, as well as learning completeness in 

the first cycle was 68.75% increased to 81.25% in the second cycle. This means that the increase that occurs is 

very significant. 

Key Word: Modeling, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian perbaikan pembelajaran ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran 

pemodelan (modeling) dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Amurang pada mata 

pelajaran PKn materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas V 

SD Negeri 2 Amurang yang berjumlah 16 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 9 perempuan. Tempat 

pelaksanaan penelitian ini adalah SD Negeri 2 Amurang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pemodelan (modeling) pada pembelajaran 

PKn materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat dapat  meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 

Amurang. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi pada siklus I nilai rata-rata 65,63 meningkat menjadi 81,25 

pada siklus II, demikian pula ketuntasan belajar pada siklus I adalah 68,75% meningkat menjadi 81,25% pada 

siklus II. Ini berarti peningkatan yang terjadi adalah sangat signifikan. 

Kata Kunci:  Pemodelan (Modeling), Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Eksistensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sagat urgen dalam upaya pendidikan nasional 

sebagaimana tercantum dalam bab I pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. 

 

Kaitan dengan hal ini guru adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan proses pendidikan itu 

sendiri. Oleh karena itu guru harus memiliki berbagai kemampuan yang dapatl menunjang tugasnya 
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agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru 

dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya ialah kemampuan mengembangkan model 

pembelajaran.Tegasnya, pendidik diharapkan dapat mengembangkan model pembelajaran sesuai 

dengan stangar kompetensi dan kompetensi dasar, serta mampu mengembangkan dimensi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu guru selaku pendidikan harus 

melakukan inovatif dan variatif dalam pembelajaran. 

 

Dalam mengembangkan model pembelajaran seorang guru harus dapat menyesuaikan antara model 

yang dipilihnya dengan kondisi siswa, materi pelajaran, dan sarana yang ada. Oleh karena itu, guru 

harus menguasai beberapa jenis model pembelajaran agar proses belajar mengajar berjalan lancar dan 

tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. 

 

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, khususnya dalam pembelajaran PKn di daerah-daerah 

yang sumber daya manusianya masih kurang, guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan 

model pembelajaran. Ini pun terjadi di SD Negeri 2 Amurang tempat peneliti mengajar. 

 

Pendekatan metodologi guru masih terpaku kepada orientasi tradisionalistis dan menonton. Model 

pembelajaran yang tidak variatif membuat peserta didik menjadi jenuh belajar dan tidak senang 

mengikuti pembelajaran. Model pembelajaran yang terfokus pada materi hanya membentuk peserta 

didik yang berhasil mengingat jangka pendek dan gagal mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

Atau dengan kata lain pelajaran PKn belum terinteralisasi dalam pribadi peserta didik, akibat model 

pembelajaran yang belum tepat. 

 

Hal ini juga berdampak pada hasil belajar siswa. Dalam mata pelajaran PKn di kelas V materi 

Organisasi di Sekolah dan Masyarakat ketika dilaksanakan ulangan formatif dari 16 siswa hanya 7 

siswa (43,7%) yang mencapai KKM 70. 

 

Analisis Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah peneliti melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan 

berdiskusi dengan supervisor 2. Dari hasil refleksi dan diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penyebab dari masalah tersebut adalah: Penggunaan model yang berorientasi tradisonalistis dan 

menonton. Guru tidak menggunakan media pembelajaran. Pembelajaran berlangsung satu arah. 

Materi yang disajikan hanya berpusat pada buku teks dan tidak mengaitkan dengan kehidupan nyata 

siswa. Siswa hanya menjadi objek dalam pembelajaran. 

 

Alternatif dan Prioritas Pemecahan Masalah 

Permasalahan yang terjadi pada pembelajaran di atas perlu segera diatasi sebab jika dibiarkan terus-

menerus akan berdampak pada pencapaian tujuan pendidikan secara luas. Oleh karena itu perlu 

dikembangkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi pembelajaran. Adapun pendekatan yang dipilih dalam mengatasi permasalahan 

tersebut adalah pendekatan pembelajaran pemodelan (modeling) 

 

Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Penerapan Pembelajaran 

Pemodelan (Modeling) dalam meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD Negeri 2 Amurang pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat?” 
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Tujuan Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Adapun tujuan penelitian perbaikan pembelajaran ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan 

pembelajaran pemodelan (modeling) dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri 2 Amurang pada mata pelajaran PKn materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat. 

 

Kajian Pustaka 

Pembelajaran pemodelan (modeling) adalah proses penampilan suatu contoh agar orang berpikir, 

bekerja, dan belajar, atau mengerjakan apa yang guru inginkan agar peserta didik mengerjakannya. 

Pemodelan (modeling) pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan dan 

mendemonstrasikan suatu perbuatan. (Kunandar:2007). 

 

Pembelajaran pemodelan (modeling) merupakan salah satu komponen CTL (Contextual Teaching and 

Learning) maksudnya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada 

model yang bisa ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, atau guru memberi 

contoh cara mengerjakan sesuatu. Dengan begitu, guru memberi model tentang bagaimana cara 

belajar. (Siti Halimah: 2008). 

 

Guru memberi contoh tentang cara melakukan sesuatu, sebelum peserta didik melaksanakan tugas. 

Dalam pendekatan CTL, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan 

peserta didik. Seorang peserta didik bisa ditunjuk untuk memberi contoh temannya cara melakukan 

sesuatu atau dapat memanfaatkan gambar sebagai media pemodelan (modeling). 

 

Pemodelan dapat diartikan sebagai upaya pemberian model (contoh) yang berhubungan dengan materi 

dan aktivitas pembelajaran yang dilakukan siswa (Nuryatin, 2010). Pemodelan harus dilakukan secara 

terencana agar memberikan sumbangan pada pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran, sehingga hasil belajar mengalami peningkatan. Pemodelan dikatakan efektif apabila 

siswa menjadi lebih paham terhadap materi yang dipelajari, terlibat dengan lebih antusias, 

memberikan variasi situasi, biaya dan waktu lebih efisien. 

 

Pemilihan komponen pemodelan dalam pembelajaran tari merupakan upaya untuk meningkatkan 

keterampilan siswa dalam memahami dan mengikuti gerakan-gerakan dan mengubah perilaku siswa 

kearah yang positif. Persyaratan model yang baik, yaitu relevan dengan kebutuhan siswa, sesuai 

dengan tingkat siswa, menarik, praktis, fungsional, menantang, dan kaya aksi. 

 

Adanya model dalam pembelajaran akan membantu siswa untuk berpikir kritis. Siswa akan dibantu 

dengan mengamati model yang disediakan, sehingga siswa lebih memahami materi yang diajarkan. 

Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi siswa juga dapat menggali informasi dari 

model yang disediakan. Komponen pemodelan merupakan salah satu dari tujuh komponen 

pembelajaran kontekstual. Maksud komponen pemodelan dalam pembelajaran adalah dalam sebuah 

pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang ditiru. Model itu bisa berupa 

cara mengoprasikan sesuatu, cara melempar bola dalam olahraga, contoh karya tulis, dan cara 

melafalkan sesuatu. Dalam pendekatan kontekstual komponen pemodelan, guru bukan satu-satunya 

model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Siswa bisa ditunjuk untuk memberikan 

contoh temannya cara melafalkan suatu kata. Jika kebetulan ada siswa yang pernah memenangkan 

lomba baca puisi atau memenangkan kontes berbahasa inggris, siswa tersebut dapat ditunjuk untuk 

model. Siswa lain sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. 
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Model juga dapat didatangkan dari luar. Misalnya seorang penutur asli berbahasa cara bertutur kata, 

gerak tubuh metika berbicara dan sebagainya. Dengan demikian, dalam pembelajaran menulis teks 

drama guru akan menghadirkan model yang berupa teks drama yang dibuat sendiri atau diambil dari 

sumber lain kepada siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Sebelum mengerjakan tes menulis 

teks drama siswa mengamati dan membahas model yang dihadirkan secara bersama-sama sehingga 

siswa dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan teks drama, misalnya unsur-unsur drama. Jadi, 

teks drama yang dihasilkan ssiwa sesuai dengan yang diharapkan karena siswa dapat mengembangkan 

ide yang ada dipikirannya berkat model yang telah diperlihatkan oleh guru sebagai acuannya. 

 

Model Pembelajaran  

Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga 

seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah: (1) 

pendekatan pembelajaran, (2) strategi pembelajaran, (3) metode pembelajaran; (4) teknik 

pembelajaran; (5) taktik pembelajaran; dan (6) model pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan 

istilah-istilah tersebut, dengan harapan dapat memberikan kejelasan tentang penggunaan istilah 

tersebut (Trianto, 2011). 

 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih 

sangat umum, didalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran 

dengan cakupan teoritis tertentu. 

 

Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu: (1) pendekatan yang 

berorientasi atau berpusat pada siswa (studend centered approach), dan (2) pendekatan pembelajaran 

yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered approach). 

 

Alat Peraga/ Media Pembelajaran 

Alat peraga/ media pembelajaran merupakan sumber belajar (learning resources) yang dapat dipakai 

oleh peserta didik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk memudahkan proses 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran akan berjalan lebih optimal jika guru memanfaatkan sumber 

belajar yang tersedia di sekitar sekolah, baik sumber belajar yang dirancang khusus untuk kegiatan 

pembelajaran (by design learning resources) maupun sumber belajar yang tersedia secara alami dan 

tinggal memanfaatkan (by utilization learning resources). 

 

Seorang guru perlu memetakan tentang sumber-sumber belajar yang dibutuhkan untuk menunjang 

proses pembelajaran agar berjalan efektif. Bentuk sumber belajar pada dasarnya tergantung pada 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru. Sangat mungkin terjadi, bahwa sumber 

belajar pada mata pelajaran tertentu berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Untuk itu, pengadaan 

sumber belajar perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran dari setiap mata pelajaran. 

 

Metodologi Penelitian 

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas V SD Negeri 2 Amurang yang berjumlah 16 orang 

yang terdiri dari 7 laki-laki dan 9 perempuan. 

Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SD Negeri 2 Amurang Kecamatan Amurang Kabupaten 

Minahasa Selatan. 
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Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan perbaikan dilakukan selama dua siklus yang dimulai bulan Maret sampai Mei 2017. 

 

Pihak yang Membantu 

Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh: Pengawas TK/ SD Kecamatan Amurang. Guru-guru SD 

Negeri 2 Amurang 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pra Siklus 

Dari uraian di atas terlihat bahwa focus perbaikan pembelajaran untuk  meningkatkan hasil belajar 

siswa melalui pembelajaran pemodelan (modeling) pada mata pelajaran PKn materi Organisasi di 

Sekolah dan Masyarakat telah tercpaai dan selanjutnya Penelitian Tindakan Kelas ini dilanjutkan pada 

materi yang lain, mata pelajaran yang lainnya. 

 

Pra siklus, ada sebagai siswa yang belum tuntas dalam belajar. Hal ini disebabkan oleh belum terbiasa 

dengan pembelajaran pemodelan (modeling), sehingga mereka masih bingung dalam melakukan 

pembelajaran pemodelan (modeling). Namun hal ini bukanlah hal yang aneh, karena beberapa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab ketidakberhasilan siswa dalam memahami 

konsep-konsep PKn adalah karena kelemahan dalam menguji hipotesis sesuai dengan LKS yang 

sudah ada. 

 

Pada pra siklus terlibat bahwa jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar atau memperoleh skor 

> 70 baru mencapai 7 (43,75%) orang. Dari hasil evaluasi mata pelajaran PKn materi Organisasi di 

Sekolah dan Masyarakat di Kelas V SD Negeri 1 Amurang, nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa 

hanya 58,75. 

 

Hal ini menujukkan bahwa hasil belajar siswa pra siklus belum memenuhi target yang diinginkan. Ini 

disebabkan karena pada saat pelajaran berlangsung, perhatian siswa dalam belajar PKn tampak belum 

menggembirakan. Siswa kelihatan tidak aktif dan tidak bersungguh-sungguh dalam menerima 

pembelajaran, bahkan ada beberapa siswa yang diam saja. 

 

Selain mengamati aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, pada setiap akhir siklus 

dilakukan tes yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan tindakan yang 

dilaksanakan. Tes dilaksanakan pada akhir pembelajaran selama 10 menit, kemudian hasil ini 

dianalisis untuk mengetahui tingkat ketuntasan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran 

PKn dengan mengunakan pembelajaran pemodelan (modeling). 

 

Siklus I 

Dari siklus I terlihat bahwa jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar atau memperoleh skor > 

70 baru mencapai 11 orang. Dari hasil evaluasi mata pelajaran PKn materi Organisasi di Sekolah dan 

Masyarakat di kelas V SD Negeri 2 Amurang, nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa hanya 65,63. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus I belum memenuhi target yang diinginkan. 

Ini disebabkan karena pada saat pembelajaran berlangsung, perhatian siswa dalam pelajaran PKn 

tampak belum menggembirakan. Siswa kelihatan tidak aktif dan tidak bersungguh-sungguh dalam 

menerima pembelajaran, bahkan ada beberapa siswa yang diam saja. Pada siklus I, ada sebagian siswa 

yang belum tuntas dalam belajar. Hal ini disebabkan oleh belum terbiasa dengan pembelajaran 

pemodelan (modeling). 
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Mengingat pelaksanaan tindakan perbaikan pembelajaran siklus I ini masih belum mencapai target 

yang diharapkan, maka perlu dilakukan refleksi terhadap rencana dan pelaksanaan tindakan siklus II. 

Dari hasil pengamatan penulis selama proses pembelajaran berlangsung, terlihat bahwa banyak siswa 

yang masih kelihatan bingung tentang materi yang diberikan. 

 

Temuan (hasil yang diperoleh) pada Siklus I 

Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran, ternyata menunjukkan hasil yang lebih baik. Hal ini 

dibuktikan dengan: Siswa yang tadinya acuh dengan penjelasan guru melalui pembelajaran 

pemodelan (modeling), secara berangsur-angsur diam dan memperhatikan. Siswa yang tidak aktif 

dalam berdiskusi, setelah mendapat penjelasan dari guru, akhirnya aktif dalam melakukan dan diskusi 

untuk menyelesaikan LKS. 

 

Siklus II 

Evaluasi mata pelajaran PKn materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat di Kelas V SD Negeri 2 

Amurang, nilai rata-rata yang diperoleh siswa meningkat menjadi 81,25 dari 16 siswa dapat 13 orang 

siswa yang mendapat nilai lebih dari 70. Pada siklus II tindakan yang diberikanhampir sama dengan 

tindakan Pra SIklus dan Siklus I, yaitu dengan menerapkan pembelajaran pemodelan (modeling). 

Dengan menggunakan pembelajaran pemodelan (modeling) yang relevan dengan materi pokok 

pelajaran. Sehingga hasil tes pada siklus II terlihat jumlah siswa yang mencapai perolehan skor > 70 

mencapai 13 orang. 

 

Hal ini menunjukkan peningkatan hasil belajar yang lebih baik pada siklus II. Sehingga hasil belajar 

siswa sudah memenuhi target yang diinginkan yaitu diatas 80% siswa mencapai skor > 70. 

Temuan (hasil yang diperoleh) 

Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran, ternyata menunjukkan hasil yang lebih baik. Hal ini 

dibuktikan dengan: Siswa yang tadinya terlihat antipasti dengan pelajaran PKn melalui pembelajaran 

pemodelan (modeling) timbul motivasi untuk mengikuti pelajaran. Siswa yang awalnya tidak 

berminat untuk mengikuti pelajaran akhirnya terlihat begitu aktif dan penuh semangat. 

 

Tabel Hasil Belajar Rata-Rata Persiklus: 

Pelaksanaan Rata-rata Ketuntasan  

Pra siklus 58,75 43,72% 

Siklus I 65,63 68,75% 

Siklus II 81,25 81,25% 

  

Maka dari hasil tindakan sebelum pra siklus, siklus I, siklus II didapati kenaikan hasil belajar yang 

signifikan, maka tindakan perbaikan pembelajaran di kelas V SD Negeri 2 Amurang pada mata 

pelajaran PKn dengan menggunakan pembelajaran pemodelan (modeling) berhasil. 

 

Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pemodelan 

(modeling) pada pembelajaran PKn materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat dapat  

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Amurang. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

evaluasi pada siklus I nilai rata-rata 65,63 meningkat menjadi 81,25 pada siklus II, demikian pula 

ketuntasan belajar pada siklus I adalah 68,75% meningkat menjadi 81,25% pada siklus II. Ini berarti 

peningkatan yang terjadi adalah sangat signifikan. 
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Saran Tidak Lanjut 

Berdasarkan simpulan, maka disampaikan saran sebagai berikut: Bagi Guru, Sebaiknya dalam 

mengajarkan PKn menggunakan berbagai metode, pendekatan dan teknik yang beragam. Termasuk 

pembelajaran pemodelan (modeling) karena siswa menjadi tertantang dan aktif menjawab setiap 

pertanyaan guru. Dalam kegiatan pembelajaran PKn maupun mata pelajaran lainnya guru hendaknya 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Hendaknya dalam menerima pelajaran 

PKn dengan pembelajaran pemodelan diikuti dengan sebaik-baiknya, diusahakan sebelumnya siswa 

membaca terlebih dahulu pokok bahasan yang akan diajarkan. Bagi Sekolah, hendaknya sarana untuk 

pembelajaran PKn agar dilengkapi, hal ini berguna untuk menambah semangat belajar dan dapat 

menunjang lancarnya proses pembelajaran, baik berupa gambar atau alat elektronik lain yang dapat 

memutar film. Bagi Pemerintah, dalam pembelajaran PKn, karena bersifat menanamkan nilai, 

hendaknya pemilihan guru Mata Pelajaran PKn yang dapat menjadi panutan siswa dalam berperilaku. 
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ABSTRACT 

This study aims to improve student learning outcomes on the classification of living things through observation 

methods that are varied with LKS Word Square in class IX SMP Negeri 6 Lirung. This research took place at 

SMP Negeri 6 Lirung, Talaud Regency, North Sulawesi Province in class IX students of SMP Negeri 6 Lirung, 

totaling 20 students. This research was conducted in the even semester of the 2017/2018 school year for 3 

months, from September to November 2017. The results showed that the Word Square LKS Media in Integrated 

Science learning was seen to increase student learning activities. This can be seen from the results of research 

on class IX students of SMP Negeri 6 Lirung, which are as follows: In the first cycle students' learning 

completeness reached 62.95% and 37.05% had not completed. In cycle II student learning completeness 

reached 94.44% who were complete while there were 05.56% students who had not yet completed it so that 

learning in this category was considered successful. 

Key Word: Word Square LKS Media, Learning Outcomes, Integrated Science 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  hasil  belajar  siswa  pada materi  Klasifikasi makhluk hidup 

melalui metode observasi yang divariasikan dengan LKS Word Square di kelas IX  SMP Negeri  6 Lirung. 

Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 6  Lirung, Kabupaten Talaud  Provinsi Sulawesi Utara pada Siswa kelas 

IX  SMP Negeri 6 Lirung yang berjumlah 20 siswa. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun 

pelajaran 2017/2018 selama 3 bulan yaitu dari bulan September sampai dengan bulan November 2017. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwasanya Media LKS Word Square dalam pembelajaran IPA Terpadu terlihat 

semakin meningkat aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian pada siswa kelas IX  SMP 

Negeri 6 Lirung, yaitu sebagai berikut: Pada siklus I ketuntasan belajar siswa mencapai 62.95% dan yang belum 

tuntas 37.05%. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa mencapai 94.44% yang tuntas sedangkan terdapat 

05.56% siswa yang belum tuntas sehingga pembelajaran kategori ini dianggap telah sukses.   

Kata Kunci: Media LKS Word Square, Hasil Belajar, IPA Terpadu 

 

 

Pendidikan IPA Terpadu merupakan bagian dari sains yang menekankan pada pemberian  

pengalaman secara langsung. Karena itu siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah 

keterampilan supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar serta dirinya sendiri 

(Budimansyah, 2002). 

 

Kenyataan yang banyak dijumpai di lapangan adalah pembelajaran IPA yang berpusat pada guru 

sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa, penyampaian materi pelajarannya cenderung masih 

didominasi dengan metode ceramah. Siswa kurang  berperan  aktif  dalam   proses  pembelajaran  

untuk  membangun  dan menemukan  sendiri  melalui  interaksi  dengan  lingkungannya,  sehingga  
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siswa hanya manghafalkan fakta-fakta dari buku dan bukan dari hasil menemukan serta membangun 

sendiri pengetahuannya.  

 

Berdasarkan hasil studi intensif  mengenai pola pembelajaran dan pemahaman siswa menyimpulkan 

bahwa proses pembelajaran cenderung text book oriented dan tidak  terkait dengan kehidupan sehari-

hari (Suhandini, 2003). Siswa kesulitan untuk memahami konsep akademik seperti  yang  diajarkan  

selama  ini,  yaitu  menggunakan  sesuatu  yang  abstrak dengan metode ceramah.  

 

Sementara itu hasil observasi  kelas IX SMP Negeri 6 Lirung, kebanyakan  suasana pembelajaran 

masih monoton dan aktivitas siswa kurang. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang dapat 

meningkatkan efektivitas belajar siswa. Penelitian ini dilakukan di kelas IX karena memiliki 

karakteristik hasil belajar pada materi Klasifikasi makhluk hidup masih rendah. Upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran adalah melalui metode yang bervariasi dan sesuai dengan materi. 

Alasannya adalah: dengan metode pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa dalam memahami 

materi, metode pembelajaran dipandang sebagai  salah  satu  unsur  penting  dalam  rangka  mencapai  

tujuan  pengajaran. Penggunaan metode yang tepat akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih 

efektif karena dengan metode yang tepat siswa akan mampu memahami materi pelajaran  dengan  

lebih  mudah.  Metode  pembelajaran merupakan  alat  untuk mencapai  tujuan  pengajaran  yang  

ingin  dicapai  sehingga  penggunaan  metode yang baik dan tepat akan semakin berhasil sebagai 

sarana pencapaian tujuan. Hal ini sesuai dengan tugas guru dalam proses pembelajaran yaitu: (1) 

memberi informasi yang  jelas  dan bermakna kepada siswa, (2) memberikan kesempatan kepada  

siswa  untuk   menemukan   atau  menerapkan  gagasannya  sendiri,  (3) menanamkan  kesadaran  

belajar  dan  menggunakan  strategi  belajarnya  sendiri (Anni, 2004). 

 

Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  hasil  belajar  adalah  dengan menggunakan  metode 

observasi yang divariasikan dengan LKS Word Square. Kelebihan  dari  metode  observasi  adalah  

siswa  dilibatkan  untuk  turut  berpikir sehingga  emosi  siswa  dapat  terlibat   langsung  dalam  

proses  pembelajaran, meningkatkan keterampilan siswa melalui suatu kegiatan, dapat mengamati 

suatu proses/kejadian dengan sendirinya, sehingga akan memperkaya  pengalaman dan meningkatkan 

serta meningkatkan serta membangkitkan rasa ingin tahu. Siswa akan lebih memahami sesuatu yang 

bersifat abstrak dan lebih mampu mengingat dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. LKS Word 

Square merupakan salah satu media pembelajaran  yang  di dalamnya terdapat unsur permainan, 

sehingga anak tidak merasa bosan dan dapat menarik minat dan menambah motivasi belajar siswa. 

Kelebihan LKS Word Square cenderung menggali pengetahuan siswa dan menarik minat siswa dalam 

mengunakan buku sumber pelajaran IPA Terpadu. Dalam KTSP setiap satuan pendidikan mempunyai   

otonomi/berwenang   menyusun   kurikulum   sendiri   dengan   tetap memperhatikan potensi sekolah 

dan potensi daerah sekitar. 

 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran materi Klasifikasi makhluk hidup menunjukkan 

bahwa: Metode pembelajaran yang dilakukan kurang bervariasi, hanya menggunakan ceramah.  Guru 

kurang bisa merancang belajar yang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

Siswa kurang berperan aktif dalam proses pembelajaran untuk membangun dan  menemukan  sendiri  

pengetahuannya  melalui  interaksi  dengan  siswa, sehingga siswa hanya menghafalkan fakta-fakta 

dari buku. Siswa kurang diarahkan dan dibawa untuk mengamati dan berinteraksi dengan objek serta 

lingkungan dunia nyata siswa. akibatnya siswa kurang memperoleh  kesempatan  mengembangkan  

kemampuan  untuk  membangun pengetahuan melalui interaksi dengan objek dan lingkungan. Jumlah 

siswa  yang  aktif   dalam   proses   pembelajaran   kurang   optimal. Partisipasi siswa selama proses 

pembelajaran cenderung hanya mencatat dan mendengarkan penjelasan guru, siswa sulit sekali untuk 
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mengajukan pertanyaan dan pendapat bahkan cenderung diam. Akibatnya interaksi guru dan siswa 

hanya berlangsung satu arah sehingga  suasana  pembelajaran menjadi membosankan. Nilai  rata-rata 

IPA kelas IX    untuk  tahun  ajaran 2017/2018 adalah 5, 8. Hasil  analisis  penyebab  rendahnya  hasil  

belajar  siswa . Rendahnya hasil  belajar  siswa  terhadap  mata  pelajaran  IPA Terpadu   dapat 

disebabkan   oleh  rendahnya  motivasi  belajar  siswa  yang  disebabkan  kurang bervariasinya  model  

pembelajaran  yang  digunakan  selama  ini.  Hal  ini  sesuai pendapat Sudjana (2001) yang  

menyatakan bahwa metode pembelajaran yang tepat  dapat  mempertinggi  proses  belajar  siswa  

dalam  pengajaran  yang  pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar.Berkaitan dengan itu 

dalam pembelajaran yang tidak  mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta tetapi sebuah metode 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif dan berpikir kritis dalam belajar, dan menerapkan 

apa yang dipelajari dalam konteks nyata. Sebagai target  yang ingin dicapai dalam penelitian. 

Berdasarkan  uraian  di  atas  akan  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui penggunaan LKS Word 

Square dapat meningkatkan hasil belajar siswa IPA Terpadu di kelas IX  SMP Negeri 6   Lirung. 

 

Masalah-masalah   yang   terdapat   dalam   proses   pembelajaran   materi  Klasifikas makhluk hidup 

di kelas IX  SMP Negeri 6  Lirung adalah: Pembelajaran cenderung teoritik dan tidak terkait dengan 

kehidupan sehari- hari, sehingga motivasi belajar siswa kurang.  Aktivitas belajar siswa dalam proses 

pembalajaran relatif rendah. Guru belum menemukan metode dan media pembelajaran yang tepat 

untuk sub materi pokok Klasifikasi makhluk hidup 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yaitu ”Apakah dengan 

LKS  Word   Square  dapat  meningkatkan  hasil  belajar  siswa di kelas IX  SMP Negeri 6   Lirung?” 

 

Penelitian ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  hasil  belajar  siswa  pada materi  Klasifikasi makhluk 

hidup melalui metode observasi yang divariasikan dengan LKS Word Square di kelas IX  SMP Negeri  

6   Lirung. 

 

Pengertian media mengarah pada sesuatu yang dapat meneruskan informasi (pesan) antara sumber 

(pemberi pesan) dan penerima pesan. Media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan 

menyampaikan pesan atau informasi (AECT dalam Arsyad, 2011). Masih dari sudut pandang yang 

sama, Kemp dan Dayton (1985:3), mengemukakan bahwa peran media dalam proses komunikasi 

adalah sebagai alat pengirim (transfer) yang mentransmisikan pesan dari pengirim (sender) kepada 

penerima pesan atau informasi (receiver) (Kartika, 2008). Sejalan dengan hal tersebut Munadi (2012) 

menyatakan bahwa “media merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan 

pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif”. 

 

Media memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan sebagai suatu sarana atau perangkat 

yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan 

komunikan (Asyar, 2011). Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur 

pesan guna mencapai tujuan pengajaran (Djamarah, 2002). Di mana media dapat menampilkan 

informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga 

membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak 

membosankan. 

 

Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan 

peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini masih cukup luas dan 
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mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang digunakan untuk 

tujuan pembelajaran. 

 

Gagne dan Briggs (1975) dalam Arsyad (2011:4) mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi 

alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara 

lain buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto 

gambar, grafik, televisi, dan komputer. Media pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau benda 

yang digunakan dalam pembelajaran, dengan maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) 

pembelajaran dari sumber (pendidik maupun sumber lain) kepada penerima (peserta didik). Secara 

umum media pembelajaran memiliki peran sebagai berikut: Memperjelas penyajian pesan 

pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbal. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu  dan daya indra. 

Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. 

Menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi konkret. Memberikan stimulus dan rangsangan 

kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. 

 

Media pembelajaran biasanya dipahami sebagai benda-benda yang dibawa masuk ke ruang kelas 

untuk membantu efektivitas proses belajar mengajar. Pemahaman sempit ini dipengaruhi oleh 

pandangan cognitivism yang melihat proses belajar sebagai transfer pengetahuan dari pengajar ke 

peserta didik yang kebanyakan berlangsung dalam ruang kelas. Jika menggunakan pandangan 

constructivism maka pengertian belajar dan media pembelajaran menjadi lebih luas. Media 

pembelajaran tidak terbatas pada apa yang digunakan pengajar di dalam kelas, tetapi pada prinsipnya 

meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan peserta didik dimana mereka berinteraksi dan 

membantu proses belajar mengajar. 

 

Secara umum media pembelajaran dapat dikelompokan menjadi empat yaitu: Media Visual, yaitu 

suatu jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan demikian penggunaan media pembelajaran ini 

tergantung dari kemampuan penglihatan peserta didik. Sebagai contoh: media cetak, seperti buku, 

modul, jurnal, poster, dan peta; model seperti globe bumi dan miniatur; dan media realitas alam 

sekitar. Media Audio, yaitu jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran 

peserta didik. Pesan dan informasi yang diterimanya adalah berupa pesan verbal seperti bahasa lisan 

dan pesan nonverbal dalam bentuk bunyi-bunyian, musik, dan bunyi tiruan.  

 

Multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media secara terintegrasi dalam suatu 

kegiatan pembelajaran. Secara sederhana, Meyer (2009) dalam Asyhar (2011). Mendefinisikan 

multimedia sebagai media yang menghasilkan bunyi dan teks. Sementara Martin (2010) dalam Asyhar 

(2011) membedakan multimedia dan audiovisual. Video Konferensi dan video caset termasuk ke 

dalam media audio visual dan aplikasi komputer interaktif dan non interaktif merupakan beberapa 

contoh multimedia. 

 

Menurut Laurence Urdang (1968) Word Square is a set of words such that when arranged one beneath 

another in the form of a square the read a like horizontally, artinya word square adalah sejumlah kata 

yang disusun satu di bawah yang lain dalam bentuk bujur  sangkar dan dibaca secara mendatar dan 

menurun.  Word  Square  menurut  Hornby  (1994)  adalah  sejumlah  kata  yang disusun sehingga 

kata-kata tersebut dapat dibaca ke depan dan ke belakang. LKS Word Square adalah salah satu alat 

bantu/media pembelajaran berupa kotak-kotak kata yang berisi  kumpulan  huruf.  Pada kumpulan 

huruf  tersebut  terkandung konsep-konsep yang harus ditemukan oleh siswa sesuai dengan 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 12 │ DESEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              12 

 

pertanyaan yang berorientasi pada tujuan pembelajaran (Anonim, 1991). Pembelajaran LKS Word 

Square berisi pertanyaan yang sesuai dengan pengertian-pengertian penting suatu konsep atau sub 

konsep. Pertanyaan pertama berupa pertanyaan yang jawabannya berupa kunci yang dalam mata 

pelajaran IPA Terpadu seringkali menggunakan istilah asing. Pertanyaan kedua harus terkait dengan 

pertanyaan pertama dan merupakan lanjutan dari pengertian tersebut. Begitu seterusnya, sehingga 

semua pertanyaan sudah mewakili konsep yang akan dipelajari. Setelah itu siswa berdiskusi untuk 

mendapatkan jawaban dan menemukannya pada kotak-kotak Word Square. Pada akhir pembelajaran, 

siswa menyimpulkan materi bahasan yang telah didiskusikan.Dengan demikian siswa memperoleh 

pengalaman belajar yang berarti (Anonim, 1991). LKS Word Square memerlukan pengetahuan dasar 

dari siswa sehingga sebelumnya  siswa harus membaca materi/pokok bahasan yang akan dipelajari. 

Dengan  demikian  siswa  akan  terlatih  untuk  memanfaatkan  buku  sumber  dan terampil belajar 

mandiri. 

 

Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 6  Lirung, Kabupaten Talaud  Provinsi Sulawesi Utara pada 

Siswa kelas IX  SMP Negeri 6 Lirung yang berjumlah 20 siswa. Penelitian ini dilakukan pada 

semester genap tahun pelajaran 2017/2018 selama 3 bulan yaitu dari bulan September sampai dengan 

bulan November 2017 

 

Siklus I  

Hasil penilaian pada kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran media LKS Word Square 

adalah 74.80% dengan kategori baik. Sedangkan aktivitas belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran IPA Terpadu terdapat 19.93% yang tuntas dan belum tuntas 80.07%. Dengan demikian 

penelitian pada siklus I belum memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini desebabkan karena adanya 

kelemahan/ kekurangan kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran media LKS Word 

Square  pada siklus I, yaitu sebagai berikut: Guru tidak memunculkan dan tidak mengeksplorasi 

gagasan untuk memunculkan konsepsi awal siswa:  Guru kurang mahir dalam mengajak siswa untuk 

menuliskan atau menjawab apa saja yang telah diketahui tentang topik pembicaraan (4) Guru tidak 

membimbing, melainkan hanya memerintah siswa untuk mencari beberapa perbedaan antara konsepsi 

awal dengan konsep ilmiah atau hasil pengamatan, Guru tidak mengarahkan siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang disusun untuk menerapkan konsep ilmiah yang telah dikembangkan siswa ke dalam 

situasi baru, Guru kurang mahir dalam memberi umpan balik untuk memperkuat konsep ilmiah yang 

telah diperoleh siswa  

 

Siklus II  

Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran 

media LKS Word Square  pada siklus I, maka telah diadakan perbaikan-perbaikan kinerja guru , yaitu 

sebagai berikut: Guru wajib memunculkan dan wajib mengeksplorasi gagasan untuk memunculkan 

konsepsi awal siswa. Guru meningkatkan kemahiran dalam mengajak siswa menuliskan atau 

menjawab apa saja yang telah diketahui tentang topik pembicaraan. Guru harus lebih sungguh-

sungguh dalam membimbing siswa untuk mencari beberapa perbedaan antara konsepsi awal dengan 

konsep ilmiah atau hasil pengamatan. Guru harus meingkatkan perhatian dalam mengarahkan siswa 

untuk menjawab pertanyaan yang disusun untuk menerapkan konsep ilmiah yang telah dikembangkan 

siswa ke dalam situasi baru. Guru berupaya meningkatkan kemahiran dalam memberi umpan balik 

untuk memperkuat konsep ilmiah yang telah diperoleh siswa  

 

Upaya perbaikan-perbaikan kinerja guru dalam penggunaan model pembelajaran media LKS Word 

Square  pada siklus II maka diperoleh peningkatan kinerja guru yaitu menjadi 100% dengan kategori 

baik. Hal ini berpengaruh pula terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 
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Pendidikan IPA Terpadu  yaitu menjadi 100% pada pertemuan ketiga dengan rata rata 94.44% siswa 

yang tuntas dan 05.56% siswa yang belum tuntas. Dengan demikian penelitian pada siklus II sudah 

memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini desebabkan karena adanya keberhasilan pada kinerja guru 

dalam menggunakan model pembelajaran media LKS Word Square , yaitu sebagai berikut: Guru 

sudah mahir dalam mengeksplorasi gagasan untuk memunculkan konsepsi awal siswa. Guru sudah 

mampu dalam mengarahkan siswa untuk menjawab pertanyaan yang disusun untuk menerapkan 

konsep ilmiah yang telah dikembangkan siswa ke dalam situasi baru Dengan demikian penelitian pada 

siklus II sudah memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini berarti penelitian ini tidak perlu dilanjutkan 

pada siklus berikutnya 

 

Media LKS Word Square dalam pembelajaran IPA Terpadu terlihat semakin meningkat aktivitas 

belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian pada siswa kelas IX  SMP Negeri 6 Lirung, 

yaitu sebagai berikut: Pada siklus I ketuntasan belajar siswa mencapai 62.95% dan yang belum tuntas 

37.05%. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa mencapai 94.44% yang tuntas sedangkan terdapat 

05.56% siswa yang belum tuntas sehingga pembelajaran kategori ini dianggap telah sukses.   

 

Saran dalam penelitian ini yaitu mengingat Model pembelajaran media LKS Word Square dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, maka sekolah yang memiliki karakteristik yang sama dapat 

menerapkan penggunaan model pembelajaran media LKS Word Square  untuk meningkatkan prestasi 

siswa secara lebih baik. Pembelajaran (media LKS Word Square ) menekankan terbangunnya 

pemahaman sendiri secara aktif, kreatif dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu.dan 

pengalaman belajar yang bermakna, maka model pembelajaran (media LKS Word Square ) harus 

dilaksanakan 

  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Azhar Arsyad, 2004. Media Pembelajaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Departemen Pendidikan Nasional, 2006. Pembelajaran IPA Terpadu SMP. Jakarta: Depdiknas. 

Komarudin, 2000. Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

Nana Sudjana, 2004. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 

Sagala S., 2010. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 

 

 

Djoni Enos Salibana 

SMP Negeri  6  Lirung Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 12 │ DESEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              14 

 

APPLICATION OF THE DRILL METHOD IN LEARNING MELINTING 
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ABSTRACT 

Learning the art of dance is part of the art and culture lesson which contains several learning components that 

can influence the implementation of the maximum learning of the art of music. This study uses a qualitative 

descriptive approach with data sources from music teachers, students and the principal of SMA Negeri 1 

Sukadana. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis was 

carried out through data reduction activities, data presentation, drawing conclusions and data verification. 

While the validity of the data using source triangulation, technical triangulation and time triangulation. The 

results of the study can be concluded that the learning completeness of class X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana is 

good, 100% obtained the results of learning dance above KKM (75). So it can be concluded that the learning 

completeness of SMA Negeri 1 Sukadana students is very good. 

Key Word: Drill Method, Dance Art Learning 

 

ABSTRAK 

Pembelajaran seni tari merupakan bagian dari pelajaran seni budaya yang memuat beberapa komponen-

komponen pembelajaran yang dapat mempengaruhi terlaksananya pembelajaran seni musik yang maksimal. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data dari guru seni musik, peserta 

didik dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Sukadana. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui aktivitas reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan dan verifikasi data. Sedangkan validitas data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik 

dan triangulasi waktu. Hasil penelitian dapat disimpulkan ketuntasan belajar siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 

Sukadana adalah baik, 100% memperoleh hasil belajar seni tari di atas KKM (75), Sehingga dapat disimpulkan 

ketuntasan belajar siswa SMA Negeri 1 Sukadana adalah sangat baik. 

Kata Kunci : Metode Drill, Pembelajaran Seni Tari 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Seni Budaya merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada program pendidikan dasar 

dan menengah, yang mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.dan Terdapat pada 

Kurikulum 2013, Secara umum tujuan pendidikan seni budaya adalah memberikan pengalaman 

estetika kepada siswa dengan harapan dapat menjadikan bekal bagi siswa dalam menghadapi 

kehidupan dalam masyarakat baik dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat. 

 

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, setiap sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dan Kurikulum 

2013. Satuan Pendidikan perlu memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah, sekolah dan peserta 

didik dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013. Dalam 

penerapannya pada pelajaran Seni Budaya, sekolah boleh memilih atau menerapkan empat bidang seni 

yaitu seni rupa, seni tari, seni musik dan seni drama. Demikian juga dengan metode atau model 
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pembelajarannya, sekolah dapat menerapkan sesuai dengan karakteristik bidang seninya baik dalam 

apresiasi maupun ekspresi. 

 

Pendidikan Seni sangat diperlukan karena di dalamnya terdapat penanaman akan nilai-nilai edukasi 

dan estetika yang berakar pada tradisi budaya bangsa. Nilai-nilai edukasi dan estetika dalam 

pendidikan seni yang direalisasikan dalam pelajaran seni budaya di sekolah memiliki tujuan agar 

peserta didik memiliki sikap budaya, yaitu sikap menghargai, kerjasama, mencintai seni atau karya 

seni sebagai hasil budaya bangsa. 

 

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa peserta didik masih banyak memandang sebelah 

mata terhadap pelajaran seni budaya khususnya seni musik. Pelajaran seni musik dianggap tidak 

menarik dan sepele karena tidak termasuk dalam salah satu mata pelajaran yang ada dalam ujian akhir 

nasional. Oleh karena itu hasil belajar dari pembelajaran seni musik di sekolah kurang maksimal dan 

menjadikan peserta didik tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bermain musik dengan 

seni tari atau gerak. 

 

Pembelajaran seni musik terdapat beberapa komponen pembelajaran yang dapat meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan peserta didik dalam mempelajari seni musik. Salah satu komponen 

pembelajaran yang berperan dalam keberhasilan belajar peserta didik adalah penggunaan metode yang 

digunakan guru untuk menyampaikan materi teori atau praktek bermain tari. Beberapa metode yang 

dapat diterapkan oleh guru-guru seni musik disekolah adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, 

demonstrasi, drill/latihan, inkuiri dan sebagainya. Secara umum pemilihan metode mengajar guru 

yang tepat dalam pelajaran seni musik harus menerapkan pembelajaran afektif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. Oleh karena itu, guru harus benar-benar selektif dalam memilih dan menggunakan 

metode dalam pembelajaran seni tari di sekolahnya. 

 

Dari hasil pengamatan awal peneliti, menunjukkan bahwa siswa kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 

Sukadana adalah siswa yang suka terhadap seni tari. Hal ini terbukti dengan diperolehnya prestasi 

peserta didik dalam kegiatan kegiatan yang diikutinya, diantaranya juara dalam festival band di 

Kabupaten Bulungan. Ketertarikan peserta didik pada seni musik dikarenakan guru dapat menerapkan 

metode pembelajarannya dengan tepat. Metode yang digunakan guru di SMA Negeri 1 Sukadana 

adalah metode latihan (drill) dimana metode ini menekankan ketrampilan peserta didik baik dalam 

teknik seni tari maupun dengan menggunakan alat musik. 

 

Penerapan pembelajaran seni tari dengan metode drill di SMA Negeri 1 Sukadana disamping 

mengajarkan pada siswa tentang ketrampilan bermain musik dengan materi lagu dan alat musik 

tradisional juga sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan beberapa jenis seni tari di Indonesia. 

Penerapan metode drill di SMA Negeri 1 Sukadana sangat tepat karena hasil pengamatan awal dan 

wawancara dengan siswa yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa peserta didik di kelas X, 60% 

tidak menyukai budaya tradisional, dan mereka lebih menyukai budaya-budaya dari luar. 

 

Dengan pembelajaran seni musik yang diterapkan dengan metode drill yang disampaikan secara 

menarik dan menyenangkan oleh guru di kelas X, maka tujuan pembelajaran akan tercapai dengan 

baik. Demikian juga dengan dampak dari pembelajaran tersebut adalah peserta didik semakin 

mengenal budaya tradisional bangsa yang kaya akan keragamannya. 

 

Hasil wawancara awal peneliti dengan peserta didik juga diketahui bahwa penerapan metode dill pada 

pelajaran seni tari  di kelas X IPA 2 sangat tepat karena peserta didik dapat bekerjasama dan 
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menghasilkan karya yang kreatif. Dalam metode ini peserta didik harus banyak berlatih dalam 

mengaransemen dan memainkan alat musik untuk ditampilkan di depan kelas. Kualitas latihan 

dipengaruhi oleh ketelitian, keseriusan, kepekaan nada, harmonisasi, dan kekompakan. Oleh karena 

itu penerapan latihan tidak sembarangan dilakukan oleh siswa, harus mengikuti alur untuk mencapai 

tujuan belajar yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti 

tentang penerapan metode latihan (drill) dalam pembelajaran seni tari melinting Lampung pada siswa 

di kelas X IPA 2 semester ganjil SMA Negeri 1 Sukadana ini Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana perencanaan pembelajaran seni tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana? 

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode drill di kelas X IPA 2 

SMA Negeri 1 Sukadana? Bagaimana hasil pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode 

drill di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana? 

 

Tujuan Penulisan 

Menjelaskan perencanaan pembelajaran seni tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana. 

Menjelaskan pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode drill di kelas X IPA 2 

SMA Negeri 1 Sukadana. Menjelaskan hasil pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode drill 

di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana. 

 

KAJIAN TEORI 

Menurut the Liang Gia ( 1989, hal. 15 ) Mengatakan bahwa: Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai 

aktifitas yang menghasilkan perubahan-perubahan tingkah laku dalam individu, baik secara aktual 

maupun professional”. Sedangkan Purwodarminto ( 1987, hal. 254 ), mengatakan bahwa : “prestasi 

belajar adalah suatu hasil yang dicapai atau dikerjakan siswa dalam belajar atau usaha untuk 

memperoleh suatu kepandaian” 

 

Belajar sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar. Karena prestasi itu sendiri merupakan hasil 

belajar itu biasanya dinyatakan dengan nilai. Menurut Winarno Surahmad (1997 : 88) sebagai berikut: 

“Hasil belajar adalah hasil dimana guru melihat bentuk akhir dari pengalaman interaksi edukatif yang 

diperhatikan adalah menempatkan tingkah laku”. Dapat diartikan bahwa hasil belajar adalah suatu 

bentuk pertumbuhan atau perubahan diri seseorang yang dinyatakan dengan cara bertingkah laku baru 

berkat pengalaman baru yang diperolehnya. 

 

Salah satu usaha yang tidak boleh ditinggalkan oleh guru adalah bagaimana guru memahami 

kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. 

Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh tetapi nyata dan memang betul-betul 

dipikirkan oleh guru. 

 

METODE PENELITIAN  

Tempat pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini dilakukan di kelas X IPA 2 pada SMA 

Negeri 1 Sukadana.  Penelitian ini dilaksanakan di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana Kabupaten 

Lampung Tengah dalam materi Seni Tari Melinting pada semester ganjil. Dipilihnya kelas X IPA 2 

sebagai tempat penelitian karena diasumsi bahwa bahwa kelas ini telah memiliki kemampuan dasar 

keterampilan gerakan dalam bidang tariseperti mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan/menanggapi, menyampaikan pendapatatau pun ide, mendengarkan secara aktif, berada 

dalam tugas dan sebagainya, dalam kegiatan belajar sebelumnya. 
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Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 

Oktober 2021. Dalam penelitian tindakan kelas ini, yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas 

X IPA 2 pada SMA Negeri 1 Sukadana, dengan jumlah siswa 34 siswa .Peneliti memilih kelas X IPA 

2 sebagai subyek penelitian karena dari hasil pengamatan terhadap hasil evaluasi belajar Seni Tari, 

terlihat bahwa kelas tersebut nilainya masih begitu rendah atau berada dibawah KKM.  

 

Dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh observer, yaitu: Estu Utami, S.Pd, untuk membantu dalam 

penelitian tindakan kelas sebagai guru mitra untuk membantu mempermudah dalam penelitian dan 

penulis memilih observer tersebut merupakan guru di SMA Negeri 1 Sukadana. 

 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai Penerapan Metode Drill dalam 

Pembelajaran Seni Tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan metode drill dan mendeskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penguraian tentang kejadian-

kejadian dan pengalaman berdasarkan data-data baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana. Objek penelitian ini adalah 

pembelajaran seni tari melinting, dengan kompetensi dasar menerapkan pembelajaran tari tradisional 

nusantara dan menampilkannya secara kelompok di depan kelas. 

 

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan maka ditentukan sumber data atau informasi 

yang terdiri dari narasumber yang dipandang memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadahi 

tentang informasi yang diperlukan. Narasumber yang dimaksud Guru pengajar seni tari di kelas X 

IPA 2 semester ganjil SMA Negeri 1 Sukadana. Nara sumber ini dijadikan sebagai sumber informasi 

tentang pembelajaran seni tari melinting di kelas X IPA 2, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang 

bagaimana penerapan metode drill dalam pembelajaran seni musik di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 

Sukadana. 

 

Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, maka observasi dilaksanakan untuk memperoleh 

data mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta hasil belajar seni musik 

dengan menggunakan metode drill pada siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana. 

 

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan 

siswa, guru, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kepala sekolah dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang lengkap dan valid meliputi semua hal yang terkait dengan penerapan metode 

dalam pembelajaran Seni Tari Melinting di SMA Negeri 1 Sukadana. Wawancara dengan siswa 

dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai cara guru seni tari menyampaikan materi dengan 

menggunakan metode drill sehingga dapat dilihat apakah materi yang diberikan sudah sesuai dengan 

KI dan KD dalam standar isi. Wawancara dengan guru pengajar seni tari dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan hasil belajar dari 

penggunaan metode drill dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 

Sukadana. Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan Kepala Sekolah SMA 

Negeri 1 Sukadana dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelajaran seni tari 

dengan menggunakan metode drill tersebut. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perbaikan pembelajaran telah terjadi didalam pelaksanaan yang di lakukan pada siklus I. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru mengikuti prosedur yang ada dengan memberikan apersepsi. 

Penyampaian materi di sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang akan di sampaikan 

pada saat penelitian, pemberian tes awal dan tes akhir. 
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Materi yang di sampaikan pada siklus I adalah Seni Tari Melinting. Berdasarkan  analisis pada siklus I 

melalui pengamatan dan pengalaman penulis dapat di simpulkan bahwa Musik Non Tradisional 

Nusantara pemahaman peserta didik tehadap materi seni melinting. Tetapi dalam memberikan 

kesempatan bertanya kepada peserta didik, penjelasan dan memotivasi peserta didik,masih belum bisa 

di laksanakan sepenuhnya,hal ini dikarenakan waktu yang kurang memadai. Hasil yang di capai masih 

kurang memuaskan, perolehan hasil siklus I. 

 

Perbaikan pada silkus II terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran di mana dalam perbaikan 

pembelajaran tersebut guru sudah memberikan motivasi, apersepsi, pemberian tugas, pembahasan 

materi, pemberian soal-soal latihan tentang seni tari melinting. 

 

Berdasarkan analisa yang di lakukan pada siklus 2 melalui obsevasi yang di lakukan observer di 

simpulkan bahwa pembelajaran  seni tari melinting, melalui metode Eksperimen untuk meningkatkan 

ketuntasan belajar peserta didik tentang  seni tari melinting. hal ini dapat di lihat dari perolehan nilai 

rata-rata yang di capai oleh peserta didik sudah memenuhi nilai standar ketuntasan. 

 

Dari hasil perbaikan pada siklus I dan siklus II setelah guru menggunakan metode Exsperimen di 

peroleh peningkatan hasil belajar yang cukup memuaskan dari 34 orang siswa 29 orang siswa berhasil 

tuntas kreteria ketuntasan KKM dengan hasil < 70 atau 98% dan 5 orang siswa yang tidak lulus KKM 

yang nilainya >  70 atau 2% karena anak tersebut kurang aktif mengikuti latihan dasar menari. Oleh 

karena itu yang menjadi faktor yang mempengaruhi proses belajar cukup bervareasi. Belajar itu sering 

dipengaruhi oleh 3 faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa di sekolah yaitu Faktor 

input, faktor proses, dan faktor output. 

 

Belajar dapat di devinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi karena 

pengalaman. Perubahan tingkah memiliki pengertian yang luas, tidak hanya menyangkut perubahan 

pengetahuan saja melaikan menyangkut aspek prilaku dan pribadi anak secara terintegrasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan observasi penelitian di lapangan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode drill di SMA Negeri 1 Sukadana 

menggunakan acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Hal ini 

dapat dilihat dalam perangkat pembelajaran seni musik yang sudah dibuat berdasarkan kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar dalam standar isi. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran seni tari kelas 

X IPA 2 di SMA Negeri 1 Sukadana, materi pelajaran yang diberikan sudah sesuai dengan materi 

pada perangkat perencanaan pembelajaran yang sudah sesui dengan standar isi meskipun terdapat 

materi tambahan yang tidak sesuai dan berfungsi sebagai materi tambahan. Penerapan metode drill 

dalam pembelajaran seni tari di SMA Negeri 1 Sukadana sangat berperan dalam tercapainya tujuan 

pembelajaran. Penggunaan metode driil mampu dengan cepat dan mudah dipahami oleh siswa karena 

siswa merasa senang dengan adanya kebebasan dalam berkarya. Dari beberapa masalah yang 

disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Perencanaan pembelajaran seni tari dengan 

menggunakan metode drill pada siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana sudah disusun oleh 

guru sesuai dengan kompetensi Inti  dalam Standar isi. Hal ini dapat dilihat dalam penjabaran silabus 

dan RPP seni tari yang sudah disusun oleh guru seni budaya. 
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Pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana dilihat dari beberapa 

komponen pembelajaran terdapat beberapa ketidak sesuaian dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan 

pembelajarran. Misalnya pada materi pembelajaran, materi utama yang diajarkan di kelas X IPA 2 

SMA Negeri 1 Sukadana sudah sesuai dengan KI dan KD akan tetapi guru menambahkan materi 

tentang mengenalkan notasi angka dan ketukan kepada siswa dimana materi tersebut tidak tercakup 

dalam KI dan KD yang ada. Disamping itu dalam komponen evaluasi, terdapat ketidak sesuaian 

dalam penilaian dengan RPP yang sudah disusun. Guru menambahkan penilaian dari keaktifan siswa 

untuk berkonsultasi dengan guru terkait dengan karya aransemen tersebut, dimana format penilaian ini 

tidak ada di RPP yang telah disusun oleh guru. 

 

Hasil belajar seni tari dengan menggunakan metode drill dalam mengaransemen lagu  tradisional 

nusantara di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana dapat dikatakan berhasil, karena nilai rata-rata 

ketuntasan masing-masing kelas sudah masuk dalam kategori baik meskipun terdapat 1 kelompok 

yang berjumlah 8 orang dari kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana yang nilainya belum mencapai 

Kriteri Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu nilai 75. Hal ini diakibatkan kurang seriusnya siswa dalam 

pelajaran seni musik ini, sehingga mereka meremehkan dan tidak melakukan latihan yang serius 

dengan kelompoknya. Meskipun demikian, terdapat ketuntasan hasil belajar yang sampai mencapai 

100% yaitu dari kelas X IPA 2. Keberhasilan guru dan murid dalam pembelajaran ini merupakan bukti 

bahwa siswa kelas X IPA 2 sangat senang dengan pelajaran seni tari. Berdasarkan kriteria yang sudah 

ditetapkan maka ketuntasan hasil belajar di kelas X IPA 2 adalah sangat baik. Akan tetapi evaluasi 

yang digunakan sebagai penilaian dalam pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana dengan menggunakan metode drill pada materi seni tari sudah 

berhasil tetapi penilaiannya masih belum sesuai dengan standar kompetensi inti dan kompetensi dasar 

dalam standar isi. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan metode drill dalam pembelajaran seni 

tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana masih terdapat ketidak sesuaian, antara lain adalah 

pelaksanaan pembelajaran dalam materi dan evaluasi pembelajaran yang tidak sesuai dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar seperti yang telah disusun dalam perangkat perencanaan 

pembelajaran. Meskipun erdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pembelajaran dan hasil 

pembelajaran yang bisa dikatakan berhasil, agar tidak ada penyimpangan dalam pembelajaran seni tari 

di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sukadana, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : Dalam 

menyusun Perencanaan Pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran seni musik haruslah 

berpedoman pada kommpetensi inti dan kompetensi dasar dalam standar isi. Sehingga hasil belajar 

nantinya akan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran seni tari yang tercantum dalam standar isi 

Dalam prose pelaksanaan pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang teah dibuat oleh guru. Meskipun sekolah mempunyai tujuan pembelajaran 

sendiri dan ingin menambah materi ajar, maka tetap haru memperhatikan kebutuhan materi yang 

dibutuhkan siswa dalam mengerjakan tugasnya. Sekolah seharusnya tidak hanya melihat serta 

menekankan pada perangkat pembelajaran dan hasil belajar (nilai), tetapi juga harus memantau proses 

pelaksanaan pembelajaran sehingga apabila ada penyimpangan, sekolah dapat melakukan evaluasi dan 

perbaikann terhadap penyimpangan dalam pembelajaran itu. 
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ABSTRACT 

This study used a qualitative descriptive approach with data sources from music teachers, students and 

principals of SMA Negeri 1 Seputih Raman. Data collection techniques using observation, interviews and 

documentation. Data analysis was carried out through data reduction activities, data presentation, drawing 

conclusions and data verification. While the validity of the data using source triangulation, technical 

triangulation and time triangulation. The results of the research are: first, the planning of dance learning 

during the Covid-19 Pandemic in Class X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman , in odd semesters seen from the 

semester program, syllabus, and lesson plans. In the elaboration of the Learning Implementation Plan (RPP) 

the learning material is in accordance with SK and KD, but the elaboration of the learning steps using the drill 

method has not been described in detail in the learning activities. Second, the implementation of learning that 

supports learning is in accordance with the conditions of the school and what is in the learning plan which 

consists of the curriculum, materials, methods, strategies, and evaluation. Third, the results of learning the art 

of music using the drill method during the Covid-19 Pandemic in Class X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman, 

showed that 74% of students in class X IPA 2 SMA Negeri 1 Gajah City obtained dance learning outcomes 

above the KKM (75 ) and 26% still get a learning achievement score below the KKM. So that it can be 

concluded that the learning completeness of students in class X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman is good. 

While students X IPA 2 100% obtain learning outcomes for dance above KKM (75), so it can be concluded that 

the learning completeness of students in class X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman is very kind. 

Key Word: Drill Method, Dance Art Learning 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data dari guru seni musik, peserta 

didik dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Seputih Raman. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui aktivitas reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan dan verifikasi data. Sedangkan validitas data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik 

dan triangulasi waktu. Hasil penelitian adalah: pertama, perencanaan pembelajaran seni tari Pada Masa 

Pandedmi Covid-19 di Kelas X IPA 2  SMA Negeri 1 Seputih Raman , pada semester ganjil dilihat dari program 

semesteran, silabus, dan RPP. Dalam penjabaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi 

pembelajarannya sudah sesuai dengan SK dan KD, akan tetapi penjabaran langkah-langkah pembelajaran 

dengan metode drill belum dideskripsikan secara terperinci di dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, 

pelaksanaan pembelajaran yang mendukung pembelajaran telah sesuai dengan keadaan sekolah dan apa yang 

ada di dalam perencanaan pembelajaran yang terdiri dari kurikulum, materi, metode, strategi, dan evaluasinya. 

Ketiga, hasil belajar seni musik dengan menggunakan metode drill Pada Masa Pandedmi Covid-19 di Kelas X 

IPA 2  SMA Negeri 1 Seputih Raman , menunjukkan bahwa 74% siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih 

Raman  memperoleh hasil belajar seni tari diatas KKM (75) dan 26% masih mendapatkan nilai hasil belajar 

dibawah KKM. Sehingga dapat disimpulkan ketuntasan belajar siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih 

Raman  adalah baik.Sedangkan siswa X IPA 2 100% memperoleh hasil belajar seni tari diatas KKM (75), Dapat 

disimpulkan ketuntasan belajar siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman  adalah sangat baik. 

Kata Kunci : Metode Drill, Pembelajaran Seni Tari 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Seni Budaya merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada program pendidikan dasar 

dan menengah, yang mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.dan Terdapat pada 

Kurikulum 2013, Secara umum tujuan pendidikan seni budaya adalah memberikan pengalaman 

estetika kepada siswa dengan harapan dapat menjadikan bekal bagi siswa dalam menghadapi 

kehidupan dalam masyarakat baik dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat. 

 

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, setiap sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dan Kurikulum 

2013. Satuan Pendidikan perlu memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah, sekolah dan peserta 

didik dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013. Dalam 

penerapannya pada pelajaran Seni Budaya, sekolah boleh memilih atau menerapkan empat bidang seni 

yaitu seni rupa, seni tari, seni musik dan seni drama. Demikian juga dengan metode atau model 

pembelajarannya, sekolah dapat menerapkan sesuai dengan karakteristik bidang seninya baik dalam 

apresiasi maupun ekspresi. 

 

Pendidikan Seni sangat diperlukan karena di dalamnya terdapat penanaman akan nilai-nilai edukasi 

dan estetika yang berakar pada tradisi budaya bangsa. Nilai-nilai edukasi dan estetika dalam 

pendidikan seni yang direalisasikan dalam pelajaran seni budaya di sekolah memiliki tujuan agar 

peserta didik memiliki sikap budaya, yaitu sikap menghargai, kerjasama, mencintai seni atau karya 

seni sebagai hasil budaya bangsa. 

 

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa peserta didik masih banyak memandang sebelah 

mata terhadap pelajaran seni budaya khususnya seni musik. Pelajaran seni musik dianggap sepele 

karena tidak termasuk dalam salah satu mata pelajaran yang ada dalam ujian akhir nasional. Oleh 

karena itu hasil belajar dari pembelajaran seni musik di sekolah kurang maksimal dan menjadikan 

peserta didik tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan bermain musik dengan seni tari atau gerak. 

 

Dalam pembelajaran seni musik terdapat beberapa komponen pembelajaran yang dapat meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan peserta didik dalam mempelajari seni musik. Salah satu komponen 

pembelajaran yang berperan dalam keberhasilan belajar peserta didik adalah penggunaan metode yang 

digunakan guru untuk menyampaikan materi teori atau praktek bermain tari. Beberapa metode yang 

dapat diterapkan oleh guru-guru seni musik disekolah adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, 

demonstrasi, drill/latihan, inkuiri dan sebagainya. Secara umum pemilihan metode mengajar guru 

yang tepat dalam pelajaran seni musik harus menerapkan pembelajaran afektif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. Oleh karena itu, guru harus benar-benar selektif dalam memilih dan menggunakan 

metode dalam pembelajaran seni tari di sekolahnya. 

 

Dari hasil pengamatan awal peneliti, menunjukkan bahwa siswa kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 

Seputih Raman  adalah siswa yang suka terhadap seni tari. Hal ini terbukti dengan diperolehnya 

prestasi peserta didik dalam kegiatan kegiatan yang diikutinya, diantaranya juara dalam festival band 

di Kabupaten Bulungan. Ketertarikan peserta didik pada seni musik dikarenakan guru dapat 

menerapkan metode pembelajarannya dengan tepat. Metode yang digunakan guru di SMA Negeri 1 

Seputih Raman  adalah metode latihan (drill) dimana metode ini menekankan ketrampilan peserta 

didik baik dalam teknik seni tari maupun dengan menggunakan alat musik. 

 

Penerapan pembelajaran seni tari dengan metode drill di SMA Negeri 1 Seputih Raman  disamping 

mengajarkan pada siswa tentang ketrampilan bermain musik dengan materi lagu dan alat musik 
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tradisional juga sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan beberapa jenis seni tari di Indonesia. 

Penerapan metode drill di SMA Negeri 1 Seputih Raman  sangat tepat karena hasil pengamatan awal 

dan wawancara dengan siswa yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa peserta didik di kelas X, 

60% tidak menyukai budaya tradisional, dan mereka lebih menyukai budaya-budaya dari luar. 

 

Dengan pembelajaran seni musik yang diterapkan dengan metode drill yang disampaikan secara 

menarik dan menyenangkan oleh guru di kelas X, maka tujuan pembelajaran akan tercapai dengan 

baik. Demikian juga dengan dampak dari pembelajaran tersebut adalah peserta didik semakin 

mengenal budaya tradisional bangsa yang kaya akan keragamannya. 

 

Hasil wawancara awal peneliti dengan peserta didik juga diketahui bahwa penerapan metode dill pada 

pelajaran seni tari  di kelas X IPA 2 sangat tepat karena peserta didik dapat bekerjasama dan 

menghasilkan karya yang kreatif. Dalam metode ini peserta didik harus banyak berlatih dalam 

mengaransemen dan memainkan alat musik untuk ditampilkan di depan kelas. Kualitas latihan 

dipengaruhi oleh ketelitian, keseriusan, kepekaan nada, harmonisasi, dan kekompakan. Oleh karena 

itu penerapan latihan tidak sembarangan dilakukan oleh siswa, harus mengikuti alur untuk mencapai 

tujuan belajar yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti 

tentang penerapan metode latihan (drill) dalam pembelajaran seni tari melinting Lampung pada siswa 

di kelas X IPA 2 semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih Raman  ini Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana perencanaan pembelajaran seni tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman ? 

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode drill di kelas X IPA 2 

SMA Negeri 1 Seputih Raman ? Bagaimana hasil pembelajaran seni tari dengan menggunakan 

metode drill di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman ? 

 

Tujuan Penulisan 

Menjelaskan perencanaan pembelajaran seni tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman . 

Menjelaskan pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode drill di kelas X IPA 2 

SMA Negeri 1 Seputih Raman .Menjelaskan hasil pembelajaran seni tari dengan menggunakan 

metode drill di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman . 

 

KAJIAN TEORI 

Menurut the Liang Gia ( 1989, hal. 15 ) Mengatakan bahwa: Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai 

aktifitas yang menghasilkan perubahan-perubahan tingkah laku dalam individu, baik secara aktual 

maupun professional”. Sedangkan Purwodarminto ( 1987, hal. 254 ), mengatakan bahwa : “prestasi 

belajar adalah suatu hasil yang dicapai atau dikerjakan siswa dalam belajar atau usaha untuk 

memperoleh suatu kepandaian” 

 

Belajar sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar. Karena prestasi itu sendiri merupakan hasil 

belajar itu biasanya dinyatakan dengan nilai. Menurut Winarno Surahmad (1997 : 88) sebagai berikut: 

“Hasil belajar adalah hasil dimana guru melihat bentuk akhir dari pengalaman interaksi edukatif yang 

diperhatikan adalah menempatkan tingkah laku”. Dapat diartikan bahwa hasil belajar adalah suatu 

bentuk pertumbuhan atau perubahan diri seseorang yang dinyatakan dengan cara bertingkah laku baru 

berkat pengalaman baru yang diperolehnya. 
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METODE PENELITIAN  

Tempat pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini dilakukan di kelas X IPA 2 pada SMA 

Negeri 1 Seputih Raman .  Penelitian ini dilaksanakan di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih 

Raman  Kabupaten Lampung Tengah dalam materi Seni Tari Melinting pada semester ganjil. 

Dipilihnya kelas X IPA 2 sebagai tempat penelitian karena diasumsi bahwa bahwa kelas ini telah 

memiliki kemampuan dasar keterampilan gerakan dalam bidang tariseperti mengajukan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan/menanggapi, menyampaikan pendapatatau pun ide, mendengarkan secara aktif, 

berada dalam tugas dan sebagainya, dalam kegiatan belajar sebelumnya. 

 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 

Oktober 2021. Dalam penelitian tindakan kelas ini, yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas 

X IPA 2 pada SMA Negeri 1 Seputih Raman , dengan jumlah siswa 34 siswa .Peneliti memilih kelas 

X IPA 2 sebagai subyek penelitian karena dari hasil pengamatan terhadap hasil evaluasi belajar Seni 

Tari, terlihat bahwa kelas tersebut nilainya masih begitu rendah atau berada di bawah KKM 

 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman . Objek penelitian ini 

adalah pembelajaran seni tari melinting, dengan kompetensi dasar menerapkan pembelajaran tari 

tradisional nusantara dan menampilkannya secara kelompok di depan kelas. 

 

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan maka ditentukan sumber data atau informasi 

yang terdiri dari narasumber yang dipandang memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadahi 

tentang informasi yang diperlukan. Narasumber yang dimaksud Guru pengajar seni tari di kelas X 

IPA 2 semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih Raman . Nara sumber ini dijadikan sebagai sumber 

informasi tentang pembelajaran seni tari melinting di kelas X IPA 2, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan tentang bagaimana penerapan metode drill pembelajaran seni musik di kelas X IPA 2 

SMA Negeri 1 Seputih Raman . 

 

Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, maka observasi dilaksanakan untuk memperoleh 

data mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta hasil belajar seni musik 

dengan menggunakan metode drill pada siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman . 

 

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan 

siswa, guru, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kepala sekolah dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang lengkap dan valid meliputi semua hal yang terkait dengan penerapan metode 

dalam pembelajaran Seni Tari Melinting di SMA Negeri 1 Seputih Raman . 

 

Wawancara dengan siswa dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai cara guru seni tari 

menyampaikan materi dengan menggunakan metode drill sehingga dapat dilihat apakah materi yang 

diberikan sudah sesuai dengan KI dan KD dalam standar isi. 

 

Wawancara dengan guru pengajar seni tari dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan hasil belajar dari penggunaan metode drill 

dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman . 

 

Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 

Seputih Raman  dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelajaran seni tari 

dengan menggunakan metode drill tersebut. 
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Dalam teknik dokumentasi ini data yang diperoleh berupa perangkat pembelajaran seni budaya sub 

materi seni tari, data keadaan siswa, data nilai hasil belajar siswa, foto-foto yang berhubungan dengan 

proses penerapan metode drill dalam pembelajaran seni musik. 

 

Analisis Data dalam mengelompokkan aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan 

berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah, dan teknik pengumpulan data 

yang dipakai. Dalam tahap ini semua data yang berhubungan dengan pembelajaran seni musik di 

SMA Negeri 1 Seputih Raman  dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian data-data yang sudah 

terkumpul dikelompokkan sesuai dengan rumusan maslah yang sudah ditentukan. 

 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data-data yang diperoleh sudah terkumpul. 

Kemudian data-data yang sudah terkumpul disajikan dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah 

yang sudah ditetapkan. Sehingga permasalahan yang sudah dirumuskan itu bisa dijelaskan dan 

dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, serta dikaji berdasarkan landasan teori 

yang sesuai. 

 

Penarikan Kesimpulan dan verifikasi pada penelitian ini diambil berdasarkan datayang sudah 

disajikan dan dianalisis. Setelah data-data sudah disusun berdasarkan rumusan masalah yang sudah 

ditetapkan, maka bisa ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

 

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti 

karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian, dan proses mencari makna sehingga 

mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri atau orang lain. 

 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan 

triangulasi. Moleong (2011:373) mengelompokkan triangulasi menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Siklus I 

Perbaikan pembelajaran telah terjadi didalam pelaksanaan yang di lakukan pada siklus I. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru mengikuti prosedur yang ada dengan memberikan apersepsi. 

Penyampaian materi di sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang akan di sampaikan 

pada saat penelitian, pemberian tes awal dan tes akhir. 

 

Materi yang di sampaikan pada siklus I adalah Seni Tari Melinting. Berdasarkan  analisis pada siklus I 

melalui pengamatan dan pengalaman penulis dapat di simpulkan bahwa Musik Non Tradisional 

Nusantara pemahaman peserta didik tehadap materi seni melinting. Tetapi dalam memberikan 

kesempatan bertanya kepada peserta didik, penjelasan dan memotivasi peserta didik,masih belum bisa 

di laksanakan sepenuhnya,hal ini dikarenakan waktu yang kurang memadai. Hasil yang di capai masih 

kurang memuaskan, perolehan hasil siklus I. 

 

Siklus 2 

Perbaikan pada silkus II terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran di mana dalam perbaikan 

pembelajaran tersebut guru sudah memberikan motivasi, apersepsi, pemberian tugas, pembahasan 

materi, pemberian soal-soal latihan tentang seni tari melinting. 
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Berdasarkan analisa yang di lakukan pada siklus 2 melalui obsevasi yang di lakukan observer di 

simpulkan bahwa pembelajaran  seni tari melinting, melalui metode Eksperimen untuk meningkatkan 

ketuntasan belajar peserta didik tentang  seni tari melinting. hal ini dapat di lihat dari perolehan nilai 

rata-rata yang di capai oleh peserta didik sudah memenuhi nilai standar ketuntasan. 

  

Pembahasan Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran. 

Dari hasil perbaikan pada siklus I dan siklus II setelah guru menggunakan metode Exsperimen di 

peroleh peningkatan hasil belajar yang cukup memuaskan dari 34 orang siswa 29 orang siswa berhasil 

tuntas kreteria ketuntasan KKM dengan hasil < 70 atau 98% dan 5 orang siswa yang tidak lulus KKM 

yang nilainya >  70 atau 2% karena anak tersebut kurang aktif mengikuti latihan dasar menari. Oleh 

karena itu yang menjadi faktor yang mempengaruhi proses belajar cukup bervareasi. Belajar itu sering 

dipengaruhi oleh 3 faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa di sekolah yaitu Faktor 

input, faktor proses, dan faktor output. 

 

Belajar dapat di devinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi karena 

pengalaman. Perubahan tingkah memiliki pengertian yang luas, tidak hanya menyangkut perubahan 

pengetahuan saja melaikan menyangkut aspek prilaku dan pribadi anak secara terintegrasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan observasi penelitian di lapangan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode drill di SMA Negeri 1 Seputih 

Raman  menggunakan acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. 

Hal ini dapat dilihat dalam perangkat pembelajaran seni musik yang sudah dibuat berdasarkan 

kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam standar isi. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

seni tari kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 Seputih Raman , materi pelajaran yang diberikan sudah 

sesuai dengan materi pada perangkat perencanaan pembelajaran yang sudah sesui dengan standar isi 

meskipun terdapat materi tambahan yang tidak sesuai dan berfungsi sebagai materi tambahan. 

Penerapan metode drill dalam pembelajaran seni tari di SMA Negeri 1 Seputih Raman  sangat 

berperan dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Penggunaan metode driil mampu dengan cepat dan 

mudah dipahami oleh siswa karena siswa merasa senang dengan adanya kebebasan dalam berkarya. 

Dari beberapa masalah yang disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Perencanaan 

pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode drill pada siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 

Seputih Raman  sudah disusun oleh guru sesuai dengan kompetensi Inti  dalam Standar isi. Hal ini 

dapat dilihat dalam penjabaran silabus dan RPP seni tari yang sudah disusun oleh guru seni budaya. 

Pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman  dilihat dari 

beberapa komponen pembelajaran terdapat beberapa ketidak sesuaian dengan yang ada di Rencana 

Pelaksanaan pembelajarran. Misalnya pada materi pembelajaran, materi utama yang diajarkan di kelas 

X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman  sudah sesuai dengan KI dan KD akan tetapi guru 

menambahkan materi tentang mengenalkan notasi angka dan ketukan kepada siswa dimana materi 

tersebut tidak tercakup dalam KI dan KD yang ada. Disamping itu dalam komponen evaluasi, terdapat 

ketidak sesuaian dalam penilaian dengan RPP yang sudah disusun. Guru menambahkan penilaian dari 

keaktifan siswa untuk berkonsultasi dengan guru terkait dengan karya aransemen tersebut, dimana 

format penilaian ini tidak ada di RPP yang telah disusun oleh guru. Hasil belajar seni tari dengan 

menggunakan metode drill dalam mengaransemen lagu  tradisional nusantara di kelas X IPA 2 SMA 

Negeri 1 Seputih Raman  dapat dikatakan berhasil, karena nilai rata-rata ketuntasan masing-masing 

kelas sudah masuk dalam kategori baik meskipun terdapat 1 kelompok yang berjumlah 8 orang dari 

kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman  yang nilainya belum mencapai Kriteri Ketuntasan 
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Minimal (KKM) yaitu nilai 75. Hal ini diakibatkan kurang seriusnya siswa dalam pelajaran seni 

musik ini, sehingga mereka meremehkan dan tidak melakukan latihan yang serius dengan 

kelompoknya. Meskipun demikian, terdapat ketuntasan hasil belajar yang sampai mencapai 100% 

yaitu dari kelas X IPA 2. Keberhasilan guru dan murid dalam pembelajaran ini merupakan bukti 

bahwa siswa kelas X IPA 2 sangat senang dengan pelajaran seni tari. Berdasarkan kriteria yang sudah 

ditetapkan maka ketuntasan hasil belajar di kelas X IPA 2 adalah sangat baik. Akan tetapi evaluasi 

yang digunakan sebagai penilaian dalam pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Seputih Raman  dengan menggunakan metode drill pada materi seni tari 

sudah berhasil tetapi penilaiannya masih belum sesuai dengan standar kompetensi inti dan kompetensi 

dasar dalam standar isi. 

 

Saran 

Saran sebagai berikut : dalam menyusun Perencanaan Pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran seni musik haruslah berpedoman pada kommpetensi inti dan kompetensi dasar dalam 

standar isi. Sehingga hasil belajar nantinya akan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran seni tari yang 

tercantum dalam standar isi. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang teah dibuat oleh guru. Meskipun sekolah mempunyai 

tujuan pembelajaran sendiri dan ingin menambah materi ajar, maka tetap haru memperhatikan 

kebutuhan materi yang dibutuhkan siswa dalam mengerjakan tugasnya. Sekolah seharusnya tidak 

hanya melihat serta menekankan pada perangkat pembelajaran dan hasil belajar (nilai), tetapi juga 

harus memantau proses pelaksanaan pembelajaran sehingga apabila ada penyimpangan, sekolah dapat 

melakukan evaluasi dan perbaikann terhadap penyimpangan dalam pembelajaran itu. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Gia, Liang. 1989. Prestasi Belajar. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Tama.  

Surahmad, Winarno. 1997. Hasil Belajar. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Tama.  

Purwodarminto, WJS. 1999. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PT. Binatama Raya 

Arifin. Zainal. 2010. Evaluasi pembelajaran. Bandung : Remaja Rosdakarya 

Candra,Teguh.2006.Model Pembelajaran Keterampilan Proses.Jakarta : Dikdasmen 

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran 

Seni Budaya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) /Madrasah Aliyah (MA). Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Goleman, Daniel.2004. Scial Intelegence. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Tama 

Lexy J. Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya. 

Masunah, Juju. dan Narawati, Tati. 2003. Seni dan Pendidikan Seni. Bandung : P4ST UPI 

Pendidikan Musik ”Semiloka Pendidikan Seni”,Semarang, Pasca Sarjana UNNES 

Raharjo, Budi. 2003. Managemen Berbasis Sekolah. Jakarta : Depdiknas 

Raharditya, Rizki. 2011. “Peningkatan Musikalitas Siswa dalam Mata Pelajaran Pendidikan Seni 

Musik di Kelas X dan XI SMA Negeri 2 Jombang melalui Metode Drill Solfeggio. 

 

Eli Nurhayati, S.Pd 

SMA Negeri 1 Seputih Raman Lampung Tengah Provinsi Lampung 

 

********** 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 12 │ DESEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              28 

 

EFFORTS TO IMPROVE MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES IN 

THE SUBJECT MATERIAL OF STATISTICS USING METHODS 

CONTEXTUAL BASED GROUP INVESTIGATION 

 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA 

MATERI POKOK STATISTIKA DENGAN METODE  

GROUP INVESTIGATION BERBASIS KONTEKSTUAL 
 

Pristiyani, S.Pd. 

SMA Negeri 1 Raman Utara Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

This research was conducted on the subjects of this study were class XII IPA 2 students, totaling 31 students, 

consisting of 11 male students and 20 female students. The research instruments were activity sheets to solve 

math problems and test sheets. The results of the study explain the subject matter of statistics using the 

contextual-based group investigation method in class XII IPA-2 odd semester at SMA Negeri 1 Raman Utara, 

can improve mathematical problem solving abilities and mathematics learning activities, namely: the teacher 

directs students to groups, discuss among group members . The increase in students' mathematical problem-

solving abilities can be seen from the average score of student learning outcomes in cycle I, cycle II and cycle 

III respectively 25.52; 44.87; and 50.77 and mastery learning classical cycle I, cycle II and cycle III 

respectively were 23.14%; 57.14% and 85.71%. The increase in student learning activity can be seen from the 

results of this study. It can be seen from the observed scores of students' mathematical problem solving abilities 

in cycle I, cycle II, and cycle III, respectively, 22.29 (sufficient criterion), 23.43 (good criterion). and 23.83 

(very good criteria). 

Key Word: Learning Outcomes, Contextual Based Group Investigation Method Learning. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan pada subyek penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA 2, berjumlah 31 siswa, terdiri 

dari 11 siswa laki-laki dan 20  siswa  perempuan.  Instrumen  penelitian  ini  adalah   lembar  aktivitas 

memecahkan  masalah  matematika,  dan  lembar  tes. Hasil penelitian menjelaskan pada materi pokok 

statistika dengan metode group investigation berbasis kontekstual di kelas XII IPA-2 semester ganjil SMA 

Negeri 1 Raman Utara , dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dan aktivitas 

belajar matematika yaitu : guru mengarahkan siswa untuk berkelompok, saling berdiskusi antar anggota 

kelompoknya.  Peningkatan  kemampuan  pemecahan  masalah matematika siswa dapat dilihat dari nilai rata-

rata hasil belajar siswa siklus I, siklus II dan siklus III secara berturut-turut adalah 25,52; 44,87; dan 50,77 

serta ketuntasan belajar  klasikal siklus I, siklus II dan siklus III secara berturut-turut adalah 23,14%; 57,14% 

dan 85,71%. Peningkatan aktivitas belajar siswa dapat di lihat dari hasil belajar ini terlihat dari nilai hasil 

observasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa siklus I, siklus II, dan siklus  III secara 

berturut-turut adalah 22,29 (kriteria cukup), 23,43 (kriteria baik) dan 23,83 (kriteria sangat baik). 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Pembelajaran Metode Group Investigation Berbasis Kontekstual. 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik (Wikipedia). Tujuan utama diselenggarakannya proses belajar adalah demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan tersebut utamanya adalah keberhasilan peserta didik belajar 
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pada suatu mata pelajaran maupun pendidikan pada umumnya (Krismanto, 2003). 

 

Matematika sekolah merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada pendidikan dasar dan 

menengah. Pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dijelaskan bahwa tujuan 

pengajaran matematika di sekolah antara lain agar siswa memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep, mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, memecahkan 

masalah meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, serta mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 

tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah (Depdiknas: 2006).  

 

Kondisi yang mewarnai pembelajaran matematika saat ini adalah seputar rendahnya mutu pendidikan 

matematika. Dilihat dari data TIMSS 2007, terbukti pada nilai matematika yang lebih rendah daripada 

nilai mata pelajaran lain. Mutu pendidikan dicerminkan oleh kompetensi lulusan yang dipengaruhi 

oleh kualitas proses dan isi pendidikan, mutu dipandang hasil tetapi dapat pula dilihat dari proses 

pembelajaran di kelas, mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak 

dapat melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang lebih tinggi. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang menjadi acuan sekarang ini antara lain menyatakan 

bahwa dalam kegiatan pembelajaran, pendidik hendaknya menerapkan berbagai pendekatan, strategi, 

metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif, penataan materi pembelajaran secara 

benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Pengajaran ini dimulai 

dari hal-hal konkret dilanjutkan ke hal yang abstrak. Pembelajaran diarahkan agar peserta didik 

memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta memiliki sikap 

menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan, harapan tersebut tidak sejalan dengan 

situasi dan kondisi pembelajaran matematika di kelas selama ini dalam belajar adalah pembelajaran 

secara konvensional dimana peserta didik hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh pendidik, 

urutan penyajian bahan dimulai dari abstrak ke konkret, yang bertentangan dengan perkembangan 

kognitif peserta didik yang masih ditingkat rendah.  

 

Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini 

menyebabkan banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam matematika. Prestasi matematika 

peserta didik baik secara nasional maupun internasional belum menggembirakan. Rendahnya prestasi 

matematika peserta didik disebabkan oleh faktor peserta didik yaitu mengalami masalah secara 

komprehensif atau secara parsial dalam matematika. Selain itu, belajar matematika peserta didik 

belum bermakna, sehingga pengertian peserta didik tentang konsep sangat lemah. 

 

Menurut survey terhadap peserta didik atau konsultasi dengan pendidik, ternyata materi operasi hitung 

pada umumnya dan materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada 

khususnya merupakan salah satu materi mattematika dipandang sukar. Pada materi operasi hitung 

bilangan bulat umumnya prestasi peserta didik masih rendah. Hal ini disebabkan karena peserta didik 

tidak memahami konsep operasi hitung bilangan bulat secara benar, peserta didik kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal penerapan mengenai materi operasi hitung bilangan bulat. 

 

Materi statistika adalah salah satu materi operasi hitung bilangan bulat yang diajarkan pada semester 1 

kelas XI. Materi ini adalah materi yang tentunya dikaitkan dengan materi-materi sebelumnya. 

Terkadang pendidik hanya menyampaikan materi secara verbal tentang sifat-sifat, rumus statistika 

bulat. Peserta didik tanpa diberi kesempatan untuk mengetahui darimana hal itu diperoleh. Peserta 
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didik mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soal-soal cerita tentang statistika. 

 

Peneliti mengadakan observasi awal melalui wawancara dengan guru-guru matematika dan peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 1 Raman Utara  menunjukkan bahwa pembelajaran statistika 

khususnya tentang kompetensi organisasi dan penyajian data serta tendensi sentral masih rendah. 

Mereka memiliki keinginan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

menarik agar peserta didik memahami tentang statistika benar-benar diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam kenyataannya guru sendiri jarang memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menemukan konsep statistika secara mandiri, peserta didik hanya disuruh menghafal suatu 

rumus yang sudah disajikan kepada peserta didik, sehingga keaktifan dan keterampilan proses kurang 

terasah dengan baik. Melibatkan peserta didik dalam menemukan konsep dasar merupakan cara yang 

baik untuk memahami konsep matematika abstrak (Herbst, 2006: 314).  

 

Agar proses pembelajaran statistika menjadi bermakna, kontekstual dan tidak membosankan 

diperlukan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, dapat melibatkan peserta didik 

secara aktif, dan peserta didik dapat menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk 

mengkonstruk pengetahuan yang baru, dan dapat menuntun peserta didik dalam mengkonstruk 

pengetahuannya, sehingga dapat menarik minat peserta didik dan menyenangkan. 

 

Anak dapat membuat suatu model operasi hitung bilangan bulat secara spontan dari pengalamannya 

sehari-hari, instruksi secara eksplisit dan implisit dari sekolah, dan gambar yang terdapat pada buku 

matematika (Hasegawa, 1997: 158). Dalam hal ini, pembelajaran akan menjadi bermakna jika 

mengaitkan pengalaman kehidupan nyata peserta didik dengan ide-ide atau konsep-konsep 

matematika dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, pentingnya menerapkan kembali konsep 

matematika yang telah dimiliki peserta didik pada kehidupan sehari-hari atau bidang lain.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya suatu pembelajaran dengan pendekatan atau metode 

tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dan hasil belajar peserta didik. Pada 

penelitian ini akan diterapkan metode kooperatif Group Investigation berbasis Kontekstual. 

Pembelajaran ini pada prinsipnya adalah mengembangkan perangkat yang pembelajarannya dirancang 

dengan metode kooperatif Group Investigation dan perangkat pembelajarannya memenuhi indikator-

indikator dengan pendekatan Kontekstual. 

 

Salah satu metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah metode pembelajaran 

kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat saling ketergantungan positif di antara peserta 

didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama 

untuk sukses. Aktivitas belajar berpusat pada peserta didik dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas 

bersama, saling membantu dan saling mendukung dalam memecahkan masalah. Melalui interaksi 

belajar yang efektif, peserta didik lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi 

berpikir tingkat tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonal. 

 

Metode ini menuntut para peserta didik untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

maupun dalam ketrampilan proses kelompok (group process skills). Para pendidik yang menggunakan 

metode investigasi kelompok umumnya membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 5 hingga 6 peserta didik dengan karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok 

dapat juga didasarkan atas kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. 

Para peserta didik memilih topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap 

berbagai subtopik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan 
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kelas secara keseluruhan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apakah 

pembelajaran matematika dengan metode Group Investigation berbasis Kontekstual pada pokok 

bahasan statistika  di kelas XI dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa? Apakah pembelajaran 

matematika dengan metode Group Investigation berbasis Kontekstual pada pokok bahasan statistika 

di kelas XI dapat meningkatkan jumlah siswa yang tuntas prestasi belajarnya? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Untuk meningkatkan 

keaktifan siswa pada pembelajaran matematika dengan metode Group Investigation berbasis 

Kontekstual pada pokok bahasan statistika di kelas XI.  Untuk meningkatkan jumlah siswa yang 

tuntas prestasi belajarnya pada pembelajaran matematika dengan metode Group Investigation berbasis 

Kontekstual pada pokok bahasan statistiska di kelas XI. 

 

LANDASAN TEORI  

Gagne (Pribadi, 2009: 9) mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai ”a set of events embedded in 

purposeful activities that facilitate learning”. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja 

diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. 

 

Matematika adalah studi besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Melalui penggunaan penalaran 

logika dan abstraksi, matematika berkembang dari pencacahan, perhitungan, pengukuran, dan 

pengkajian sistematis terhadap bangun dan pergerakan benda-benda fisika. Kini, matematika 

digunakan di seluruh dunia sebagai salat penting di berbagai bidang, termasuk ilmu alam, 

teknik, kedokteran medis, dan ilmu sosial seperti ekonomi, dan psikologi. Oleh karena itu, 

matematika penting untuk dipelajari oleh semua kalangan. 

 

Pengajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas 

mengajar menyangkut peranan guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi 

harmonis antara belajar dan mengajar. Jalinan komunikasi ini menjadi indikator suatu aktivitas atau 

proses pengajaran yang berlangsung dengan baik. Dengan demikian tujuan pengajaran adalah tujuan 

dari suatu proses interaksi antara guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan. 

 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang pesat baik meteri maupun 

kegunaannya. Mata pelajaran matematika berfungsi melambangkan kemampuan komunikasi dengan 

menggambarkan bilangan-bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman penalaran yang dapat memberi 

kejelasan dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Adapun tujuan dari pengajaran matematika adalah: Mempersiapkan peserta didik agar sanggup 

menghadapi perubahan keadaan dan pola pikir dalam kehidupan dan dunia selalu berkembang, dan 

Mempersiapkan peserta didik menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan 

sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.  

 

Dari uraian di atas jelas bahwa kehidupan ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu peserta didik harus memiliki kemampuan 

memperoleh, memilih dan mengelola informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah. 
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Kemampuan ini membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, kreatif dan kemampuan 

bekerja sama yang efektif. Dengan demikian, maka seorang guru harus terus mengikuti 

perkembangan matematika dan selalu berusaha agar kreatif dalam pembelajaran yang dilakukan 

sehingga dapat membawa siswa ke arah yang diinginkan. 

 

Menurut teori Gestalt (Adrian, 2009), belajar sangat menguntungkan untuk kegiatan memecahkan 

masalah. Belajar memecahkan masalah diperlukan suatu pengamatan secara cermat dan lengkap.  

Kemudian bagaimana seseorang itu dapat memecahkan masalah menurut  John Dewey ada 5 upaya 

pemecahannya yakni: Realisasi adanya masalah.  Jadi harus memahami apa masalahnya dan juga 

harus dapat merumuskan. Mengajukan hipotesa, sebagai suatu jalan yang mungkin memberi arah 

pemecahan masalah. Mengumpulkan data atau informasi, dengan bacaan atau sumber-sumber lain. 

Menilai dan mencobakan usaha pembuktian hipotesa dengan keterangan-keterangan yang diperoleh. 

Mengambil kesimpulan, membuat laporan atau membuat sesuatu dengan hasil pemecahan soal itu. 

 

Menurut Ausubel dalam Hudojo (1988) belajar dikatakan menjadi bermakna bila informasi yang akan 

dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif peserta didik sehingga peserta didik 

dapat mengaitkan pengetahuan barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Ausubel juga 

mengemukakan belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu informasi yang dipelajari, ditentukan 

bebas oleh peserta didik. Peserta didik tersebut kemudian menghubungkan pengetahuan baru itu 

dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misalnya peserta didik diminta menemukan sifat-sifat suatu 

persegi. Dengan mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki, seperti sifat-sifat persegi panjang, 

peserta didik dapat menemukan sendiri sifat-sifat persegi tersebut. 

 

Materi yang akan dipelajari atau tugas yang akan dikerjakan peserta didik (learning task) adalah 

materi atau tugas yang bermakna bagi peserta didik. Artinya, materi atau tugas tersebut terkait dengan 

struktur kognitif pada saat itu telah dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik dapat 

mengasimilasikan pengetahuan-pengetahuan baru yang dipelajari itu ke dalam struktur kognitif yang 

dimiliki peserta didik. 

 

Belajar bermakna akan terjadi apabila ada keinginan peserta didik untuk memahami hal-hal yang akan 

dipelajari serta keterkaitan materi dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik.  

 

Menurut Vygotsky dalam Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (2004:22), proses belajar akan 

terjadi secara efisien dan efektif apabila peserta didik belajar secara kooperatif dengan peserta didik 

lain, suasana lingkungan yang mendukung, dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu atau lebih 

dewasa. Hasil belajar merupakan perkembangan kemampuan kognitif peserta didik dan interaksi 

sosial peserta didik dengan orang lain. 

 

Group Investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan 

pada partisipasi dan aktivitas peserta didik untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang 

akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau peserta didik 

dapat mencari melalui internet. Peserta didik dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan 

topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Tipe ini menuntut para peserta didik 

untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok. Model Group Investigation dapat melatih peserta didik untuk menumbuhkan kemampuan 

berfikir mandiri. Keterlibatan peserta didik secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai 

tahap akhir pembelajaran. 
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Metode Group Investigation terdapat tiga konsep utama, yaitu: penelitian atau enquiri, pengetahuan 

atau knowledge, dan dinamika kelompok atau the dynamic of the learning group. Penelitian di sini 

adalah proses dinamika peserta didik memberikan respon terhadap masalah dan memecahkan masalah 

tersebut. Pengetahuan adalah pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Sedangkan dinamika kelompok menunjukkan suasana yang menggambarkan 

sekelompok saling berinteraksi yang melibatkan berbagai ide dan pendapat serta saling bertukar 

pengalaman melalui proses saling berargumentasi. 

 

Penerapan pembelajaran Kontekstual di kelas-kelas Amerika pertama-tama diusulkan oleh John 

Dewey. Pada tahun 1916, Dewey mengusulkan suatu kurikulum dan metodologi pengajaran yang 

dikaitkan dengan minat dan pengalaman peserta didik. Pengajaran kontekstual adalah pengajaran 

yang memungkinkan peserta didik dari TK sampai dengan SMU untuk menguatkan, memperluas, dan 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan dalam 

sekolah dan luar sekolah agar dapat memecahkan masalah-masalah yang disimulasikan. 

 

Pembelajaran kontekstual terjadi apabila peserta didik menerapkan dan mengalami apa yang sedang 

diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan 

tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, warga Negara, peserta didik, dan tenaga kerja. 

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan yang erat dengan 

pengalaman sesungguhnya. 

 

Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, 

dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran kontekstual, yakni: konstruktivisme 

(constructivism), bertanya (questioning), inkuiri (inquiry), masyarakat belajar (learning community), 

pemodelan (modeling), dan penilaian autentik (authentic assessment). 

 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa secara natural pikiran mencari makna konteks sesuai dengan 

situasi nyata lingkungan seseorang, dan itu dapat terjadi melalui pencarian hubungan yang masuk akal 

dan bermanfaat. Pemanduan materi pelajaran dengan konteks keseharian peserta didik di dalam 

pembelajaran kontekstual akan menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang mendalam dimana 

peserta didik kaya akan pemahaman masalah dan cara untuk menyelesaikannya. Peserta didik mampu 

secara independen menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah baru dan 

belum pernah dihadapi, serta memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap belajarnya seiring dengan 

peningkatan pengalaman dan pengetahuan mereka. 

 

Pembelajaran kontekstual dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui 

dan menunjukkan kondisi alamiah dari pengetahuan. Melalui hubungan di dalam dan di luar ruang 

kelas, suatu pendekatan pembelajaran kontekstual menjadikan pengalaman lebih relevan dan berarti 

bagi peserta didik dalam membangun pengetahuan yang akan mereka terapkan dala pembelajaran 

seumur hidup. Pembelajaran kontekstual menyajikan suatu konsep yang mengaitkan materi pelajaran 

yang dipelajari peserta didik dengan konteks dimana materi tersebut digunakan, serta berhubungan 

dengan bagaimana seseorang belajar atau cara peserta didik belajar. Konteks memberikan arti, 

relevansi, dan manfaat penuh terhadap belajar. 

 

Materi pelajaran akan tambah berarti jika peserta didik mempelajari materi pelajaran yang disajikan 

melalui konteks kehidupan mereka, dan menemukan arti di dalam proses pembelajarannya, sehingga 
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pembelajaran akan menjadi lebih berarti dan menyenangkan. Peserta didik akan bekerja keras untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, mereka menggunakan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya 

untuk membangun pengetahuan baru. Dan selanjutnya peserta didik memanfaatkan kembali 

pemahamanpengetahuan dan kemampuannya itu dalam berbagai konteks di luar sekolah untuk 

menyelesaikan masalah dunia nyata yang kompleks, baik secara mandiri maupun dengan berbagai 

kombinasi dan struktur kelompok. 

 

Jadi jelaslah bahwa pemanfaatan pembelajaran kontekstual akan menciptakan ruang kelas yang di 

dalamnya peserta didik akan menjadi peserta aktif bukan hanya pengamat yang pasif, dan 

bertanggung jawab terhadap belajarnya. Penerapan pembelajaran kontekstual akan sangat membantu 

guru untuk menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik 

untuk membentuk hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dengan kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga, warga Negara, dan pekerja (Trianto, 2007: 101-105). 

 

Menurut Winkel (1991:42), hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai siswa di 

mana setiap kegiatan belajar dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas. Dalam hal ini hasil 

belajar meliputi keaktifan, ketrampilan proses, motivasi, juga prestasi belajar. Hasil belajar adalah 

kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu kegiatan, secara singkat dapat dikatakan hasilnya 

adalah menyangkut aspek afektif, aspek psikomotor, dan aspek kognitif. Dari ketiga aspek tersebut 

pada penelitian ini hanya akan dibahas aspek afektif pada keaktifan siswa belajar, dan aspek kognitif 

pada prestasi belajar siswa.   

 

Untuk mencapai aktivitas maksimal belajar peserta didik, dalam pembelajaran harus ada aksi untuk 

berkomunikasi yang jelas antara guru dengan peserta didik, sehingga kegiatan belajar oleh peserta 

didik dapat berdaya guna dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

 

Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran bisa positif maupun negatif. Aktivitas peserta didik yang 

positif misalnya, mengajukan pendapat atau gagasan, mengerjakan tugas atau soal, komunikasi 

dengan guru secara aktif dalam pemebelajaran dan komunikasi dengan sesama peserta didik sehingga 

dapat memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi, sedangkan aktivitas peserta didik yang 

negatif, misalnya mengganggu sesama peserta didik pada saat proses belajar mengajar di kelas, 

melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru 

(Sukestiyarno, 2008). 

 

Prestasi adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu kegiatan, secara singkat dapat 

dikatakan prestasi adalah hasil usaha.  Perbedaan hasil belajar dengan prestasi belajar, bahwa 

penilaian hasil belajar dilakukan menyangkut 3 aspek, sementara penilaian prestasi belajar dilakukan 

pada aspek kognitif. Prestasi belajar merupakan sesuatu yang harus dapat diukur (measurable). 

Mengukur prestasi belajar berarti mengukur atau melakukan penilaian mengenai seberapa besar 

pencapaian kompetensi dasar yang diperoleh peserta didik. Kompetensi dasar berarti kemampuan 

minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif. 

 

Selanjutnya penilaian prestasi belajar pada penelitian ini difokuskan pada penilaian pada aspek 

kognitif peserta didik yang berkenaan dengan tingkat pencapaian kompetensi dasar pada materi 

operasi hitung bilangan bulat. Data penilaian diambil melalui tes tertulis yang dilaksanakan pada akhir 

kegiatan. 
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Statistika merupakan salah satu materi pada pelajaran Matematika kelas XI semester 1. Dalam 

penelitian Standar Kompetensi yang terkait dengan materi statistika adalah Memahami dan 

menggunakan sifat-sifat data dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kompetensi yang terkait adalah 

organisasi data, penyajian data dan tendensi sentral. 

 

Indikator yang akan dicapai  adalah: menjelaskan peranan/kegunaan statistika dalam kehidupan 

sehari-hari; menjelaskan pengertian statistik dan statistika; menjelaskan pengertian variabel dan data ; 

membedakan jenis data; penyajian data. 

 

Materi operasi hitung bilangan bulat erat kaitannya dengan masalah-masalah kontekstual.  Untuk 

memudahkan peserta didik menguasai materi operasi hitung bilangan bulat maka digunakan model 

pembelajaran Group Investigation berbasis Kontekstual sehingga peserta didik diajak untuk 

mengkonstruk dari proses pembentukan konsep dan mengkonstruk pemikirannya dalam berbagai 

masalah kontekstual serta masalah program keahlian yang terkait dengan materi operasi hitung 

bilangan bulat.  

 

Penyampaian materi operasi hitung bilangan bulat dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

Kontekstual, di mana peserta didik dilatih atau membiasakan diri mengkonstruk idenya sendiri dalam 

menemukan konsep, mengaitkan konsep,  menggunakan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

penelitian ini diharapkan dapat memunculkan keaktifan dan keterampilan proses sehingga 

berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik. 

 

Penelitian ini diawali dengan membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang berupa 

Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).  

Pembelajaran dimulai dengan pemberian tugas terstruktur yang belum di ajarkan pada tatap muka,  

berupa materi dan LKPD. Tugas yang harus dipelajari dan dikerjakan siswa adalah membuat 

rangkuman matari (yang dapat diambil juga dari sumber manapun), membuat daftar pertanyaan dan 

mengerjakan soal yang ada di LKPD tersebut. Pemberian tugas terstruktur tersebut untuk mendorong 

siswa agar aktif mandiri tanpa bantuan guru terlebih dahulu. Mereka dapat berkomunikasi dengan 

siapa saja kecuali guru kelas. Disini siswa akan melakukan eksplorasi menggali pengetahuan lama 

(melakukan eksplorasi), dan mencari informasi. Mereka akan tumbuh keaktifannya untuk 

mempelajari konsep yang diberikan. 

 

Kegiatan selanjutnya, dilakukan apersepsi pada saat tatap muka. Siswa akan dimintai 

pertanggungjawabannya tentang belajar mandiri mengerjakan tugas tersetruktur. Disini anak diajak 

melakukan elaborasi, yakni mengumpulkan informasi dari berbagai teman dan dari guru melalui tanya 

jawab. Disini keaktifan siswa mempelajari materi semakin ditumbuhkan dan dikuatkan. Mereka akan 

banyak bertanya karena hasil belajar mandirinya masih banyak yang belum di ketahui. Terjadilah 

proses interaktif antar siswa dan guru.  

 

Untuk semakin meningkatkan keaktifan siswa, selanjutnya dilakukan metode Group Investigation 

berbasis konstruktifisme. Disini siswa diajak menemukan lagi konsep-konsep yang sudah dipelajari di 

rumah. Awal dari proses pembelajaran pada tiap pertemuan yaitu pendidik membagi beberapa 

kelompok sesuai dengan statistika yang dipilih oleh peserta didik dalam bentuk LKPD. Jika kelompok 

melebihi kapasitas, peserta yang akan mengatur pembagian kelompok. Pendidik memberikan 

permasalahan dan peserta didik menyelesaikannya dalam masing-masing kelompok. Dengan 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation berbasis Kontekstual diharapkan terjadi 

proses dialogis dan pembelajaran yang lebih terbuka dan bermakna. Dengan pembelajaran yang lebih 
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dialogis dan lebih terbuka, disini keaktifan siswa semakin meningkat. Pningkatan aktivitas peserta 

didik ini tentu saja akan disertai peningkatan kemampuan penguasaan materi konsepnya. Akhirnya 

bila diberi tes tentu saja siswa akan lebih baik hasil yang diperolehnya.  

 

Hipotesis 

Sesuai dengan kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka hipotesis penelitian adalah  Pembelajaran 

matematika dengan metode Group Investigation berbasis Kontekstual pada pokok bahasan statistika 

di kelas XI dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa.  Pembelajaran matematika dengan metode 

Group Investigation berbasis Kontekstual pada pokok bahasan statistika di kelas XI dapat 

meningkatkan jumlah siswa yang tuntas prestasi belajarnya 

 

METODE PENELITIAN 

Subyek yang akan diteliti atau sampel yang akan diteliti ialah siswa yang mendapat  pembelajaran 

operasi hitung bilangan bulat khususnya statistka pada semester I  kelas XI SMA Negeri 1 Raman 

Utara  tahun ajaran 2010/2011. Materi yang diberikan adalah materi operasi hitung bilangan bulat 

menyangkut operasi hitung bilangan bulat.    

 

Siklus Kegiatan 

Siklus 1 

Perencanaan  

Meninjau kembali rancangan pembelajaran yang disiapkan untuk siklus 1 yakni Silabus, RPP tentang 

variariabel data, dan jenis-jenis data Penekanan perencanaan disini adalah menyiapkan siswa benar-

benar siap melaksakan tugas terstruktur. Menyiapkan LKPD berupa tugas rumah maupun soal 

turnamen: Isi program modul ini berupa ringkasan materi dan soal-soal yang dicalonkan dalam group 

invertigasi. Soal-soal dikerjakan sebaiknya dalam kelompok. Bahan ini diberikan sebelum 

pembelajaran.   

 

Pelaksanaan 

Guru didampingi pengamat menampung semua permasalahan yang muncul setelah siswa mempelajari 

LKPD yang sudah diberikan sebelumnya. Permasalahan dibahas bersama dengan model tanya jawab 

sambil menjelaskan materi. Apabila permasalahan muncul dari siswa pada suatu kelompok, maka 

pemecahannya dilakukan dengan saling lempar pada siswa yang sudah tahu. Mereka yang dapat 

menyelesaikan masalah dapat poin bintang atas nama kelompok dan atas nama pribadi. Untuk 

memperjelas atau mempertegas materi siswa diberi tugas untuk didiskusikan lagi melalui Group 

investigasi berbasis konnstruktivisme.   Guru memberikan soal untuk tahap pertama. Dalam kegiatan 

ini di bawah pengawasan dan bimbingan guru.  Pada suatu penyelesaian suatu masalah soal siswa atau 

kelompok yang berhasil wajib menjelaskan pada kelompok lain dengan bimbingan guru.  Siswa diberi 

tes akhis siklus. 

 

Evaluasi 

Guru mengamati apakah keaktifan siswa yang sudah dapat dilaksanakan oleh siswa dalam 

pembelajaran siklus 1. Guru mengamati pada setiap kegiatan yang dilakukan siswa. Dimulai dari 

permasalahan yang muncul pada awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Berikan penilaian untuk 

masing-masing siswa tentang indikator keaktifan yang telah disiapkan. Akhirnya guru memberi tes 

untuk akhir siklus 1 
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Refleksi 

Secara kolaboratif guru dan pengamat menganalisis hasil pengamatan dan hasil tes. Selanjutnya 

membuat suatu refleksi, membuat simpulan sementara terhadap pelaksanaan siklus 1. Mendiskusikan 

hasil analisis berdasar indikator pengamatan, dan indikator soal evaluasi. Membuat suatu perbaikan 

tindakan atau rancangan revisi berdasar hasil analisis pencapaian indikator-indikator tersebut. 

 

Siklus 2 

Perencanaan  

Meninjau kembali rancangan pembelajaran yang disiapkan untuk siklus 2 yakni Silabus, RPP tentang 

pengurangan presentasi data Penekanan perencanaan disini adalah menyiapkan siswa benar-benar siap 

melaksakan tugas terstruktur selanjutnya. Menyiapkan LKPD berupa tugas rumah maupun soal: Soal-

soal dikerjakan dalam kelompok. Bahan ini diberikan sebelum pembelajaran. 

   

Pelaksanaan 

Guru didampingi pengamat menampung semua permasalahan yang muncul setelah siswa mempelajari 

LKPD yang sudah diberikan sebelumnya. Permasalahan dibahas bersama dengan model tanya jawab 

sambil menjelaskan materi. Apabila permasalahan muncul dari siswa pada suatu kelompok, maka 

pemecahannya dilakukan dengan saling lempar pada siswa yang sudah tahu.  Untuk memperjelas atau 

mempertegas materi siswa diberi tugas untuk didiskusikan lagi melalui Group investigasi berbasis 

konnstruktivismen.  Disini siswa sudah ditingkatkan diberi masalah untuk dipecahkan dalam 

kelompoknya. Guru sesekali memberi bimbingan. Guru memberikan soal untuk tahap kedua. Dalam 

kegiatan ini di bawah pengawasan dan bimbingan guru. Pada suatu penyelesaian suatu masalah soal 

siswa atau kelompok yang berhasil wajib menjelaskan pada kelompok lain. Guru membimbing sedikit 

pada presentasi, sudah mulai akan dilepas. Siswa diberi tes akhis siklus. 

 

Evaluasi 

Guru mengamati apakah keaktifan siswa yang sudah dapat dilaksanakan oleh siswa dalam 

pembelajaran siklus 2. Guru mengamati pada setiap kegiatan yang dilakukan siswa. Dimulai dari 

permasalahan yang muncul pada awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Berikan penilaian untuk 

masing-masing siswa tentang indikator keaktifan yang telah disiapkan. Akhirnya guru memberi tes 

untuk akhir siklus 2 

 

Refleksi 

Secara kolaboratif guru dan pengamat menganalisis hasil pengamatan dan hasil tes. Selanjutnya 

membuat suatu refleksi, membuat simpulan sementara terhadap pelaksanaan siklus 2. Disini siswa 

diminta lebih berani berpendapat, dan mandiri dalam melakukan pemecahan masalah. Mendiskusikan 

hasil analisis berdasar indikator pengamatan, dan indikator soal evaluasi. Membuat suatu perbaikan 

tindakan atau rancangan revisi berdasar hasil analisis pencapaian indikator-indikator tersebut. 

 

Siklus 3 

Perencanaan  

Meninjua kembali rancangan pembelajaran yang disiapkan untuk siklus 3 yakni Silabus, RPP tentang 

ukuran tendensi sentral. Penekanan perencanaan disini adalah menyiapkan siswa benar-benar siap 

melaksakan tugas terstruktur. Menyiapkan LKPD berupa tugas rumah maupun soal turnamen: Isi 

program modul ini berupa ringkasan materi dan soal-soal yang dicalonkan dalam group invertigasi. 

Soal-soal dikerjakan dalam kelompok. Bahan ini diberikan sebelum pembelajaran. 
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Pelaksanaan 

Guru didampingi pengamat menampung semua permasalahan yang muncul setelah siswa mempelajari 

LKPD yang sudah diberikan sebelumnya. Permasalahan dibahas bersama dengan model tanya jawab 

sambil menjelaskan materi. Apabila permasalahan muncul dari siswa pada suatu kelompok, maka 

pemecahannya dilakukan dengan saling lempar pada siswa yang sudah tahu. Mereka yang dapat 

menyelesaikan masalah dapat penghargaan tambahan nilai untuk masing-masing anggota kelompok.  

Untuk memperjelas atau mempertegas materi siswa diberi tugas untuk didiskusikan lagi melalui 

Group investigasi berbasis konnstruktivismen. Disini siswa sudah dilepas untuk melaksanakan Grup 

investigasi mandiri.   Guru memberikan soal untuk tahap ke tiga. Dalam kegiatan ini betul betul siswa 

mandiri dalam kelompoknya. Pada suatu penyelesaian suatu masalah ini lebih banyak siswa yang 

berani berpendapat.  Siswa diberi tes akhis siklus. 

 

Evaluasi 

Guru mengamati apakah keaktifan siswa yang sudah dapat dilaksanakan oleh siswa dalam 

pembelajaran siklus 3. Guru mengamati pada setiap kegiatan apakah grup investigasi sudah benar-

benar dilaksanakan siswa dengan baik. Akhirnya guru memberi tes untuk akhir siklus 3 

 

Refleksi 

Secara kolaboratif guru dan pengamat menganalisis hasil pengamatan dan hasil tes. Disini siswa 

diharapkan sudah tuntas dalam menguasai konsepnya. Mendiskusikan hasil analisis berdasar indikator 

pengamatan, dan indikator soal evaluasi. Diharapkan sudah tidak banyak melakukan perbaikan. 

Pembelajaran yang baik sudah dapat dilestarikan. 

 

Cara Pengambilan dan Pengolahan Data 

Data merupakan ekspresi atau hasil pengamatan/penghitungan/pengukuran dari suatu variabel. Data 

dari variabel keaktifan  diambil dengan pengamatan/observasi, sedangkan data dari variabel prestasi 

belajar diambil dengan tes. Data yang diperoleh diolah dengan analisis deskriptif.  

 

Lembar Pengamatan 

Instrumen pengamatan variabel Keaktifkan  (Instrumen ketrampilan sama spt keaktifan) 

 kode Reaksi tugas  Awal pembel Proses pembelajaran   Menutup  

Nama no A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 

x—x R1                                   

x—x R2                                   

… …                                   

… …                                   

                                    

 

Hasil Penelitian 

Pelaksanaan penelitian di kelas XII IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Raman Utara. Pembelajaran 

Matematika di SMA Negeri 1 Raman Utara  dilaksanakan selama 3 kali pertemuan (pelaksanaan 6 x 

45 menit).  Pelaksanaan pembelajaran, hasil observasi aktivitas siswa, hasil observasi guru peneliti, 

hasil belajar Matematika siswa, refleksi dan rekomendasi setelah dilakukan pembelajaran inkuiri di 

SMA Negeri 1 Raman Utara  kelas XII IPA-2 SMA Negeri 1 Raman Utara.  

 

Berdasarkan catatan lapangan, pada saat berlangsungnya belajar kelompok setiap siswa kelihatan aktif 

dalam kelompoknya masing-masing. Hal ini disebabkan karena guru berkeliling melihat-lihat cara 
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kerja masing-masing kelompok, secara bergantian guru membimbing bagaimana cara yang benar 

dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan.  Pada saat bersamaan, sewaktu peneliti memberikan 

bimbingan kepada setiap kelompok supaya aktif berinteraksi dengan kelompoknya. Secara kolaboratif 

guru dan pengamat menganalisis hasil pengamatan dan hasil tes. Disini siswa diharapkan sudah tuntas 

dalam menguasai konsepnya.  Mendiskusikan hasil analisis berdasar indikator pengamatan, dan 

indikator soal evaluasi. Diharapkan sudah tidak banyak melakukan perbaikan. Pembelajaran yang 

baik sudah dapat dilestarikan. 

 

Data merupakan ekspresi atau hasil pengamatan/penghitungan /pengukuran dari suatu variabel. Data 

dari variabel keaktifan  diambil dengan pengamatan/observasi, sedangkan data dari variabel prestasi 

belajar diambil dengan tes. Dari hasil penelitian tindakan kelas selama siklus I sampai dengan siklus 3 

dilakukan pengelompokan hasil-hasil pelaksanaan, pengamatan aktivitas siswa sebagai berikut: 

 

Tabel Peningkatan Aktivitas  Belajar Siswa 

No Aktivitas Siswa

%                        

Siswa Aktif           

Siklus I

%                    

Siswa Aktif  

Siklus II

%        

Peningkatan

%        

Peningka

tan

1 Tidak mencatat 97% 100% 3% 3%

2 Tidak terlibat kerja kelompok 91% 100% 9% 9%

3 Tidak mengerjakan soal latihan 100% 100% 0% 0%

4 Ngobrol di luar materi 94% 94% 0% 0%

Persentase Keseluruhan 81% 94% 13% 13%  
 

Dari tabel di atas tampak bahwa terdapat peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Pada siklus 

kedua dengan guru berkeliling siswa yang kurang aktif berkurang bahkan lebih cenderung ingin 

menunjukkan keaktivannya siswa. Artinya dengan pembelajaran matematika statistika dapat 

meningkatkan tingkat aktivitas belajar siswa namun masih perlu adanya perhatian guru pada setiap 

kelompoknya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran metode group investigation yang dilaksanakan di 

kelas XII IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Raman Utara, maka dapat diambil simpulan sebagai 

berikut : Rata-rata aktivitas siswa yang sesuai dengan aspek yang diamati selama pembelajaran 

metode group investigation pada siklus I sebesar 25,25.  Pada siklus II mengalami peningkatan 

menjadi 44,75. Rata-rata hasil belajar siswa terhadap pelajaran Matematika setelah diterapkannya 

pembelajaran metode group investigation pada siklus I sebesar 26,29.  Hasil belajar siswa pada siklus 

II mengalami peningkatan menjadi 50,00%. Rata-rata hasil belajar siswa terhadap pelajaran 

Matematika setelah diterapkannya pembelajaran metode group investigation pada siklus 3 sebesar 

23,07.  Hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 57,69%. 

 

Saran-Saran 

Berdasarkan hasil refleksi pada beberapa siklus pembelajaran metode group investigation yang telah 

dilaksanakan di kelas XII IPA-2 SMA Negeri 1 Raman Utara, maka terdapat saran yang ingin penulis 

sampaikan untuk penulis sendiri dan pembaca yang ingin menerapkan model pembelajaran ini pada 

pembelajaran, antara lain : Penerapan pembelajaran metode group investigation hendaknya dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyampaikan materi yang bersifat eksperimen dan 
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konsep untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hendaknya guru dapat meningkatkan 

penyajian eksperimen dan demonstrasi sesering mungkin agar siswa dapat lebih mudah menerima, 

memahami dan mengingat materi yang disampaikan. Hendaknya alat yang digunakan dalam 

melaksanakan eksperimen dan demonstrasi merupakan alat-alat yang mudah dijumpai di sekitar 

lingkungan siswa, sehingga siswa dapat mencoba sendiri di luar kelas. Guru harus lebih 

memperhatikan setiap anggota kelompok yang tidak hadir saat pembelajaran berlangsung, kemudian 

memberikan Lembar Kerja Kelompok yang menjadi tanggungjawab anggota kelompok yang tidak 

hadir kepada kelompoknya untuk dipelajari. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adrian, Dennis. 2009. Artikel Psikologi Perkembangan. Teori Gestalt. Online. (Tersedia di 

http://www.docstoc.com/docs/42007998/KUMPULAN-GESTALT) [17 Juni 2011]. 

Arifin, Z. 1991. Evaluasi Instruksional Prinsip-Teknik-Prosedur. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

-----------. 2010. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

BSNP. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar 

dan Menengah. Jakarta: Badan Satuan Nasional Pendidikan. 

Clark, C., Guskey, T., & Benninga, J. 1983. The effectiveness of Mastery Learning Strategies in 

Undergraduate Education Courses. Journal of Educational Research, Vol. 76(4), 210-214. 

Depdiknas. 2003. Model Pelatihan dan Pengembangan Silabus. Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional. 

Elfatru, Nawawi. 2010. Keaktifan Belajar. Online. [9 Desember 2010] (Tersedia di 

http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifan-belajar.html). 

Gafur, A. 1989. Disain Instruksional. Solo: Tiga Serangkai. 

Hasegawa, Junichi. 1997. Concept Formation of Triangles and Quadrilaterals In The Second Grade. 

Educational Studies In Mathematics 32: 157-179. 

Herbst, Patricio G. 2006. Teaching Geometry With Problems: Negotiating Instructional Situations 

and Mathematical Tasks. Journal For Research in Mathematics Education 2006, Vol. 37, 

No. 4, 313-347. 

Hobri dan Susanto. 2006. Penerapan Pendekatan Cooperative Learning Model Group Investigation 

Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas III SLTPN 8 Jember Tentang Volume 

Tabung, Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 7, No. 2, 2006: 74-83. 

Hudojo, H. 1988. Mengajar Belajar Matematika. P2LPTK. Jakarta: Dirjen Dikti. 

Jamarah, B., Syaiful dan Aswan. 2000. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 

Krismanto, Al. 2003. Beberapa Teknik, Model, dan Strategi Dalam Pembelajaran Matematika. 

Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat jenderal Pendidikan Dasar Dan 

Menengah Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Matematika. Online. (Tersedia di 

http://p4tkmatematika.org 

/downloads/sma/STRATEGIPEMBELAJARANMATEMATIKA.pdf). 

Patriciah, W.W and Johnson, M.C. 2008. Effects of Mastery Learning Approach on Secondary 

School Students’ Physics Achievement. Eurasia Journal of Mathematics, Science & 

Technology Education, Vol. 4(3), 293-302. 

Powell, Ellen Taylor. 1988. Sampling. Texas: The Texas A&M University System. Online. 

(Tersedia di http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/G3658-3.PDF). 

Pribadi, Benny A. 2009. Model Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Dian Rakyat. 

Slavin, Robert E. 2010. Cooperative Learning Teori, Riset, dan Praktek. Bandung: Penerbit Nusa 

Media. 

http://www.docstoc.com/docs/42007998/KUMPULAN-GESTALT
http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifan-belajar.html
http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/G3658-3.PDF


 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 12 │ DESEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              41 

 

Steinbring, Heinz. 1997. Epistemological Investigation of Classroom Interaction In Elementary 

Mathematics Teaching. Educational Studies In Mathematics 32: 49-92. 

Sudjana. 2002. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito. 

Sukestiyarno. 2008. Menyiapkan Guru Membuat Karya Ilmiah. Semarang: Unit Program Belajar 

Jarak Jauh UT Semarang. Online. [17 Desember 2010].Tersedia di 

http://suchaini.blogspot.com/2008/04/menyiapkan-guru-membuat-karya-ilmiah.html) 

Sukestiyarno. 2010. Olah Data Penelitian Berbantuan SPSS. Semarang: Universitas Negeri 

Semarang. 

Supinah, dkk. 2008. Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Matematika SD dalam Rangka Pengembangan  KTSP. Yogyakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika. 

Thiagarajan, S., Semmel, D.S., Semmel. M.I. 1974. Instructional Development for Training 

Teachers of Exceptional Children, A Source Book. Blomington: Center of Inovation on 

Teaching the Handicapped Minnepolis Indiana University.  (Tersedia di 

http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED090725.pdf ) [8 September 2010]. 

Trianto. 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher. 

 

Pristiyani, S.Pd. 

SMA Negeri 1 Raman Utara Provinsi Lampung 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://suchaini.blogspot.com/2008/04/menyiapkan-guru-membuat-karya-ilmiah.html
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED090725.pdf%20)%20%5b8


 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 12 │ DESEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              42 

 

EFFECTIVENESS OF USING THE WORDWALL APPLICATION IN 

ONLINE LEARNING CLASS 1 MATHEMATICS PURWODADI SDN 

SIMPANG KEC. TANJUNG BINTANG DISTRICT  

LAMPUNG SELATAN 

 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI WORDWALL DALAM 

PEMBELAJARAN DARING (ONLINE) MATEMATIKA KELAS 1  

SDN PURWODADI SIMPANG KEC.TANJUNG BINTANG 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
 

Ratna Kartika Ambangsari, S.Pd,SD 

SD N Purwodadi Simpang Kec.Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 

Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to find out how effective the use of the Wordwall application is in online learning (online) 

Mathematics in grade 1 at SDN Purwodadi Simpang, Tanjung Bintang District and the effectiveness of using 

Wordwall media in closing activities which are reviewed through test results (final test of all material). The 

research used is a combination research by combining quantitative and qualitative data collection techniques. 

The subjects of this research were 22 grade 1 students at SDN Purwodadi Simpang, Tanjung Bintang District. 

In this study, various instruments were used to collect data such as: (1) student response questionnaires (2) 

interviews to support the results of student response questionnaires (3) questions through Wordwall media and 

test questions to see the effectiveness of using Wordwall media in online mathematics learning activities . The 

results of this study were (1) on the student response questionnaire in using Wordwall media in the closing 

activities of online mathematics learning counting number material was very effective with an average 

questionnaire score of 32.3 (2) the results of the tests carried out by students produced a percentage 

completeness of 88.04 and already 75% of the number of students so it has been declared effective. 

Key Word: Effectiveness, Wordwall, Online Learning 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektiviitas penggunaan aplikasi Wordwall dalam 

pembelajaran daring (Online) Matematika pada kelas 1 di SDN Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung 

Bintang   dan efektivitas penggunaan media Wordwall pada kegiatan pentup yang ditinjau melalui hasil ulangan 

(tes akhir seluruh materi). Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kombinasi dengan menggabungkan 

teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Dengan subjek peneltian ini adalah 22  peserta didik kelas 1 

SDN Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang . Dalam penelitian ini menggunakan berbagai instrumen 

untuk mengumpulkan data seperti: (1) kuesioner respon peserta didik (2) wawancara sebagai pendukung hasil 

kuesioner respon peserta didik (3) soal melaui media Wordwall dan soal ulangan untuk melihat keefektifan 

penggunaan media Wordwall pada kegiatan pembelajaran daring matematika. Hasil dari penelitian ini adalah (1) 

pada kuesioner respon peserta didik dalam penggunaan media Wordwall pada kegiatan penutup pembelajaran 

daring matematika materi bilangan cacah sudah sangat efektif dengan nilai rata-rata angket 32,3 (2) hasil 

ulangan yang dilaksanakan oleh peserta didik dihasilkan persentase ketuntasan sebesar 88,04 dan sudah 75% 

jumlah peserta didik sehingga sudah dinyatakan efektif. 

Kata Kunci : Efektivitas, Wordwall, Pembelajaran Daring 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, dan meliputi berbagai bagian yang berhubungan erat 

dengan satu sama yang lainnya. Oleh sebab itu, apabila pendidikan ingin dilaksanakan secara terarah 

dan teratur, maka berbagai faktor yang berperan serta dalam pendidikan harus dipahami terlebih 

dahulu. Berbagai bagian dalam sistem pendidikan, baik secara mikro maupun makro perlu dikenali 

secara mendalam sehingga komponen-komponen tersebut dapat berfungsi dan berkembang guna 

menumbuhkan garapan pendidikan tersebut ke arah tujuan pendidikan yang ditetapkan. 

 

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan bahwa 

Pendidikan adalah mengerti cara terarah untuk menciptakan situasi dan metode belajar dan metode 

pembelajaran supaya peserta didik secara aktif memajukan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengawasan diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 

 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan dan suatu proses 

dimana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar juga suatu aktivitas 

mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkingan dan menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan serta nilai-nilai dan sikap. Belajar 

merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar 

sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan dalam belajar adalah input yang ber stimulus dan 

output yang berupa respons. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, 

sedangkan respons berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh 

guru tersebut. 

 

Berbicara tentang media pembelajaran sangat banyak jenisnya, mulai dari media gambar, media 

video, serta power point. Media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar 

mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah 

pada khususnya. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan harus lebih banyak dilakukan 

pengajar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Salah satunya yaitu untuk 

peningkatan proses pembelajaran yang penggunaan medianya secara efektif dan dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar yang baik. 

 

Untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, seorang guru sering kali menemukan kesulitan 

dalam memberikan materi pembelajaran. Media pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang 

sangat penting yaitu membantu peserta didik untuk memahami materi yang nantinya mempengaruhi 

prestasi belajar, dan di sinilah media di butuhkan untuk memudahkan guru dan peserta didik dalam 

menerima pembelajaran. Semisal dalam pembelajaran jarak jauh yang sangat berfungsi dalam proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran guru harus memanfaatkan kemajuan teknologi agar peserta didik 

menarik perhatian, membuat peserta didik antusias dan memiliki pemahaman yang tinggi. 

 

Apalagi dengan situasi Covid-19 yang disebabkan virus corona ini memaksa pemerintah membuat 

kebijakan belajar di rumah. Dan belajar di rumah menjadi kebijakan yang diambil pemerintah untuk 

memutus mata rantai penyebaran virus yang rentan terjadi pada anak-anak tingkat pendidik dasar. 

Untuk menyukseskan program belajar di rumah, maka masih membutuhkan informasi akan 

pembelajaran daring dan mekanismenya. 

 

Pembelajaran daring sebenarnya sejalan dengan teori pembelajaran konstruktivisme dimana 

pengetahuan peserta didik disusun oleh mereka sendiri melalui proses belajar. Pada zaman era 
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revolusi industri 4.0 saat ini, guru tidak lagi menjadi sumber utama pembelajaran. Hal ini disebabkan 

karena informasi berkembang pesat dan sangat mudah diakses oleh peserta didik.  dan pembelajaran 

melalui daring yang tidak melakukan tatap muka langsung tentunya memiliki berbagai tantangan. 

Sehingga fokus peserta didik dalam pembelajaran berkurang dan selain itu waktunya pun sangat 

singkat yang sebenarnya kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pembuka, isi, dan penutup 

menjadi terabaikan. 

 

Perlu adanya suatu media yang bisa mengangkat motivasi peserta didik untuk tetap fokus dalam 

pembelajaran dan tetap terjamin yaitu dengan penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning, e-

learning merupakan contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat digunakan 

untuk mempermudah suatu proses pembelajaran. Salah satu jenis e-learing yaitu wordwall. Dengan 

ini peneliti menggunakan media aplikasi wordwall yang sangat mudah digunakan untuk mengetahui 

prestasi belajar peserta didik. Dalam kegiatannya dengan menggunakan media aplikasi wordwall 

dapat diakses oleh peserta didik secara individual atau melalui bimbingan guru. Aplikasi ini termasuk 

aplikasi evaluasi pembelajaran online. Dengan adanya apliksai ini diharapkan agar dapat 

mempermudah peserta didik dalam memahami suatu materi pembelajaran menggunakan daring 

sehingga memotivasi dalam belajarnya semakin bertambah. 

 

Dengan ini menyadari pentingnya media aplikasi wordwall yang berguna pada saat pembelajaran 

jarak jauh terhadap prestasi peserta didik, maka penulis memilih judul “Efektivitas Penggunaan 

Aplikasi Wordwall dalam Pembelajaran Daring Matematika kelas 1 di SDN Purwodadi Simpang 

Kecamatan Tanjung Bintang.” 

 

Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu: Pada 

proses pembelajaran daring, guru sulit memantau perkembangan peserta didik dan kurang termotivasi 

dengan pembelajaran yang di berikan oleh guru melalui tugas seperti hanya melalui Whattshapp lalu 

dikerjakannya di buku. Bagi guru adanya kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran matematika 

pada materi bilangan cacah yang disebabkan oleh peserta didik yang kurang paham. Adanya 

pembelajaran daring tentunya memiliki berbagai tantangan, dimana peserta didik kurang fokus dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, perlu ada pembatasan masalah agar 

penelitian menjadi lebih fokus. Penelitian ini dibatasi pada: subjek yang digunakan penelitian ini yaitu 

peserta didik kelas 1 di SDN Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang.  Keefektifan 

penggunaan aplikasi wordwall pada kegiatan penutup pembelajaran daring matematika. Materi yang 

digunakan penelitian ini adalah bilangan cacah. 

 

Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka dianggap perlu adanya rumusan 

masalah agar pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak meluas. Bagaimana efektivitas penggunaan 

media aplikasi wordwall pada kegiatan penutup pembelajaran daring matematika pada materi 

bilangan cacah yang dilihat dari respon peserta didik? Apakah efektiv dalam penggunaan media 

aplikasi wordwall pada pembelajaran matematika melalui daring dalam materi bilangan cacah yang 

dilihat dari hasil prestasi belajar peserta didik? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui adakah efektivitas 

penggunaan media aplikasi wordwall pada kegiatan penutup pembelajaran daring matematika meteri 

bilangan cacah dari respon peserta didik dan dalam prestasi belajar 

 

KAJIAN TEORI 

Pembelajaran efektif merupakan gabungan yang tersusun meliputi manusiawi, material, sarana, 

peralatan serta prosedur ditunjukan untuk mengubah sikap peserta didik ke arah yang positif serta 

lebih baik sesuai dengan kemampuan serta perbandingan yang dimiliki peserta didik untuk menggapai 

tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Efektivitas pendidikan bisa dilihat dari kegiatan peserta 

didik selama pendidikan serta kemampuan konsep peserta didik. Untuk menggapai konsep pendidikan 

yang efektif serta efesien butuh adanya ikatan timbal balik antara peserta didik serta guru untuk 

menggapai sesuatu tujuan secara bersama, tidak hanya itu pula wajib disesuaikan dengan keadaan 

kawasan sekolah, fasilitas serta prasarana, dan juga media pembelajaran yang diperlukan untuk 

membantu tercapainya segala aspek perkembangan peserta didik. 

 

Efektivitas pendidikan merupakan dimensi keberhasilan dari sesuatu proses interaksi antara peserta 

didik ataupun dengan guru dalam suasana edukatif untuk menggapai tujuan pendidikan. Efektivitas 

pendidikan dapat diartiakan yaitu belajar yang berfungsi serta bertujuan untuk peserta didik yang 

memungkinkan peserta didik untuk belajar kemampuan tertentu, ilmu pengetahuan dan perilaku 

dengan mudah, menyenangkan, serta dapat terselesaikan tujuan pendidikan sesuai harapan. Serta 

efektivitas pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila proses  pembelajarannya meraih target yang 

diinginkan, baik dari segi tujuan pendidikan serta prestasi peserta didik yang optimal.  

 

Efektivitas pembelajaran ialah salah satu standar kualitas pembelajaran serta kerap kali diukur dengan 

tercapainya tujuan, ataupun sebagai ketepatan dalam mengelola sesuatu situasi. embelajaran efisien 

merupakan gabungan yang tersusun meliputi manusiawi, material, sarana, peralatan serta prosedur 

ditunjukan buat mengubah sikap peserta didik ke arah yang positif serta lebih baik sesuai dengan 

kemampuan serta perbandingan yang dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

sudah ditetapkan. 

 

Prestasi belajar ialah gabungan dari 2 kata, yakni“ prestasi” serta“ belajar”. Pada tiap kata tersebut  

memilki arti tertentu. Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia, pestasi merupakan hasil yang dicapai( 

dari yang sudah dilakukan, dikerjakan, serta sebagainya). Prestasi dapat dimaksud sebagi hasil yang 

diperoleh sebab adanya aktivitas belajar yang sudah dilakukan. 

 

Kata media berasal dari bahsa latin medius yang secara hariah berati tengah “perantara atau 

pengantar”. Media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran disebut dengan media 

pembelajaran. Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyaluran pesan guna 

mencapai tujuan pengajaran. Sedangkan pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan yang 

menjadikan seseorang belajar. Jadi, media pembelajaran adalah media yang digunakan pada proses 

pembelajaran sebagai penyalur pesan antara guru dan peserta didik agar tujuan pengajaran tercapai. 

 

Media pembelajaran adalah sebagai komponen sumber belajar di lingkungan peserta didik yang dapat 

merangsang peserta didik untuk belajar mengajar dan sarana fisik yang mengandung materi pelajaran. 

Dalam artian biasanya media pembelajaran yaitu sebagai benda-benda yang dibawa masuk ke ruang 

kelas untuk membantu efektivitas proses belajar mengajar. Dapat diartikan juga media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan, dan sebagai komponen 
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sumber belajar di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar dan 

juga merangsang terjadinya proses belajar mengajar. 

 

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis 

dalam proses pembelajaran yang digunakan untuk menyalurkan pesan kepada peserta didik dan dapat 

membantu guru untuk mempermudah dalam penyampaian materi pelajaran sehingga memudahkan 

pencapaian dalam tjuan pembelajaran yang telah di rumuskan.  

 

Wordwall adalah sebuah aplikasi yang menarik pada browser. Aplikasi ini khusus bertujuan sebagai 

sumber belajar, media, dan alat penilaian yangm menyenangkan bagi murid. Di dalam halaman 

wordwall juga disediakan contoh-contoh hasil kreasi guru sehingga pengguna baru mendandapatkan 

gambaran akan berkreasi seperti apa. Wordwall dapat diartikan web aplikasi yang kita gunakan untuk 

membuat games berbasis kuis menyenangkan. Web aplikasi ini cocok buat merancang dan mereview 

sebuah penilaian pembelajaran. 

 

Hasil Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang peneliti anggap relevaan dengan penelitian yang telah dilakukan di 

antaranya: Penelitian yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Quizziz dalam Pembelajaran 

Daring ( online ) Fisika pada Materi Usaha da Energi kelas X Mipa di SMA YADIKA Tahun 

Pelajaran 2019/2020” yang disusun oleh Yoselia Alvi Kusuma,  dalam pokok bahasan skripsi ini 

adalah pengguna aplikasi quizziz untuk menjadikan pembelajaran. Penelitian ini sama dengan peneliti 

lakukan yaitu tentang aplikasi pembelajaran yang dikaitkan dengan teknologi, perbedaannya dalam 

penelitian ini yaitu hanya berbentuk kuis saja, sehingga penulis mencoba melakukan penelitian 

dengan aplikasi pembelajaran lain yaitu wordwall yang dirasakan penulis dengan media aplikasi 

wordwall banyak variasi dalam pembuatannya. 

 

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Media Presentasi pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam” yang disusun oleh Asrori Huda  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Penelitian yang dilakukan oleh Asrori Huda hampir sama dengan yang peneliti lakukan yaitu dengan 

metode penelitian kombinasi atau metode gabungan (kuantitatif – kualitatif). Tetapi penelitian ini 

lebih dominan metode kualitatif dan sebagai metode pelengkap adalah metode kuantitatif. Sedangkan 

peneliti lebih dominan metode kuantitatif. 

 

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Media Kahoot pada Kegiatan Penutup 

Pembelajaran Matematika Aturan Sinus dan Cosinus di Kelas X Mipa 4 SMA N 1 Punggur” yang 

disusun oleh Lucia Vita Desyana,. Penelitian yang dilakukan oleh Lucia Vita Desyana sama dengan 

peneliti menggunakan media evaluasi dalam pembelajaran pada kegiatan penutup.  

 

Kerangka Berfikir 

Dalam proses pembelajaran banyak aplikasi bervariasi dalam penggunaannya, dan aplikasi banyak 

digunakan oleh guru tentunya disesuaikan dengan materi pembelajaran. Dengan menggunakan 

aplikasi, pembelajaran lebih mempermudah dalam penyampaian materi pelajaran kepada peserta 

didik. Dan sekarang pun bermanfaat bagi guru untuk pembelajaran jarak jauh. Guru pun dituntut 

untuk lebih mahir dalam informasi teknologi (IT). 

 

Adapun dalam kegiatan penutup dalam pembelajaran guru pun banyak macam cara untuk 

menyampaikannya. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru seperti Wordwall , kahoot, 

quizziz, proprofs. Tetapi peneliti lebih memilih media aplikasi wordwall dikarenakan dengan media 
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ini banyak variasi jenis permainannya, seperti Random Wheel (Roda acak). True or false (Benar atau 

salah), Missing Word, Random cards (Kartu acak), Find the Match (Mencari pandanan), Match up, 

Whack a-mole, Group short, Hangman, Anagram, Open the Box, Wordsearch (cari kata), Ballon pop, 

Unjumble, Labelled diagram, dan Gameshow Quiz. Dan dapat memudahkan guru untuk memilih jenis 

permainannya dan bisa disesuikan dengan pelajarannya. 

 

Dalam penggunaannya dapat dishare langsung melalui link. Dan menarik peserta didik untuk belajar 

dan dapat mengerjakan tugasnya dengan antusias. Dalam evaluasi pembelajaran online pada 

pembelajaran daring bukanlah kegiatan ulangan harian, sehingga tidak terlalu menitikberatkan pada 

nilai yang diperoleh peserta didik. Dengan kategori bermain menggunakan aplikasi evaluasi 

pembelajaran online adalah bermain aktif, yakni kesenangan yang timbul dari apa yang dilakukan 

oleh peserta didik. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat Penelitian dilakukan di SDN Purwodadi Simpang yang bera;amatkan di Jln. Ir Sutami Km 19 

Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung bintang Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos 35361. 

Subjek penelitian yang diteliti adalah peserta didik kelas 1 tahun pelajaran 2020/2021. Objek 

penelitian yang diteliti adalah efektifitas penggunaan media Wordwall pada kegiatan penutup 

pembelajaran daring matematika pada materi bilangan cacah. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Mixed Method (Pendekatan Kombinasi), yaitu penggabungan antara metode 

kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Dalam metode penelitian ini Cresswell berpendapat 

bahwa pendekatan penelitian antara kuantitatif dan kualitatif akan lebih akurat dari pada hanya 

menggunakan salah satu saja. Sehingga dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif 

secara bersamaan akan dapat mempeoleh pemahaman yang paling baik apabila dibandingkan dengan 

satu pendekatan. Metode kombinasi merupakan salah satu bentuk penelitian di mana peneliti baik 

perorangan maupun kelompok secara sistematis mengkombinasikan atau menggabungkan pendekatan 

penelitian kuantitatif dan kualitatif, baik dari aspek teknik, metode, cara pandang, konsep, maupun 

bahasa ke dalam satu studi. 

 

Dalam penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan metode kombinasi di mana salah satu metode 

lebih dominan terhadap metode lain. Metode kurang dominan hanya diposisikan sebagai metode 

pelengkap sebagai data tambahan. Metode yang lebih dominan pada penelitian ini adalah metode 

kuantitaif dan metode kualitatif sebagai pelengkap. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapat data-data yang benar dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif. Untuk mendapatkan data pada pendekatan kuantitatif menggunakan penyebaran 

kuesioner, memberi soal melalui aplikasi Wordwall serta ulangan. Sedangkan untuk pendekatan 

kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.  

  

Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis beberapa data terkait dengan efektivitas penggunaan 

media Wordwall pada kegiatan penutup. Dalam kegiatan pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila 

sebagian besar (75%) peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan adanya 

perubahan perilaku dari hasil belajar peserta didik.  
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Analisis Hasil Wawancara 

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan dan untuk 

memperkuat data. Dan dapat dilakukan secara analisis yang berbentuk deskriptif dengan jawaban 

yang diberikan oleh peserta didik Dalam wawancara yang telah dilaksanakan. Analisis data hasil 

pengerjaan soal dari media Wordwall dan prestasi belajar. Dalam pengerjaan soal dari media 

Wordwall dengan ini diperoleh pada latihan soal yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran daring. 

Pada media Wordwall dapat di olah untuk mengukur hasil pengerjaan pada pembelajaran daring 

matematika yang dimana setiap pertemuan pertama sampai ketiga setiap soal pada games Wordwall 

terdapat 10 butir soal.  

 

Dapat diartikan pengerjaan kuis secara keseluruhan sebagai berikut: Jika persentase jumlah peserta 

didik yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 80 (N ≥ 80) adalah lebih dari atau sama 

dengan 75%, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hsil pengerjaan kuis sangat tinggi. Jika 

persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 80 (N ≥ 80) 

adalah kurang dari 75% dan persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari sama 

dengan 70 (N ≥ 70) adalah lebih dari sama dengan 75%, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hasil 

pengerjaan kuis tinggi. Jika persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari atau 

sama dengan 70 (N ≥ 70) adalah kurang dari 75% dan persentase jumlah peserta didik yang 

memperoleh nilai lebih dari sama dengan 60 (N ≥ 60) adalah lebih dari sama dengan 65%, maka dapat 

dikatakan bahwa efektivitas hasil pengerjaan kuis cukup. Jika persentase jumlah peserta didik yang 

memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 60 (N ≥ 60) adalah kurang dari 75% dan persentase 

jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari sama dengan 50 (N ≥ 50) adalah lebih dari 

sama dengan 65%, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hasil pengerjaan kuis rendah. Jika 

persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 50 (N ≥ 50) 

adalah kurang dari 75% dan persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari sama 

dengan 40 (N ≥ 40) adalah lebih dari sama dengan 65%, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hasil 

pengerjaan kuis sangat rendah. 

 

Jadi, dalam penggunaan media Wordwall pada kegiatan penutup dapat dikatakan efektif apabila 

sekurang-kurangnya 75% siswa sudah tuntas KKM (78). Analisis data hasil pengerjaan ulangan (tes 

akhir keseluruhan materi) Pada hasil perolehan masing-masing peserta didik akan digolongkan sesuai 

dengan kategori ketuntasan minimal (KKM), di mana KKM untuk matematika kelas 1 sebesar 78. 

Maka dapat dilihat peserta didik yang memperoleh hasil lebih dari sama dengan 78 termasuk dalam 

kategori “Tuntas” dan peserta didik yang memperoleh hasil kurang dari 78 termasuk dalam kategori 

“Tidak Tuntas”. 

 

Tabel Kriteria Prestasi Belajar 

Nilai Perolehan Kriteria 

≥ 78 Tuntas 

< 78 Tidak Tuntas 

 

Sedangkan untuk mengetahui jumlah presentase peserta didik dengan kategori tidak tuntas dapat 

menggunakan rumus berikut: 

Persentase Peserta Didik Tidak Tuntas = 100% - Persentase Siswa Tuntas  
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Tabel Persentase Prestasi Belajar 

 

Nilai Perolehan Kriteria Jumlah peserta 

didik Persentase 

≥ 78 Tuntas   

< 78 Tidak Tuntas   

 

Setelah memperoleh persentase dengan kategori tuntas dan tidak tuntas pada hasil ulangan, tahap 

berikutnya, jumlah peserta didik yang mempunyai kategori tuntas pada hasil belajar berikut kategori 

penilaian kecakapan akademik: 

 

Tabel Kategori Penilaian Kecakapan Akademik 

 

Persentase Ketuntasan (%) Kategori 

X > 80 Sangat Baik 

60 < x ≤ 80 Baik 

40 < x ≤ 60 Cukup 

20 < x ≤ 40 Kurang 

X ≤ 20 Sangat Kurang 

 

HASIL PENELITIAN 

Perhitungan hasil terhadap 10 butir soal yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan aplikasi 

Wordwall pada pelajaran matematika yang penulis berikan kepada 56 peserta didik kelas 1 SDN 

Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang dalam efektivitas penggunaan media Wordwall 

pada pelajaran matematika termasuk dalam kategori “sangat efektif”. Hal ini dapat terlihat dari hasil 

yang menyatakan bahwa nilai rata-rata angket 32,3 berada di kategori sangat efektif. 

 

Analisis data respon peserta didik terhadap penggunan media Wordwall melalui wawancara, dalam 

proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu setelah semua proses kegiatan pembelajaran 

online/daring dan juga setelah mengambil data kuesioner dengan melalui google form. Wawancara 

pun menggunakan google form. Dengan mengambil sampel wawancara sebanyak 5 peserta didik dan 

berikut hasil wawancara: Apakah menggunakan media Wordwall dapat membantu kalian dalam 

pembelajaran?. Semua peserta didik menjawab “iya”. Bagi peserta didik Wordwall dapat membantu 

mengerjakannya, karena di dalam pengerjaan soalnya banyak variasi background . Berikut ini adalah 

salah satu jawaban dari peserta didik yang diwawancara: “ karena pas mengerjakan soalnya banyak 

gambar-gambar yang bervariasi.  

 

Apakah menggunakan media Wordwall membuat kalian semakin bersemangat dalam mengerjakan 

soal? Semua peserta didik menjawab “iya semangat”. Bagi peserta didik bahwa media Wordwall itu 

seperti games yang tidak bosan untuk mengerjakan soal dan membantu peserta didik bersemangat 

dalam mengisi soal. Berikut ini adalah salah satu jawaban dari peserta didik yang diwawancara: 

“semangat, karena tidak bosan dalam bentuk-bentuk soalnya seperti games. 

 

Apakah kalian merasa senang mengikuti pembelajaran matematika dengan menggunakan Wordwall ? 

Semua peserta didik menjawab “ iya, senang sekali”. Bagi peserta didik senang sekali dalam 

mengerjakan soal menggunakan Wordwall, dikarenakan dapat membantu aku giat mengerjakan soal 

matematikanya. Berikut ini adalah salah satu jawaban dari peserta didik yang diwawancara: “iya 

senang sekali, karena membantu aku giat dalam mengisi soalnya. Apa yang dirasakan kalian ketika 
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belajar menggunakan media Wordwall pada pembelajaran online ? semua peserta didik menjawab “ 

membuat aku semangat dan senang” dengan media Wordwall tidak membosankan dalam mengisi 

soal. Berikut ini adalah salah satu jawaban dari peserta didik yang diwawancara: “membuat aku 

semangat dan senang, dan juga tidak membosankan dalam mengisi soal”. Apakah dengan 

menggunakan media Wordwall pada pembelajaran online dapat membantu untuk mengerjakan 

soal?semua peserta didik menjawab “sangat membantu dalam mengerjakan soal” dengan media 

Worwdwall dapat membantu untuk mengerjakan soal dikarenakan banyak gambar-gambar Ketika 

mengerjakan soalnya.berikut ini adalah salah satu jawaban dari peserta didik yang diwawancara: 

Sangat membantu apalagi pas mengerjakan soal banyak gamber-gambar dan bentuk-bentuk seperti 

kartun. Analisis data dan hasil pengerjaan soal dengan Wordwall dan ulangan Pada data hasil 

pengerjaan soal untuk melihat kriteria efektivitas penggunaan media Wordwall dalam kegiatan 

penutup pembelajaran daring yang telah dilakukan akan dikelompokkan berdasarkan kriteria yang 

sudah dibahas. Dapat dilihat pada tabel di bawah yaitu hasil akhir dari pengerjaan soal dengan 

menggunakan Wordwall. 

 

Tabel Kriteria Hasi Pengerjaan Soal Melalui Media Aplikasi Wordwall 

 

Pertemuan Presentae Nilai Perolehan Kriteria 

 ≥80 ≥70 ≥60 ≥50 ≥40  

1 53,6 % 75% 89, 3% 94,6% 100% Tinggi 

2 60,7 % 69,6 % 82,1% 92,8% 100% Cukup 

3 64,2% 71,7 % 87,5% 94,6% 100% Cukup 

 

Pada rangkuman data hasil pengerjaan kuis peserta didik mengenai bilangan cacah dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 

 

Tabel Data Statistik Hasil Pengerjaan Soal Melalui Media Aplikasi Wordwall 

No. Pertemuan Rata-rata Nilai Minimal Nilai Maximal 

1 1 76,4 40 100 

2 2 76,2 40 100 

3 3 78,2 40 100 

 

  

Untuk tabel di bawah ini adalah data statistik hasil ulangan. Tabel ini menyajikan rata-rata nilai 

perolehan peserta didik serta nilai perolehan tertinggi dan terendah dalam mengerjakan ulangan. 

 

Tabel Data Statistik Hasil Pengerjaan Ulangan 

 

Rata-rata Nilai Minimal Nilai Maksimal Persentase 

Ketuntasan 

88, 04 60 100 80,35% 

 

Dari analisis proses pembelajaran matematika materi bilangan cacah dengan menggunakan media 

Wordwall pada bagian kegiatan penutup pembelajaran daring yang telah dilaksanakan oleh peserta 

didik kela 1 di SDN Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang. Secara garis besar, penelitian 

ini menampilkan apabila pemanfaatan media wordwall pada aktivitas penutup pendidikan matematika 

materi bilangan cacah telah efektif. Pada penggunaannya, telah memenuhi kriteria terikat dengan 

ketercapaian tujuan, atensi peserta didik dan perilaku peserta didik. 
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Terpaut dengan kriteria pencapaian keefektifan dengan memanfaatkan media wordwall pada kegiatan 

penutup lewat daring, peserta didik merasa terbantu untuk menguasai gambaran lewat soal dan juga 

memfasilitasi peserta didik untuk langsung membahas segala pembelajaran daring serta menolong 

peserta didik untuk mengingat pembelajaran sebab bisa kembali mengulang tentang apa yang sudah di 

pelajari lewat soal dari media wordwall. Perihal ini berlangsung karena tiap akhir pada pembelajaran 

daring, peserta didik bisa mengerjakan soal lewat media wordwall sehingga mereka menemukan 

gambaran universal terikat pembelajaran serta soal. tidak hanya itu juga menolong mereka untuk 

mengingat kembali terkait pembelajaran yang sudah di dapat. 

 

Akhir kegiatan dalam pembelajaran lewat daring dengan memakai media wordwall bisa dilihat 

keefektivitasannya apabila hasil pengerjaan soal peserta didik lewat media wordwall tersebut 

menunjukkan hasil yang baik. Pada pertemuan awal persentase nilai perolehan peserta didik yang 

mendapat nilai lebih dari sama dengan 70 sebesar 75% yang berarti terletak pada kriteria 

keefektifannya tinggi dengan nilai rata- rata peserta didik yaitu 76, 4. Pada pertemuan kedua 

persentase nilai perolehan peserta didik yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 60 sebesar 82, 

1% yang berarti terletak pada kriteria keefektifan cukup dengan nilai rata- rata peserta didik 76, 2. 

Pada pertemuan ketiga nilai perolehan peserta didik yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 60 

sebesar 87, 5% yang berati terletak pada kriteria keefektifan cukup dengan nilai rata- rata peserta 

didik 78, 2. 

 

Dari penjelasan tersebut bahwa persentase nilai perolehan peserta didik pada pertemuan I, II dan III 

memiliki kriteria keefektifan yang tinggi dan cukup dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

tersebut yaitu, adapun jaringan internet yang tidak stabil, mengerjakan soal Wordwall kurang teliti. 

Adapun pada pertemuan III, soal Wordwall tentang soal cerita pengurangan dan penjumlahan yang 

membuat peserta didik harus lebih teliti untuk mengerjakannya dalam pengerjaan soal melalui media 

Wordwall . 

 

Pengerjaan soal melalui media Wordwall, peserta didik dapat mengetahui kemampuan yang mereka 

miliki dengan materi yang dibahas. Dengan ini peserta didik termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, 

dan peserta didik yang masih merasa kurang untuk belajar dapat belajar lebih giat lagi. Dan dengan 

adanya hasil prestasi belajar yang memuaskan pada saat ulangan. Dengan ini hasil ulangan yang 

diperoleh oleh peserta didik dimana nilai rata-rata ulangan yang diperoleh sebesar 88,04 dengan 

presentase ketuntasan sebesar 80,35% yang termasuk kategori sangat baik. 

 

Evaluasi penggunaan media wordwall pada dasarnya, hasil evaluasi dapat dilakukan perbaikan-

perbaikan yang diperlukan, baik pada waktu media tersebut sedang digunakan maupun setelah 

digunakan. Pada penggunaanya di SDN Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang peserta 

didik semangat dalam pengerjaan soal melalui aplikasi Wordwall, adapun kelemahannya terkadang 

mengalami gangguan saat proses permainan dikarenakan software ini membutuhkan jaringan kuat dan 

stabil.51 Pada penelitian yang sudah dilaksanakan ada 1 orang peserta didik mengalami kendala 

dalam pengerjaannya soal dikarenakan sinyal yang tidak mendukung. 

 

Adapun kelebihannya tema yang di dapat disesuaikan dengan gaya belajar dan musik pengiring. Pada 

penelitian yang sudah dilaksanakan peserta didik dalam reaksinya, melalui wawancara mereka senang 

menggunakan aplikasi ini dikarenakan di dalam aplikasi berbentuk Games yang berbagai macam fitur. 

Dan peserta didik dapat mengakses sendiri melalui perangkat ponsel pintar mereka sendiri di rumah. 

Pada evaluasinya aplikasi evaluasi pembelajaran online, yaitu bermain aktif, dimana peserta didik 
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dengan melalui bermain aktif mereka dapat berbagi pengalaman lewat bermain melalui eksplorasi 

situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Dan dimata peserta didik bermain juga dijadikan sarana 

sosialisasi, menjalin keakraban dengan teman dan sebagai sarana belajar, meskipun melalui virtual 

game minim aktivitas gerak.  

 

Penutup 

Kesimpulan 

Dalam pelaksanaa penelitian tentang efektivitas penggunaan media Wordwall pada pembelajaran 

daring (Online) matematika materi Bilangan cacah kelas 1 di SDN Purwodadi Simpang Kecamatan 

Tanjung Bintang  telah dilaksanakan. dengan hasil dari analisa data dan pembehasan yang ada, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: dengan penggunaan media Wordwall pada kegiatan penutup 

pembelajaran matematika materi bilangan cacah kelas 1 di SDN Purwodadi Simpang Kecamatan 

Tanjung Bintang  berjalan dengan lancar dan baik sekali. Dalam penggunaan media Wordwall dapat 

dilihat dari hasil prestasi belajar sudah berjalan efektif dengan ketuntasan peserta didik pada ulangan 

matematika dengan presentase sebesar 80,35%. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan 

saran-saran untuk memperbaiki sebagai berikut: Media aplikasi Wordwall ini diharapkan dapat 

memfasilitasi dan mengakomodasi kegiatan pembelajaran daring. Dapat membantu pendidik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran sehingga berjalan efektif. Dengan penggunaan media aplikasi 

Wordwall agar lebih giat lagi untuk mengerjakan soal. Dan sebaiknya apabila mengerjakannya harus 

teliti, dan cepat dikarenakan menggunakan waktu. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya lebih 

diperluas lagi dalam hal mengasih kuesionernya maupun soal. Dan juga dalam penggunaan media 

aplikasi Wordwall disarankan untuk sekolah/peserta didik yang berada di daerah perkotaan tidak 

disarankan untuk yang berada didaerah pelosok dikarenakan membutuhkan jaringan internet yang 

baik dan stabil. Dan dalam pelaksaannya pembelajarannya yaitu daring yang dalam penyampaian 

materinya tidak terlalu maksimal, harus dipastikan sudah memenuhi untuk peserta didik dapat 

memahami materi yang disampaikan. 
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ABSTRACT 

The low value of learning outcomes obtained by students is caused by several factors, including students who 

are still not involved in the learning process and are rarely given the opportunity to express and explain the 

learning that is obtained in the learning process also because of the lack of available learning 

resources/materials owned by students such as books. very limited lessons. To overcome these problems a 

cooperative learning strategy is applied with the STAD (Student Teams Achievement Divisions) type which is 

expected to improve learning outcomes and student activities in learning science subject matter in terms of 

magnitude and unit. This research was conducted at SMP Negeri 5 Kota Metro semester 1 of the 2019/2020 

Academic Year with a total of 32 students, consisting of 20 boys and 12 girls. This research was conducted in 

three cycles, each cycle in the study included four steps, namely (1) planning (planning), (2) implementation 

(acting), (3) observation (observing), (4) reflection (reflecting). The indicators of the success of this study were 

during the learning process ≥85% of students were active, ≥75% of group performance was very good and 

classical student learning completeness was 85% of students getting grades ≥ 65. Based on the research data 

that has been done, it can be concluded that by implementing cooperative learning type STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) it can increase learning activities and students' understanding of the material quantities 

and units in class VII-A SMP Negeri 5 Kota Metro. 

Key Word: Cooperative, Student Teams Achievment Divisions (STAD) 

 

ABSTRAK 

Rendahnya nilai hasil belajar yang diperoleh siswa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya siswa 

masih kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran dan jarang diberi kesempatan untuk mengekspresikan serta 

menjelaskan pembelajaran yang di dapatkan dalam proses pembelajaran juga karena kurangnya sumber/bahan 

pembelajaran yang tersedia yang dimilki siswa seperti buku pelajaran yang sangat terbatas. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut diterapkan strategi pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams 

Achievment Divisions) yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada pembelajaran 

IPA materi besaran dan satuan. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 5 Kota Metro semester 1 Tahun 

Pelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa 32 orang,  terdiri dari 20 laki-laki dan 12 perempuan. Penelitian ini 

dilakukan dalam tiga siklus, tiap siklus dalam penelitian meliputi empat langkah yaitu (1) perencanaan 

(planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) observasi (observing), (4) refleksi (reflecting). Indikator keberhasilan 

penelitian ini adalah selama proses pembelajaran ≥85% siswa aktif, ≥75% kinerja kelompok amat baik dan 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal adalah 85% siswa memperoleh nilai ≥ 65. Berdasarkan data-data 

penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran dan 

pemahaman siswa terhadap materi besaran dan satuan pada kelas VII-A SMP Negeri 5 Kota Metro. 

Kata Kunci: Kooperatif, Student Teams Achievment Divisions (STAD) 
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Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Republik Indonesia, mencanangkan akan memberlakukan Kurikulum 2013 secara 

menyeluruh dengan pembenahan pembenahan dalam setiap bidang guna penyempurnaan kurikulum 

sebelumnya. Hal ini dipertegas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui kebijakannya, 

bahwa Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan indonesia yang produktif, kreatif, 

inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dengan 

demikian, Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada 

kurikulum sebelumnya. 

 

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam rangka perluasan pemahaman implementasi Kurikulum 

2013 adalah melakukan Diklat Implementasi Kurikulum 2013 kepada seluruh unsur pendidikan, 

dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta unsur-unsur lain yang terlibat 

langsung dalam proses pendidikan. Salah satu strategi , yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat) Implementasi Kurikulum 2013 yang diperuntukkan bagi Kepala Sekolah dan Pengawas 

Sekolah. Selain itu, hal yang sama juga akan dilakukan terhadap Guru. Di dalam Teori Kurikulum 

dijelaskan bahwa keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi 

berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan 

pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum, 

termasuk pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, (Anita Lie, 2012). 

 

Atas dasar itu, diklat Implementasi Kurikulum 2013 menjadi langkah awal yang sangat penting untuk 

mempercepat pemahaman dan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Untuk 

memelihara dan meningkatkan kesinambungan pemahaman dan implementasi kurikulum 2013 di 

masing-masing satuan pendidikan, diprogramkan kegiatan pendampingan untuk para guru. Program 

pendampingan ini dilakukan sebagai penguatan dalam memahami konsep kurikulum 2013 berikut 

perubahannya di lapangan serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat 

implementasi kurikulum tersebut di sekolah. 

 

Mengingat pentingnya program pendampingan implementasi kurikulum 2013 bagi para guru. 

Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 untuk menyeleraskan persepsi dan langkah yang telah 

disepakati bersama dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pedoman ini menjadi acuan bagi tim 

pendamping agar pelaksanaan kurikulum sesui dengan kebijakan yang ditetapkan. Salah satu cara 

yang cukup efektif adalah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD 

(Student Teams Achievment Divisions). Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tindakan kelas untuk 

membuktikan bahwa melalui penerapan pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams 

Achievment Divisions) dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA 

siswa kelas VIIA semester ganjil SMP Negeri 5 metro Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan kenyataan tersebut maka dapat di identifikasikan masalah-masalah yang perlu di teliti 

yaitu: Apakah model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams Achievment 

Divisions) dapat meningkatkan kesiapan belajar siswa kelas VIIA semester ganjil SMP Negeri 5 

Metro tahun pelajaran 2019/2020? Apakah model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD 

(Student Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan interaksi antar siswa kelas VIIA semester 

ganjil SMP Negeri 5 Metro tahun pelajaran 2019/2020? Apakah model pembelajaran Kooperative 

learning tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) dapat meninggkatkan interaksi siswa dan 

guru pada kelas VIIA semester ganjil SMP Negeri 5 Metro tahun pelajaran 2019/2020?  Apakah 

model pembelajaran Kooperative learning tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) dapat 
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meningkatkan tanggung jawab siswa kelas VIIA semester ganjil SMP Negeri 5 Metro tahun pelajaran 

2019/2020? Apakah model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams Achievment 

Divisions) dapat meningkatkan pemahaman tugas siswa kelas VIIA semester ganjil SMP Negeri 5 

Metro tahun pelajaran 2019/2020? 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, permasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana menerapkan pembelajaran model kooperatif dengan tipe 

STAD agar dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada mata pelajaran IPA? Apakah 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 

siswa pada pembelajaran mata pelajaran IPA siswa kelas VIIA semester ganjil SMP Negeri 5 Metro? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini 

bertujuan: Siswa dapat belajar secara mandiri maupun kelompok serta mampu mempertanggung 

jawabkan segala tugas individu maupun kelompok. 85% dari seluruh siswa dapat dapat mencapai 

kompetensi sesuai KKM yang telah ditetapkan. Guru dapat meningkatkan strategi dan kualitas proses 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model pembelajaran kooperatif (Cooperative learning) adalah suatu pendekatan pembelajaran melalui 

kelompok kecil siswa untuk saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk 

mencapai tujuan dengan meningkatkan aktifitas individu. Ada beberapa macam model pembelajaran 

kooperatif, yaitu:  model Jigsaw, model STAD (Student Teams Achievemen Divisions), motode GI 

(Group Investigation), Model Snowball Throwing, Model menulis cerita kelompok atau berangkai, 

dan lain-lain.   

 

Sementara itu pembelajaran konvensional banyak diterapkan dari sejak dulu sampai sekarang yang  

bercirikan yaitu memperlakukan sama kepada semua siswa  dalam satu kelas yang  sebenarnya 

mungkin memiliki banyak perbedaan bawaan. Dan juga situsi pembelajaran penuh dengan persaingan 

individu.  Sehubungan dengan itu, maka Slavin (1983: 16) ”The critique of traditional classroom 

organization made by motivational theorist, is that the compentitive grading and informal reward 

sistem of the classroom create peer norms that oppose academic offorts”.  

 

Pendapat di atas menjelaskan bahwa para ahli teori motivasi mengkritik terhadap kelas tradisonal 

bahwa penilaian yang kompetitif dan pemberian penghargaan kepada siswa yang  menjadi juara kelas 

telah menciptakan norma-norma acuan yang bertentangan dengan usaha sekolah yaitu semua peserta 

didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran.  Dengan demikian, model pembelajaran tradisional 

sekarang sudah perlu diganti dengan model pembelajaran yang sejalan dengan usaha sekolah tersebut.  

 

Setiap lembaga pendidikan senantiasa bertujuan agar semua anak didiknya mencapai kemampuan 

minimal sama atau melampaui standar kompetensi yang telah ditetapkan melalui kurikulum yang  

diberlakukan.  Dengan demikian, seharusnya kelompok berprestasi yaitu kelompok yang mampu 

mengangkat setiap anggota kelompoknya memberikan kontribusi mencapai nilai perkembangan 

kelompok yang  paling maksimal melalui belajar  kelompok.  

 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan 

interaksi yang saling asuh antar siswa untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang 
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dapat menimbulkan permusuhan. Ada empat tipe yang biasa digunakan oleh guru dalam model 

pembelajaran kooperatif yakni salah satunya adalah tipe STAD (Student Teams Achievement 

Divisions). 

 

Tipe STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawannya dari Universitas John Hopkins.  

Tipe ini dipandang sebagai yang paling sederhana dan paling langsung dari pendekatan pembelajaran 

kooperatif. Tipe ini digunakan untuk mengajarkan informasi akademik baru kepada siswa setiap 

minggu, baik melalui penyajian verbal maupun tertulis.   

 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata aktivitas berarti “kegiatan, kesibukan” 

(Poerwadarminta, 1982:26).  Sedangkan Sardiman A.M. dalam bukunya Proses dan Motivasi Belajar 

Mengajar berpendapat : “tidak dikatakan belajar apabila di dalamnya tidak terdapat aktivitas, oleh 

sebab itu aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar 

mengajar” (Sardiman, 2004:95). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Metro siswa kelas VII-A pada semester 

ganjil tahun pelajaran 2019/2020, yaitu bulan Juli sampai dengan bulan September 2019. Penentuan 

waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah, karena PTK memerlukan beberapa siklus 

yang membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di kelas. Kelas VII-A memiliki 32 siswa  

yang terdiri dari 20 lelaki  dan 12 perempuan  dengan  kualitas pembelajaran yang masih rendah. 

Penelitian ini menerapkan pembelajaran STAD (Student Teams Achievment Divisions). Siswa dibagi 

dalam kelompok kecil yang heterogen dengan beranggotakan 6 siswa sebanyak 6 kelompok. 

 

Subyek Penelitian 

Dalam PTK ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas VIIA yang terdiri dari 32 siswa 

dengan komposisi 20 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan.  

 

Analisis Data 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus penelitian dianalisis 

secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi 

dalam kegiatan pembelajaran.  Hasil belajar: dengan menganalisis nilai rata-rata ulangan harian. 

Kemudian dikategorikan dalam klasifikasi Tuntas dan Tidak Tuntas. Aktivitas siswa dalam proses 

belajar mengajar IPA: dengan menganalisis tingkat keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar 

IPA. Kemudian dikategorikan dalam klasifikasi Amat baik,baik dan Cukup. 

 

Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah selama proses pembelajaran ≥85% 

siswa aktif dalam pemebelajaran, kerja kelompok katagori amat baik ≥75% dan ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal adalah ≥85% siswa memperoleh nilai ≥6,50. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ditunjukkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut adalah Bagaimanakah Peningkatan Hasil Belajar IPA 

Fisika Melalui Pembelajaran Praktikum dengan Memanfaatkan Alat dan Bahan di lingkungan sekitar 

pada Siswa Kelas VIIA SMP Negeri 5 Metro Tahun Pelajaran 2019/2020? 
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Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa diperoleh melalui observasi terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan 

instrumen yang terdiri dari 4 aspek yaitu: 1) Keaktifan berdiskusi, 2) Percaya diri, 3) Menghargai 

pendapat orang lain, dan 4) Sopan dalam berbicara. Keempat aspek tersebut selanjutnya dikategorikan 

dalam klasifikasi amat baik, baik, dan cukup. Indikator Aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

ditetapkan katagori amat baik dan baik (A+B) ≥%85. Berdasarkan data yang diperoleh melalui 

pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus I, pertemuan pertama dan kedua diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa amat baik berjumlah 20 atau 13,89%, aktivitas siswa dalam kategori baik 

berjumlah 65 atau 45,14% dan katagori cukup sebanyak 59 atau 40,97, katogori amat baik dan baik 

(A+B) = 59,03% Pada pertemuan ketiga dan keempat data yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

amat baik berjumlah 25 atau 17,36%, aktivitas siswa dalam kategori baik berjumlah 68 atau 47,22% 

dan katagori cukup sebanyak 51 atau 35,42%, katagori amat baik dan baik (A+B) = 64,58% 

 

Dari data di atas aktivitas siswa selama proses pembelajaran katagori amat baik dan baik (A+B) 

bertuturut-turut: 59,03% dan 64,58% belum mencapai standar yang ditetapkan yaitu ≥85% siswa aktif 

secara klasikal. Menunjukkan bahwa belum semua aspek penelitian dapat tercapai. Aktivitas siswa 

yang masih memerlukan penekanan yaitu pada aspek 1 (keaktifan berdiskusi). Selain itu siswa juga 

perlu bimbingan dalam menghargai pendapat orang lain (3), dan kesopanan dalam berbicara (4). 

 

Pada siklus kedua, pertemuan pertama dan kedua data yang diperoleh melalui observasi terhadap 

aktivitas siswa diperoleh data yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa amat baik berjumlah 26 atau 

18,06%, aktivitas siswa dalam kategori baik berjumlah 73 atau 50,69% dan katagori cukup sebanyak 

45 atau 31,25%, katagori amat baik dan baik (A+B) = 68,75%. Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan pada pertemuan ketiga terhadap aktivitas siswa menunjukkan bahwa aktivitas siswa amat 

baik berjumlah 30 atau 20,83%, aktivitas siswa dalam kategori baik berjumlah 77 atau 53,47% dan 

katagori cukup sebanyak 37 atau 24,3%, katagori amat baik dan baik (A+B) = 74,31%. Dan dari hasil 

pengamatan pada pertemuan keempat dan kelima terhadap aktivitas siswa diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa amat baik berjumlah 42 atau 29,17%, aktivitas siswa dalam 

kategori baik berjumlah 73 atau 50,69% dan katagori cukup sebanyak 29 atau 20,14%, katagori amat 

baik dan baik (A+B) = 79,86%. 

 

Dari data di atas aktivitas siswa selama proses pembelajaran katagori amat baik dan baik (A+B) 

bertuturut-turut: 68,75%, 74,31% dan 79,86% belum mencapai standar yang ditetapkan yaitu ≥85% 

siswa aktif secara klasikal. Menunjukkan bahwa belum semua aspek penelitian dapat tercapai. 

Aktivitas siswa yang masih memerlukan penekanan yaitu pada aspek 1 (keaktifan berdiskusi). Selain 

itu siswa juga perlu bimbingan dalam menghargai pendapat orang lain (3). 

 

Hasil pengamatan pada siklus ketiga pertemuan pertama dan kedua terhadap aktivitas siswa diperoleh 

data yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa amat baik berjumlah 57 atau 39,58%, aktivitas siswa 

dalam kategori baik berjumlah 64 atau 44,44% dan katagori cukup sebanyak 23 atau 15,97%, katagori 

amat baik dan baik (A+B)=84,03%. Pada pertemuan keiga aktivitas siswa amat baik berjumlah 57 

atau 39,58%, aktivitas siswa dalam kategori baik berjumlah 68 atau 47,22% dan katagori cukup 

sebanyak 19 atau 13,19%, katagori amat baik dan baik (A+B) = 86,11%. 

 

Dari data aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua siklus III 

katagori amat baik dan baik (A+B) adalah 84,03%,  belum mencapai standar yang ditetapkan yaitu 

≥85% siswa aktif secara klasikal. Menunjukkan bahwa belum semua aspek penelitian dapat tercapai. 

Aktivitas siswa yang masih memerlukan penekanan yaitu pada aspek 1 (keaktifan berdiskusi). Dan 
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pada pertemuan ketiga siklus III katagori amat baik dan baik (A+B) adalah 86,81%, telah mencapai 

standar yang ditetapkan yaitu ≥85% siswa aktif secara klasikal. 

 

Dokumen Portofolio 

Keberhasilan kerja kelompok selama proses pembelajaran pada penelitian ini ditetapkan katagori amat 

baik  ≥%75. Dari pengamatan terhadap dokumen kerja kelompok siswa yang meliputi 4 kriteria yaitu 

: 1) Kerapihan, 2) Kesesuaian dengan Tugas, 3) Kebenaran jawaban, 4) Tanggung jawab. Pada siklus 

I pertemuan pertama, dan kedua dapat diperoleh dokumen dengan katagori amat baik berjumlah 10 

atau 41,67%, katagori baik berjumlah 10 atau 41,67%, sedangkan katagori cukup berjumlah 4 atau 

16,16%. Pada pertemuan ketiga dan keempat diperoleh dokumen kerja kelompok dengan katagori 

amat baik berjumlah 10 atau 41,67%, katagori baik berjumlah 12 atau 50,00%, sedangkan katagori 

cukup berjumlah 2 atau 8,33%.  

 

Pada pembelajaran siklus I kerja kelompok katagori amat baik belum mencapai standar yang telah 

ditetapkan yaitu ≥75%. Dari 4 kriteria yang terdapat dalam instrumen penelitian tersebut, yang masih 

memerlukan penekanan yaitu pada aspek kesesuaian dengan tugas (2), kebenaran jawaban (3) dan 

tanggung jawab (4). Selain itu, dalam proses pembelajaran perlu juga disampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa secara jelas ketika guru melakukan kegiatan awal. Di akhir kegiatan guru 

perlu melakukan refleksi 

 

Pada siklus kedua, pertemuan pertama dan kedua data yang diperoleh menunjukkan dokumen dengan 

katagori amat baik berjumlah 11 atau 45,83%, katagori baik berjumlah 12 atau 50,00%, sedangkan 

katagori cukup berjumlah 1 atau 4,17%. Pertemuan ketiga dokumen dengan katagori amat baik 

berjumlah 13 atau 54,17%, katagori baik berjumlah 10 atau 41,67%, sedangkan katagori cukup 

berjumlah 1 atau 4,17%. Dan pertemuan keempat dan kelima diperoleh data dokumen dengan 

katagori amat baik berjumlah 14 atau 58,33%, katagori baik berjumlah 7 atau 29,17%, sedangkan 

katagori cukup berjumlah 3 atau 12,50%.  

 

Pada pembelajaran siklus II kerja kelompok katagori amat baik belum mencapai standart yang telah 

ditetapkan yaitu ≥75%. Dari 4 kriteria yang terdapat dalam instrumen penelitian tersebut, yang masih 

memerlukan penekanan yaitu pada aspek kesesuaian dengan tugas (2), kebenaran jawaban (3) dan 

tanggung jawab (4). Selain itu, dalam proses pembelajaran perlu juga disampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa secara jelas ketika guru melakukan kegiatan awal. 

 

Siklus ketiga pada pertemuan pertama dan kedua diperoleh dokumen kinerja dengan katagori amat 

baik berjumlah 16 atau 66,67%, dan katagori baik berjumlah 8 atau 16,67%. Dan pada pertemuan 

ketiga kategori amat baik berjumlah 18 atau 75,00%, katagori baik berjumlah 6 atau 25,00%. Pada 

pembelajaran siklus III pada pertemuan ketiga kerja kelompok katagori amat baik telah mencapai 

standart yang telah ditetapkan yaitu ≥75%. 

 

Hasil Belajar Siswa 

Hasil Belajar Siswa adalah data yang diperoleh melalui hasil post tes yang dilakukan setiap akhir 

pertemuan pada penelitian ini dilakukan tujuh kali post tes. Hasil postes pada siklus I pertemuan 

pertama dan kedua, ketuntasan belajar secara klasikal, jumlah siswa yang tuntas belajaranya 15 siswa 

atau 47,22%, tidak tuntas sebanyak 17 siswa atau 52.78%. Nilai tertinggi 75 sedangkan nilai terendah  

50 dan nilai rata-rata adalah 62,50.  Pada pertemuan ketiga dan keempat, jumlah yang tuntas 

belajaranya 19 siswa atau 58,33% , tidak tuntas sebanyak 13 siswa atau 41,67%. Nilai tertinggi 80,50 

sedangkan nilai terendah 50 dan nilai rata-rata adalah 65,31. Pada siklus pertama belum mencapai 
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standart yang telah ditetapkan yaitu siswa yang memperoleh nilai post tes ≥6,50 belum mencapai 

≥85,00% 

 

Terdapat beberapa kelemahan pada siklus I, antara lain: 1) Materi sebagai bahan diskusi diberikan 

pada saat diskusi akan dimulai sehingga siswa tidak dapat mempersiapkan diri dengan materi tersebut. 

2) Siswa belum terbiasa dengan model STAD sehingga siswa canggung melakukan akivitas 

berdiskusi. 3) Siswa pandai belum mampu menjadi penggerak dalam kelompoknya. Untuk mengatasi 

kelemahan tersebut, dilakukan perbaikan pada pembelajaran siklus II yaitu: 1) Materi pelajaran 

diberikan lebih jelas pada awal pembelajaran, 2) Lebih banyak memotivasi siswa dan memberikan 

pertanyaan terkait dengan materi pelajaran, 3) Memberi semangat kepada ketua kelompok untuk 

membawa keberhasilan seluruh anggota kelompok. 4) Meningkatkan pengelolaan kelas agar lebih 

kondusif 

 

Hasil belajar siswa pada siklus kedua, pertemuan pertama dan kedua  sebanyak 24 siswa atau 66,67% 

telah tuntas belajarnya, tidak tuntas sebanyak 12 siswa atau 33,33%. Nilai tertinggi 85 sedangkan nilai 

terendah 55 dan nilai rata-rata adalah 69,58. Pertemuan ketiga sebanyak 25 siswa atau 75,00% tuntas 

belajarnya, tidak tuntas sebanyak 7 siswa atau 25,00%. Nilai tertinggi 85 sedangkan nilai terendah 60  

dan nilai rata-rata adalah 70.56. Dan pertemuan keempat dan keelima ketuntasan belajar sebanyak 28 

siswa atau 83,33%, tidak tuntas sebanyak 4 siswa atau 16,67%. Nilai tertinggi 95 sedangkan nilai 

terendah 50  dan nilai rata-rata adalah 72,78. 

 

Pada siklus II belum mencapai standart yang telah ditetapkan yaitu siswa yang memperoleh nilai post 

tes ≥6,50 belum mencapai ≥85,00% Pada siklus ketiga pertemuan pertama dan kedua ketuntasan 

belajar sebanyak 28 siswa atau 86,11%, tidak tuntas sebanyak 4 siswa atau 13,89%, nilai tertinggi 90 

sedangkan nilai terendah 60  dan nilai rata-rata adalah 77,36. Pada pertemuan ketiga Ketuntasan 

belajar sebanyak 29 siswa atau 88,89%, tidak tuntas sebanyak 3 siswa atau 11,11%. Nilai tertinggi 90 

sedangkan nilai terendah 60  dan nilai rata-rata adalah 78,33. Pada siklus III telah mencapai standart 

yang telah ditetapkan yaitu siswa yang memperoleh nilai post tes ≥6,50 belum mencapai ≥85,00% 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan    tujuan    awal    dari    penelitian    ini    adalah    untuk meningkatkan  hasil  belajar  

IPA  Fisika  melalui  pembelajaran  praktikum dengan   memanfaatkan  Alat   dan   Bahan   di   

lingkungan  sekitar. Hasil penelitian yang dilaksanakan melalui penelitian tindakan kelas melalui 

pembelajaran praktikum dengan memanfaatkan bahan- bahan di ingkungan sekitar pada siswa 

kelas VII semester ganjil SMP Negeri 5 Metro, pada siklus I dan II dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Melalui pembelajaran praktikum dengan memanfatkan alat dan bahan di lingkungan sekitar 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas VII SMP Negeri 5 Metro. Dapat dilihat dari nilai 

rata- rata siswa untuk  siklus  I  6,4  meningkat  menjadi 7,1  pada  siklus  II.  Dilihat  dari ketuntasan 

hasil belajar  juga  mengalami peningkatan yaitu  pada  siklus  I 62,76% sedangkan pada siklus II 

ketuntasan belajar siswa 71,13%. Sehingga sudah mencapai ketuntasan klasikal yaitu dengan 

ketuntasan minimal 70%. Peningkatan ini dapat terjadi karena adanya perbaikan dalam setiap 

pembelajaran. 

 

Saran 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran IPA perlu dilakukan: Penerapan  

pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) pada materi IPA 

yang lain. Pada kegiatan pembelajaran perlu adanya kontrol yang baik dan bimbingan yang baik dari 
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guru sehingga siswa benar-benar memanfaatkan waktu untuk memahami materi dengan baik dan aktif 

selama proses pembelajaran. Perlu sosialisasi mengenai strategi  pembelajaran kooperatif dengan tipe 

STAD (Student Teams Achievment Divisions) sebelum penelitian dilakukan. 
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STUDENT ACHIEVEMENT IN HISTORY SUBJECTS 

 

PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN CIRC (COOPERATIVE 
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ABSTRACT 

The aims of this study were: To improve the ability of teachers to use the CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition) method. Improving learning achievement in history subject class X IPS 3 odd 

semester 2021/2022 academic year at SMA Negeri 1 Punggur. The results of the study can be concluded as 

follows: Achievement increases, with CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) learning there 

is an increase in students' complete learning. This can be called an increase in student achievement indicated by 

the increasing number of students who complete the study; Student activity increases, with learning using the 

CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) learning model there is an increase in student 

activity, with the material and learning methods that students are actually involved in this learning. This can be 

seen in the many students who express opinions and ask questions, don't sleep in class, and want to work in 

groups and listen to the researchers' explanations during learning. 

Key Word: CIRC Learning Model, Learning Achievement 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: Meningkatkan kemampuan guru menggunakan metode CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition). Meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran sejarah kelas X IPS 3 

semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 di SMA Negeri 1 Punggur. Hasil penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Prestasi meningkat, dengan pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) ini terjadi peningkatan siswa tuntas belajar.  Hal ini bisa disebut prestasi siswa meningkat 

ditunjukkan dengan semakin banyaknya siswa yang tuntas belajar; Keaktifan siswa meningkat, dengan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) ini 

terjadi peningkatan keaktifan siswa, degnan materi dan cara pembelajaran yang siswa dilibatkan secara nyata 

dalam pembelajaran ini.  Hal ini terlihat pada banyak siswa yang menyampaikan pendapat dan bertanya, tidak 

tidur di kelas, dan mau bekerja dalam kelompok dan mendengar penjelasan peneliti pada saat pembelajaran 

berlangsung 

Kata Kunci: Model Pembelajaran CIRC, Prestasi Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Salah  satu  masalah  yang  dihadapi  dunia  pendidikan  kita  adalah masalah  lemahnya  proses  

pembelajaran,  dimana  dalam  proses pembelajaran anak kurang didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir. Proses pembelajaran didalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk 

menghafal informasi,  anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut 

untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari- 
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hari. Akibatnya anak didik pintar secara teoritis tetapi miskin secara aplikasi. Proses pendidikan kita 

diarahkan untuk membangun dan mengembangkan karakter serta potensi yang dimiliki, dengan kata 

lain proses pendidikan kita tidak pernah diarahkan membentuk manusia yang cerdas, memiliki 

kemampuan memecahkan masalah hidup, serta tidak diarahkan untuk membentuk manusia yang 

kreatif dan inovatif. 

 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  menyatakan  bahwa  

pendidikan  adalah  usaha  sadar  terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik  secara  aktif   mengembangkan  potensi  dirinya   untuk   memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  

keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat, bangsa dan Negara.  Tujuan pendidikan dan 

pengajaran diartikan sebagai suatu bentuk usaha untuk memberikan rumusan hasil yang diharapkan 

dari siswa sebagai subjek belajar, sehingga memberi arah kemana proses pembelajaran. 

 

Untuk mencapai tujuan Pendididikan Nasioal  tersebut dapat dicapai melalui proses pendidikan dari 

tingkat dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.  Karena dengan Pendidikan akan dapat menumbuhkan 

potensi bangsa Indonesia dari aspek sikap, kecerdasan, dan keterampilan.  Potensi tersebut dapat 

dicapai dengan optimal bila masyarakat mendukung pelaksanaan program wajib belajar yang 

dicanangkan oleh pemerintah.  Karena dengan belajar akan ada proses perubahan perilaku dari aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotornya dengan nilai-nilai luhur. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan 

secara formal dan non formal, pendidikan formal dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan melibatkan 

segenap civitas sekolah, tetapi ujung tombak pelaksanaannya adalah seorang pendidik.  Bagi seorang 

pendidik atau guru harus memiliki kompetensi untuk mengemban tugasnya yaitu mendidik, mengajar, 

dan melatih, sehingga perubahan diharapkan dapat tercapai.  Kompetensi seorang guru sangat penting 

untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, karena suasana yang kondusif akan sangat 

membantu proses ketercapaian tujuan pendidikan di kelas, sebaliknya bila seorang pendidik tidak 

menguasai kompetensi, seolah-olah kelas bagaikan tempat kerja yang membosankan.  Adapun 

kompetensi guru yang paling utama untuk dikuasai adalah penguasaan materi, menggunakan metode 

pembelajaran, pengelolaan kelas dan penilaian. 

 

Berdasarkan kenyataan yang ada dari pengamatan penulis masih ada beberapa guru yang kurang 

menguasai kompetensi di bidangnya, khususnya mata pelajaran sejarah.  Penguasaan kompetensi bagi 

guru sejarah adalah mutlak, dan melekat pada pribadinya. 

 

Hal yang perlu dipahami bagi guru sejarah adalah bahwa sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan 

yang menelaah tentang asal usul dan perkembangan kehidupan dimasa lampau, yang kebenaranya 

diuangkap berdasarkan metode penelitian sejarah.  Pengetahuan tentang masa lampau mengandung 

nilai-nilai kearifan dan dapat digunakan untuk , membentuk watak, dan kepribadian serta 

nasionalisme peserta didik. 

 

Kendala yang dihadapi oleh guru pendidikan sejarah adalah kurangnya penguasaan berbagai macam 

model pembelajaran, sehingga menyebabkan peserta didik kurang antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran, karena guru hanya menggunakan satu metode dalam  menyampaikan materi 

pembelajaran. 

 

Masalah lain yang dihadapi adalah adanya anggapan bahwa pendidikan sejarah kurang menarik, 

karena disiplin ilmunya hanya mempelajari masa lampau saja,  yang sebenarnya sejarah ruang 

lingkupnya ada tiga dimensi waktu yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 
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Kurangnya partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, dan kurangnya guru dalam menguasai 

berbagai model pembelajaran menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa. Masalah ini terjadi di 

Kls X IPS 3 di semester ganjil SMA Negeri 1 Punggur Lampung Tengah TP 2021/2022. Seperti data 

yang dipeperoleh saat pra survei di kelas X IPS 3 semester ganjil TP 2021/2022. 

 

Tabel. Daftar Nilai Hasil Belajar Sejarah 

No Nilai Kategori Jumlah Siswa Persentase 

1  6,0 Mencapai KKM  10 31,25 % 

2 < 6,0 Tidak mencapai KKM  23 68,75 % 

Jumlah 33 100 % 

Sumber : Daftar Nilai Kelas X.IPS-3   Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Untuk mengatasi masalah di atas, perlu adanya terobosan pembelajaran yang efektif   yang dapat 

meningkatkan prestasi belajar, maka penulis mengangkat model pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composittion) sebagai alternatif mengatasi masalah rendahnya prestasi belajar 

Sejarah Kls X IPS 3 semester ganjil TP 2021/2022. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: dalam 

proses pembelajaran guru hanya menggunakan metode tunggal yaitu metode ceramah.  Kurangnya 

partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Rendahnya prestasi belajar sejarah. 

 

Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat diambil Pembatasan masalah, yaitu : Rendahnya  prestasi 

hasil belajar mata pelajaran Sejarah kelas X.IPS 3  Semester ganjil TP 2021/2022 SMA N I Punggur 

Lampung Tengah. 

 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

sebagai berikut: “Apakah dengan menggunakan model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition) dapat meningkatkan prestasi pada mata pelajaran sejarah di kelas X IPS 3 

semester Ganjil tahun pelajaran 2021/2022 di SMA Negeri 1 Punggur Lampung Tengah” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: Meningkatkan kemampuan guru menggunakan metode CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition). Meningkatkan prestasi belajar pada mata 

pelajaran sejarah kelas X IPS 3 semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 di SMA Negeri 1 Punggur 

 

KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

Pendidikan merupakan proses interaksi yang memiliki tujuan.  Interaksi terjadi antara guru dan siswa 

yang bertujuan meningkatkan perkembangan mental yang mandiri dan utuh dalam keseluruhan proses 

pendidikan di sekolah.  Pembelajaran merupakan aktifitas yang paling utama.  Ini berarti bahwa 

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung keefektifan proses pembelajaran.  

Pemahaman seorang guru terhadap pengertian pembelajaran akan mempengaruhi cara guru itu 

mengajar. 
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Menurut Sanjaya (2006:108) mengemukakan empat pilar pendidikan universal yaitu “learning to 

know, learning to do, learning to be, learning to live together”.  Learning to know mengandung arti 

bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk/hasil belajar akan tetapi juga 

harus berorientasi kepada proses belajar.  Dengan proses belajar siswa bukan hanya sadar akan apa 

yang harus dipelajari, akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara 

mempelajari yang harus dipelajari. 

 

Kegiatan belajar mengajar erat kaitannya dengan prestasi belajar, karena hasil dari usaha belajar 

tersebut dinyatakan dalam bentuk prestasi.  Sebagaimana diungkapkan oleh Nana Syaodih 

Sukmadinata (2005:102) menyatakan bahwa: “Prestasi belajar dapat disebut juga sebagai hasil belajar 

yang merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan potensi atau kapasitas yang dimiliki oleh 

seseorang yang dapat dilihat dari perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan 

berpikir maupun keterampilan motorik.  Prestasi belajar ini dinyatakan dalam bentuk symbol, angka, 

huruf, atau kalimat yang mencerminkan hasil yang dicapai dalam periode tertentu”. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai prestasi belajar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil dari sautu usaha belajar yang dilakukan oleh siswa termasuk didalamnya 

penguasaan pengetahuan maupun keterampilan, selanjutnya prestasi belajar tersebut dapat dinyatakan 

dalam bentuk symbol, angka, huruf, atau kalimat yang mencerminkan hasil yang dicapai dalam 

periode tertentu. 

 

KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

Pendidikan merupakan proses interaksi yang memiliki tujuan.  Interaksi terjadi antara guru dan siswa 

yang bertujuan meningkatkan perkembangan mental yang mandiri dan utuh dalam keseluruhan proses 

pendidikan di sekolah.  Pembelajaran merupakan aktifitas yang paling utama.  Ini berarti bahwa 

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung keefektifan proses pembelajaran.  

Pemahaman seorang guru terhadap pengertian pembelajaran akan mempengaruhi cara guru itu 

mengajar. 

 

Menurut Sanjaya (2006:108) mengemukakan empat pilar pendidikan universal yaitu “learning to 

know, learning to do, learning to be, learning to live together”.  Learning to know mengandung arti 

bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk/hasil belajar akan tetapi juga 

harus berorientasi kepada proses belajar.  Dengan proses belajar siswa bukan hanya sadar akan apa 

yang harus dipelajari, akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara 

mempelajari yang harus dipelajari. Learning to do mengandung pengertian bahwa belajar itu bukan 

hanya sekedar mendengar dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi belajar untuk 

berbuat dengan tujuan akhir penguasaan kompetensi yang sangat diperlukan dalam era persaingan 

global. Learning to be mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk manusia yang 

“menjadi dirinya sendiri”.  Dengan kata lain, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai 

individu dengan kepribadian yang memiliki tanggungjawab sebagai khalifah serta menyadari akan 

segala kekurangan dan kelemahannya. Learning to live together mengandung pengertian belajar untuk 

bekerja sama.  Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global 

dimana manusia bik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin bisa hidup sendiri atau 

mengasingkan diri bersama kelompoknya. 

 

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa dengan siswa, 

maupun siswa dengan guru, bahkan siswa dengan lingkungan.  Sanjaya (2006:198) berpendapat 

bahwa “pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber 
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belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri”.  Dari konsep itu maka 

guru perlu mengarahkan agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi 

memang bukan pekerjaan mudah.  Sering guru terjebak oleh kondisi yang tidak tepat mengenai proses 

interaksi itu sendiri. 

 

Menurut Surya (2003:7) pembelajaran ialah “suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

 

Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa.  Jadi pembelajaran itu adalah segala upaya 

yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada peserta didik.  Di dalam pembelajaran 

terdapat proses mengajar.  Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan.  Segala 

sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.  Dalam kegiatan 

belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran.  Kegiatan belajar mengajar akan 

menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.  Meskipun terkadang apa yang 

diinginkan tidak sesuai yang kita harapkan. 

 

Lalu apa tujuan pembelajaran?  Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari 

taksonomi.  Bloom dan Krathwohl (dalam Uno, 2006:35) memilah taksonomi pembelajaran dalam 

tiga kawasan yakni “kawasan 1) kognitif, 2) afektif, 3) psikomotorik”.  Selanjutnya Uno (2006:35-37) 

menjelaskan bahwa: Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih 

tinggi yakni evaluasi…sedangkan kawasan afektif adalah suatu domain yang berkaitan dengan sikap, 

nilai-nilai interes, apresiasi (penghargaan) dan penyesuaian perasaan social … sedangkan domain 

psikomotorik mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan (skill) yang bersifat manual atau 

motorik. Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam kegiatan pembelajaran seorang guru 

harus bisa mendesain proses pembelajaran untuk mencapai tiga kawasan, yang meliputi kawasan 

kognitif yang berorientasi pada tingkat pengetahuan, kemudian kawasan afektif yang berorientasi 

pada perasaan social, dan yang terakhir untuk mencapai kawasan psikomotorik berorientasi pada 

keterampilan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini adalah bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar siswa yang signifikan dari pada 

kondisi awal.  Kondisi awal ditunjukkan dengan prestasi siswa pada mid semester, dan terjadi 

peningkatan pada siklus I dan siklus II. Kondisi awal yang hanya siswa tuntas belajar sebanyak 8 

orang atau sebesar 33,33%, sedangkan pada siklus I meningkat menjadi 18 siswa atau sebesar 54,55% 

dan pada siklus II meningkat kembali menjadi 27 siswa atau sebesar 81,82% siswa, dapat disimpulkan 

bahwa dengan menggunakan model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition). 

 

Berdasarkan hasil pada pembahasan proses pembelajaran yang selalu meningkat dari pada kondisi 

siklus I dan siklus II.  Proses kondisi awal yang dilakukan guru kelas yang hanya menggunakan model 

ceramah terus menerus diperbaiki oleh peneliti dengan menggunakan model pembelajaran CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition) dengan model pembelajaran tugas kelompok, dan 

ceramah dan diperbaiki lagi oleh peneliti dengan menggunakan model pembelajaran CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition) dengan model belajar kelompok dan bermain 

peran dan memberikan sedikit ceramah hasil prestasi pembelajaran yang selalu meningkat dari siklus I 

dan siklus II. 
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Kesimpulan 

Dari semua hal di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Prestasi meningkat, dengan pembelajaran 

CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) ini terjadi peningkatan siswa tuntas belajar.  

Hal ini bisa disebut prestasi siswa meningkat ditunjukkan dengan semakin banyaknya siswa yang 

tuntas belajar. Keaktifan siswa meningkat, dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) ini terjadi peningkatan keaktifan siswa, 

degnan materi dan cara pembelajaran yang siswa dilibatkan secara nyata dalam pembelajaran ini.  Hal 

ini terlihat pada banyak siswa yang menyampaikan pendapat dan bertanya, tidak tidur di kelas, dan 

mau bekerja dalam kelompok dan mendengar penjelasan peneliti pada saat pembelajaran berlangsung 

 

Saran 

Bagi guru, melihat besarnya pengaruh bidang studi sejarah terhadap tingkah laku dalam kehidupan 

sehari-hari, maka guru hendaknya lebih memacu diri dalam mencari model pembelajaran yang dapat 

untuk membangkitkan semangat belajar siswa dan meningkatkan prestasi belajar, serta dapat 

memodifikasi pengajaran dengan tujuan agar siswa tidak cepat bosan. Bagi peneliti, hendaknya terus 

mengadakan penelitian untuk menemukan berbagai factor yang mendukung prestasi belajar siswa 

khususnya mata pelajaran sejarah. 
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ABSTRACT 

This study aims to describe the writing skills of class VII students of SMP Negeri 5 Langowan. In particular, 

this study aims to describe their ability to develop narrative essays based on interview texts by them. Based on 

the results of the study, it can be concluded that the ability of class VII students of SMP Negeri 5 Langowan to 

develop narrative essays based on interview texts is lacking. This can be seen from the average score obtained 

by class VII students of SMP Negeri 5 Langowan in general, which is in the less category (40-54). In terms of 

percentage, students scored in the very good category none at all, good category 6 people or 12.5%, sufficient 

category 10 people or 20.8%, less category 7 people or 14.5% and the remaining 25 people or 52.0% are in the 

very less category. To improve writing skills, the teacher must provide a lot of writing exercises to students. The 

exercise is varied in various forms. The technique is presented verbal data, images, tables, text, maps, charts. 

From these data, students were asked to write an essay. By doing activities like this, students are trained to 

develop logic, imagination, and the ability to use correct language. This is done to activate students' creative 

power in sharpening their intelligence. 

Key Word: Ability to Develop Narrative Writing 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan menulis siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan. Secara 

khusus penelitian ini  bertujuan mendeskripsikan kemampuan  mengembangkan karangan narasi berdasarkan 

teks wawancara oleh mereka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa kelas 

VII SMP Negeri 5 Langowan mengembangkan karangan narasi berdasarkan teks wawancara torgolong kurang.  

Hal ini dilihat melalui nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan secara umum, 

yaitu berada pada kategori kurang (40-54). Dilihat dari segi persentase, siswa memperoleh nilai pada kategori 

sangat baik tidak ada sama sekali,  kategori baik 6 orang atau 12,5%, kategori cukup 10 orang atau 20,8%, 

kategori kurang 7 orang atau 14,5% dan sisanya 25 orang atau 52,0% berada pada ketegori sangat kurang. untuk 

meningkatkan keterampilan menulis, guru haruss banyak memberikan latihan menulis kepada siswa. Latihan itu 

divariasikan dalam berbagai bentuk. Tekniknya disajikan data verbal, gambar, tabel, teks, peta, bangan. Dari 

data-data tersebut, siswa diminta untuk menulis sebuah karangan. Dengan melakukan kegiatan seperti ini, siswa 

terlatih untuk mengembangkan logika, daya imajinasi, dan kemampuan menggunakan bahasa yang benar. Hal 

ini dilakukan untuk mengaktifkan daya kreatif siswa dalam mengasah kecerdasan mereka.  

Kata Kunci: Kemampuan Mengembangkan Karangan Narasi 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Kemampuan berbahasa dalam KBK mencakup empat aspek penting, yaitu (1) keterampilan 

mendengar, (2) keterampilan berbicara, (3) keterampilan membaca, dan (4) keterampilan menulis. 

Kemampuan berbahasa ini berhubungan erat dalam usaha seseorang memperoleh kemampuan 

berbahasa yang baik. Berbagai usaha dilakukan untuk membina dan mengembangkan bahasa agar 

benar-benar memenuhi fungsinya. 
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Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah 

melalui program pendidikan di sekolah, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penggunaan 

aspek kebahasaan dalam proses pembelajaran sering berhubungan satu sama lainnya. Menyimak dan 

membaca  erat hubungan dalam hal bahwa keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. 

Berbicara dan menulis erat hubungan dalam hal bahwa keduanya merupakan cara untuk 

mengekspresikan makna (Tarigan, 1986:10). Menulis merupakan kegiatan mengekspresikan 

informasi yang diterima dari proses menyimak dan membaca. Jadi, semakin banyak seseorang 

menyimak atau membaca semakin banyak pula informasi yang diterimanya untuk diekspresikan 

secara tertulis.  

 

Pentingnya keterampilan menulis, pengembangan pembelajaran menulis perlu ditingkatkan. 

Peningkatan pembelajaran menulis dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan. Purwo (1990:166-171) 

mengatakan kegiatan pengembangan pembelajaran menulis dapat dilakukan dengan kegiatan 

mengembangkan logika, melatih daya imajinasi, merangkai kata menjadi kalimat, dan merangkai 

kalimat menjadi paragraf. Hal ini dilakukan untuk mengaktifkan daya kreatif siswa dalam mengasah 

kecerdasan mareka. 

 

Tes kemampuan menulis dapat divariasikan dalam berbagai bentuk tulisan. Tekniknya dapat disajikan 

data verbal, gambar, tabel, teks, peta, bagan. Dari data-data itu, siswa diminta untuk menulis sebuah 

karangan. Melalui kegiatan inilah kemampuan komunikatif siswa diukur secara terintegrasi (Mahmud, 

2003:14).  Penggunaan teks wawancara sebagai alat bantu dalam mengembangkan karangan narasi 

akan membantu siswa untuk  menceritakan kembali sesuatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. 

Kegiatan seperti ini menyuburkan kesempatan kreatif bagi  siswa dalam  menampilkan gagasan dan 

keahlian memilih kata serta merangkainya menjadi kalimat.  

 

Penelitian ini mencoba mengukur kemampuan menulis siswa melalui ”Kemampuan  Mengembangkan 

Karangan Narasi Berdasarkan Teks Wawancara oleh Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 Langowan. 

Adapun tujuan utamanya adalah mendeskripsikan kemampuan menulis siswa kelas VII SMP Negeri 5 

Langowan melalui mengembangkan teks wawancara menjadi karangan narasi. Hal ini dilakukan 

karena selama ini siswa SMP masih dianggap belum mampu untuk menulis dengan alasan menulis itu 

cukup sulit untuk dikuasai  oleh mereka, padahal siswa SMP ditutut memenuhi kemampuan yang 

memadai dalam menulis. 

 

Pemilihan  siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai 

populasi penelitian didasari atas pertimbangan (1) sebagaimana siswa di SMP lainnya, siswa kelas VII 

SMP Negeri 5 Langowan telah mendapat pengajaran menulis sebagaimana tertera dalam kurikulum 

yang berlaku, (2) setelah menjalani pembelajaran, siswa dituntut memiliki kemampuan yang memadai 

dalam menulis, dan  (3) siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan  perlu mendapat pembinaan yang 

intensif dalam menulis. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah kemampuan  mengembangkan karangan narasi berdasarkan teks wawancara oleh siswa 

kelas VII SMP Negeri 5 Langowan ? 

 

Secara umum penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan menulis siswa kelas VII SMP 

Negeri 5 Langowan. Secara khusus penelitian ini  bertujuan mendeskripsikan kemampuan  

mengembangkan karangan narasi berdasarkan teks wawancara oleh mereka.  
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Subjek penelitian ini tergolong banyak, oleh karena itu dilakukan penelitian sampel. Penetapan 

sampel  penelitian ini didasarkan pada pedapat Arikunto (1998:120)  “Apabila subjeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, 

jika jumlah subjeknya banyak dapat diambil 10-15% atau 20-25%  atau lebih tergantung pada 

kemampuan peneliti, sempit luasnya wilayah pengamatan, dan besarnya resiko peneliti.” 

 

Berdasarkan pendapat di atas, sampel penelitian ini ditentukan sebanyak 25% dari jumlah populasi 

sebanyak 190 siswa, yaitu 48 responden. Sampel tersebut diambil secara acak pada lima kelas paralel. 

Dengan demikian, setiap kelas diambil 25% sebagai sampel penelitian.  

 

Penelitian ini menggunakan metode penganalisisan deskriptif kuantitatif yang bermaksud 

mendeskripsikan kemampuan mengembangkan karangan narasi berdasarkan teks wawancara oleh 

siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan  secara objektif. Hal ini dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi oleh murid dalam menulis, khususnya menulis karangan narasi 

bardasarkan teks wawancara. 

 

Objek penelitian ini adalah karangan siswa. Siswa diberi tugas menulis karangan narasi berdasarkan 

teks wawancara dengan waktu yang telah ditentukan (90 menit). Instrumen yang digunakan adalah 

teks wawancara. Teks wawancara tersebut dikembangkan menjadi karangan narasi. Teks wawancara 

yang telah diubah menjadi karangan narasi diberi penilaian berdasarkan aspek-aspek yang telah 

ditentukan. Aspek penilaian tersebut dibagi atas dua jenis, yaitu aspek substansi dan aspek 

kebahasaan.  

 

Karangan merupakan hasil akhir dari pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk 

menjabarkan atau mengulas topik dan tema tertentu (Finoza, 2004:192). Menulis atau mengarang 

pada hakikatnya adalah menuangkan gagasan, pendapat gagasan, perasaan keinginan, dan kemauan, 

serta informasi ke dalam tulisan dan ”mengirimkannya” kepada orang lain (Syafie’ie, 1988:78). 

Selanjutnya, menurut Tarigan (1986:21), menulis atau mengarang adalah proses menggambarkan 

suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca.  

 

Semua pendapat tersebut sama-sama mengacu pada menulis sebagai proses melambangkan bunyi-

bunyi ujaran berdasarkan aturan-aturan tertentu. Artinya, segala ide, pikiran, dan gagasan yang ada 

pada penulis disampaikan dengan cara menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola. Melalui 

lambang-lambang tersebutlah pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis. 

 

Sebagai bagian dari kegiatan berbahasa, menulis berkaitan erat dengan aktivitas berpikir. Keduanya 

saling melengkapi. Menurut Syafie’ie (1988:42), secara psikologis menulis memerlukan kerja otak, 

kesabaran pikiran, kehalusan perasan, kemauan yang keras. Menulis dan berpikir merupakan dua 

kegiatan yang dilakukan secara bersama dan berulang-ulang. Dengan kata lain, tulisan adalah wadah 

yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui kegiatan menulis, penulis dapat 

mengkomunikasikan pikirannya. Melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam menulis.  

 

Mengemukakan gagasan secara tertulis tidaklah mudah. Di samping dituntut kemampuan berpikir 

yang memadai, juga dituntut berbagai aspek terkait lainnya, misalnya penguasaan materi tulisan, 

pengetahuan bahasa tulis, dan motivasi yang kuat. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, setiap 

penulis hendaknya memiliki tiga keterampilan dasar dalam menulis, yaitu keterampilan berbahasa, 

keterampilan penyajian, dan keterampilan pewajahan. Ketiga keterampilan ini harus saling menunjang 
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atau isi-mengisi. Kegagalan dalam salah satu komponen dapat mengakibatkan gangguan dalam 

menuangkan ide secara tertulis (Semi, 2003:4) 

 

Jadi, sekurang-kurangnya, ada tiga komponen yang tergabung dalam kegiatan menulis, yaitu (1) 

penguasaan bahasa tulis yang akan berfungsi sebagai media tulisan, meliputi: kosakata, diksi, struktur 

kalimat, paragraf, ejaan, dan sebagainya; (2) penguasaan isi karangan sesuai dengan topik yang akan 

ditulis; dan (3) penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, yaitu bagaimana merangkai isi tulisan dengan 

menggunakan bahasa tulis sehingga membentuk sebuah komposisi yang diinginkan, seperti esai, 

artikel, cerita pendek, makalah, dan sebagainya. 

 

Bahasa merupakan sarana komunikasi. Penulis harus menguasai bahasa yang digunakan untuk 

menulis. Jika dia menulis dalam bahasa Indonesia, dia harus menguasai bahasa Indonesia dan mampu 

menggunakannya dengan baik dan benar. Menguasai bahasa Indonesia berarti  mengetahui dan dapat 

menggunakan kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia, serta mengetahui dan dapat menggunakan kosa 

kata bahasa Indonesia. Ia juga harus mampu menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku, yaitu 

ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (Syafie’ie, 1988:46). 

 

Mengacu pada pendapat di atas, menulis bukan hanya sekedar menuliskan apa yang diucapkan 

(membahasatuliskan dari bahasa lisan), tetapi merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi 

sedemikian rupa, sehingga terjadi suatu kegiatan komunikasi tidak langsung antara penulis dan 

pembaca. Seseorang dapat dikatakan telah terampil menulis, jika tujuan penulisannya sama dengan 

yang dipahami oleh pembaca. 

 

Data penelitian ini adalah kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan mengembangkan 

karangan narasi berdasarkan teks wawancara. Penilaian terhadap data penelitian ini meliputi aspek 

substansi dan aspek kebahasaan. Skor aspek substansi adalah 60 yang terdiri atas skor susunan 

kronologis 30 dan skor kesesuaian isi narasi dengan teks wawancara 30. Adapun skor untuk aspek 

kebahasaan adalah 40 yang terdiri atas ejaan 10, diksi 10, kalimat efektif 10, dan paragraf 10.  

 

Data penelitian ini diolah dengan mengunakan teknik stastistik. Pengolahan data yang berupa nilai 

mentah kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan dalam mengembangkan karangan 

narasi berdasarkan teks wawancara dilakukan dengan menyusun tabel distribusi frekuensi dan 

menghitung nilai rata-rata (mean).  

 

Kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan menggunakan susunan kronologis dalam 

karangan narasi berdasarkan teks wawancara merupakan aspek utama dalam penilaian karangan 

siswa. Kemampuan ini dinilai melalui urutan gagasan yang dikembangkan dengan mengunakan 

urutan kronologis atau urutan waktu. Hubungan yang menyatakan waktu tersebut  ditandai dengan 

penggunaan kata penghubung, seperti waktu, sewaktu, ketika, tatkala, tenggah, sedang, tiap kali, 

sebelum, setelah, sesudah, sehabis, sejak, semenjak, selagi, semasa, sementara, selama, setiap, setiap 

kali, sehingga, dan sampai. 

 

Adapun skor untuk aspek ini adalah 30. Skor maksimal yang diperoleh mereka adalah 26 dan skor 

minimal 4. Berdasarkan nilai rata-rata kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan dalam 

mengembangkan karangan narasi berdasarkan teks wawancara pada aspek menyusun kronologis 

adalah sebagai berikut. Skor rata-rata aspek kemampuan menggunakan susunan kronologis adalah 

12,91 dan dibulatkan menjadi 13. Skor ini terlihat belum memenuhi harapan karena skor maksimal 

yang diharapkan pada aspek ini adalah 30. Untuk mengetahui skor atau nilai rata-rata yang diperoleh 
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siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan tentang kemampuan menyusun kronologis termasuk dalam 

kategori mana, nilai rata-rata tersebut diklasifikasian berdasarkan klasifikasi nilai Depdiknas. Oleh 

karena itu, nilai rata-rata ini (13) dibagikan dengan skor maksimal (30) lalu dikalikan dengan seratus 

(100). Jadi, nilai rata-rata tersebut adalah 43.  

 

Berdasarkan klasifikasi nilai Depdiknas, skor 43 termasuk dalam ketegori kurang. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan mereka dalam menyusun kronologis tergolong dalam kategori 

kurang. Selain kemampuan menyusun kronologis, kemampuan menyesuaikan isi narasi dengan teks 

wawancara juga merupakan aspek penilaian dari segi subsatansi. Penilaian ini juga dinyatakan dalam 

bentuk skor. Skor maksimal yang diperoleh mereka adalah 27 dan skor minimalnya 5. Berdasarkan 

tabel 7, diketahui bahwa jumlah skor nilai pada aspek ini adalah 756. Untuk mengetahui nilai rata-rata 

pada aspek ini, jumlah skor rata-rata tersebut dibagikan dengan jumlah siswa. 

 

Jadi, skor rata-rata aspek ini adalah 16. Skor ini belum memenuhi harapan karena skor maksimal yang 

diharapkan pada aspek ini adalah 30. Untuk mengetahui skor atau nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

kelas VII SMP Negeri 5 Langowan tentang kemampuan menyesuaikan isi narasi dengan teks 

wawancara termasuk dalam kategori mana, nilai rata-rata tersebut diklasifikasian berdasarkan 

klasifikasi nilai Depdiknas. Oleh karena itu, nilai rata-rata ini (16) dibagikan dengan skor maksimal 

(30) lalu dikalikan dengan seratus (100). Jadi, nilai rata-rata tersebut adalah 53. 

 

Berdasarkan klasifikasi nilai Depdiknas, skor 53 termasuk dalam ketegori kurang. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan mereka dalam menyesuaikan isi narasi dengan teks wawancara  

tergolong dalam kategori kurang. Analisis data ini dilakukan dengan identifikasi kesalahan-kesalahan 

menggunakan bahasa. Setelah diidentifikasi, kesalahan-kesalahan berbahasa tersebut diklasifikasikan 

ke dalam kelompok-kelompok tertentu sehingga akan terlihat kesalahan-kesalahan berbahasa yang 

sering dilakukan oleh siswa. Kemampuan menggunakan bahasa dalam karangan siswa dianalisis 

meliputi kemampuan menggunakan ejaan, diksi, kalimat efektif, dan paragraf.  

 

Kemampuan menggunakan ejaan dinyatakan dalam bentuk skor. Adapun skor untuk aspek ini adalah 

10. Skor maksimal yang diperoleh mereka adalah 8 dan skor minimal 4. Nilai rata-rata kemampuan 

siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan menggunakan ejaan dalam  mengembangkan karangan 

narasi berdasarkan teks wawancara adalah sebagai berikut: skor rata-rata aspek ini adalah  5,31 dan 

dibulatkan menjadi 5. Skor ini terlihat belum memenuhi harapan karena skor maksimal yang 

diharapkan pada aspek ini adalah 10. Untuk mengetahui skor atau nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

kelas VII SMP Negeri 5 Langowan tentang kemampuan menggunakan ejaan termasuk dalam kategori 

mana, nilai rata-rata tersebut diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi nilai Depdiknas. Oleh karena itu, 

nilai rata-rata ini (5) dibagikan dengan skor maksimal (10) lalu dikalikan dengan seratus (100). Jadi, 

nilai rata-rata tersebut adalah 50. 

 

Berdasarkan klasifikasi nilai Depdiknas, skor 50 termasuk dalam ketegori kurang. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan mereka dalam menggunakan ejaan dengan tepat tergolong 

dalam kategori  kurang. Adapun kesalahan penggunaan ejaan yang ditemukan pada karangan siswa 

cukup beragam. Ketidaktepatan menggunaan ejaan tersebut meliputi (1) pemakaian huruf, (2) 

penulisan huruf, (3) penulisan kata, dan (4) pemakaian tanda baca.  

 

Kemampuan menggunakan diksi merupakan salah satu subaspek penilaian pada aspek penggunaan 

kebahasaan dalam karangan siswa. Adapun skor maksimal yang diperoleh mereka adalah 8 dan skor 

minimalnya 2.  Jumlah skor seluruhnya pada aspek ini adalah 220. Untuk mengetahui nilai rata-rata, 
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jumlah skor tersebut dibagikan dengan jumlah sampel, seperti berikut: skor rata-rata kemampuan 

menggunakan diksi adalah 4,58 dan dibulatkan menjadi 5. Skor ini terlihat belum memenuhi harapan 

karena skor maksimal yang diharapkan pada aspek ini adalah 10. Untuk mengetahui skor atau nilai 

rata-rata yang diperoleh siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan tentang kemampuan menggunakan 

diksi termasuk ke dalam kategori mana, nilai rata-rata tersebut diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi 

nilai Depdiknas. Oleh karena itu, nilai rata-rata ini (5) dibagikan dengan skor maksimalnya (10) lalu 

dikalikan dengan seratus (100). Jadi, nilai rata-rata tersebut adalah 50.  

 

Berdasarkan klasifikasi nilai Depdiknas, skor 50 termasuk dalam ketegori kurang. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan mereka dalam menggunakan diksi tergolong dalam kategori 

kurang. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memberi gambaran yang jelas bahwa para siswa 

banyak melakukan kesalahan dalam pemilihan kata (diksi). Kesalahan yang mereka lakukan seperti 

penggunaa bentuk superlatif, penggunaa kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara 

berganda (poliesemi), dan penggunaan makna kesalingan secara berganda (resoprikal). Beberapa kata 

yang  kesalahan pemakaiannya cukup sering dilakukan adalah penggunaan kata-kata yang mirip 

secara berganda. Berikut ini adalah beberapa contoh kesalahan yang dilakukan siswa dalam memilih 

kata (diksi). 

 

Berdasarkan data penelitian dan sampel kesalahan tersebut, kemampun mereka menggunakan 

ketepatan pilihan kata, seperti membedakan secara cermat denotasi dari konotasi, membedakan 

dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonmi, dan  membedakan kata umum dan kata khusus 

masih kurang. Padahal, ketepatan pilihan kata (diksi) menentukan kesanggupan sebuah kata untuk 

menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat.  

 

Sama halnya dengan kemampuan menggunakan ejaan dan diksi, kemampuan menggunakan kalimat 

efektif juga merupakan salah satu aspek penilaian dari segi penggunaan bahasa dalam karangan siswa. 

Skor maksimal yang diperoleh mereka pada aspek ini adalah 7 dan skor minimal 2. Adapun nilai rata-

rata kemampuan menggunakan kalimat efektif adalah sebagai berikut. Skor rata-ratanya adalah 3,79 

dan dibulatkan menjadi 4. Skor ini terlihat belum memenuhi harapan karena skor maksimal yang 

diharapkan pada aspek ini adalah 10. Untuk mengetahui skor atau nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

kelas VII SMP Negeri 5 Langowan tentang kemampuan menggunakan kalimat efektif termasuk 

dalam kategori mana, nilai rata-rata tersebut diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi nilai Depdiknas. 

Oleh karena itu, nilai rata-rata (4) dibagikan dengan skor maksimal (10) lalu dikalikan dengan seratus 

(100). Jadi, nilai rata-rata tersebut adalah 40.  

 

Berdasarkan klasifikasi nilai Depdiknas, skor 40 termasuk dalam ketegori kurang. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan mereka dalam menggunakan kalimat efektif tergolong dalam 

kategori kurang. Kalimat-kalimat yang dibuat siswa umunya merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat 

tersebut tidak memenuhi syarat-syarat kalimat efektif seperti unsur-unsur kalimat tidak jelas, bagian-

bagian kalimat tidak sejajar, bagian kalimat banyak yang dipenggal, bagian-bagian yang sama sering 

digunakan, dan sebagian kalimat tidak disusun menurut kaidah bahasa tersebut. Adapun kesalahan-

kesalahan yang sering dilakukakan berupa ketidaklengkapan fungsi kalimat yang meliputi tidak 

adanya subjek, predikat yang tidak jelas, kalimat berbelit-belit, pemengalan kalimat, penghilangan 

konjungsi, dan penggunaan dua konjungsi dalam kalimat majemuk bertingkat. Karena hal tersebut, 

kalimat-kalimat yang ditata mereka mengandung lebih dari satu kesatuan informasi atau tidak 

lengkapnya informasi. Oleh karena itu, kalimat yang ditata mereka sering menimbulkan kerancuan 

dan ketidaktepatan makna.  
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Selain kemampuan menggunakan ejaan, diksi, dan kalimat efektif, kemampuan menyusun paragraf  

juga merupakan salah satu bagian dari penilaian pada aspek kebahasaan. Adapun skor untuk aspek ini 

adalah 10. Skor maksimal  yang diperoleh mereka adalah 5 dan skor minimal 2. Berdasarkan tabel 7, 

nilai rata-rata kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan  pada aspek ini adalah sebagai 

berikut: skor rata-rata pada aspek ini adalah 3,16 dan dibulatkan menjadi 3. Skor ini terlihat belum 

memenuhi harapan karena skor maksimal yang diharapkan  pada aspek ini adalah 10. Untuk 

mengetahui skor atau nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan tentang 

kemampuan menyusun paragraf termasuk dalam kategori mana, nilai rata-rata tersebut diklasifikasian 

berdasarkan klasifikasi nilai Depdiknas. Oleh karena itu, nilai rata-rata ini (3)  dibagikan dengan skor 

maksimalnya (10) lalu dikalikan dengan seratus (100). Jadi, nilai rata-rata tersebut adalah 30.  

 

Berdasarkan klasifikasi nilai Depdiknas, skor 30 termasuk dalam ketegori sangat kurang. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan mereka dalam menyusun paragraf tergolong dalam 

kategori  sangat kurang. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada aspek penggunaan paragaraf 

merupakan nilai terendah. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya kesatuan gagasan dalam 

paragraf tersebut. Selain itu, ada pula karangan siswa yang terdiri lebih dari satu paragraf, tetapi 

paragraf tersebut belum belum memenuhi sayarat-sayarat paragraf yang baik. Dengan kata lain, 

paragraf itu belum ada kesatuan atau keutuhan gagasan, kepaduan susunan (koherensi), dan 

kelengkapan atau ketuntasan gagasan. Umumnya paragraf yang dikembangaka siswa tidak memiliki 

peryaratan sebuah paragraf yang baik, seperti tidak adanya kesatuan, kohesi atau penyatuan, 

kecukupan pengembangan, susuan yang berpola. 

 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa mereka belum mampu mengembangkan karangan narasi 

berdasarkan teks wawancara sebagaimana diharapkan. Ketidakmampuan ini terlihat pada aspek 

substansi dan aspek kebahasaan. Aspek substasi yang paling dominan terlihat adalah pada aspek 

kemampuan menyusun kronologis. Sedangkan aspek kebahasaan, para siswa umumnya belum mampu 

menggunakan ejaan secara benar, menggunakan diksi secara tepat, menata kalimat dengan efektif, dan 

menyusun paragraf  dengan baik. Pemakaian unsur ejaan, umumnya tanda baca dalam karangan siswa 

banyak ditemukan kesalahan. Penggunaan diksi pun masih kurang tepat. Penggunaan kalimat 

kebanyakan merupakan kalimat-kalimat yang tidak efektif. Selain itu, paragraf yang digunakan 

merupakan paragraf yang tidak memiliki syarat paragraf yang baik.  

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan siswa di SMP ini dalam  

mengembangkan karangan narasi berdasarkan teks wawancara terletak pada kedua aspek tersebut. 

Pertama adalah aspek substansi, yaitu ketidakmampuan mahami jenis karangan terutama karangan 

narasi. Selain itu juga karena ketidakmampuan mereka  menggunakan bahasa Indonesia yang benar 

sebagai sarana komunikasi tulis. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 5 

Langowan mengembangkan karangan narasi berdasarkan teks wawancara torgolong kurang.  Hal ini 

dilihat melalui nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan secara umum, 

yaitu berada pada kategori kurang (40-54). Dilihat dari segi persentase, siswa memperoleh nilai pada 

kategori sangat baik tidak ada sama sekali,  kategori baik 6 orang atau 12,5%, kategori cukup 10 

orang atau 20,8%, kategori kurang 7 orang atau 14,5% dan sisanya 25 orang atau 52,0% berada pada 

ketegori sangat kurang. 

 

Adapun rincian nilai rata-rata kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan mengembangkan 

karangan narasi berdasarkan teks wawancara secara khusus adalah sebagai berikut. Nilai rata-rata 
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menyusun kronologis tergolong dalam kategori kurang, yaitu 43; Nilai rata-rata menyesuaikan isi 

narasi dengan teks wawancara  tergolong dalam kategori kurang, yaitu 53; Nilai rata-rata 

menggunakan ejaan tergolong dalam kategori  kurang, yaitu 5; Nilai rata-rata kemampuan mereka 

dalam menggunakan diksi tergolong dalam kategori kurang, yaitu 50. Nilai rata-rata menggunakan 

kalimat efektif tergolong dalam kategori kurang, yaitu 40; Nilai rata-rata menyusun paragraf 

tergolong dalam kategori sangat kurang, yaitu 30. 

 

Ketidakmampuan siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan mengembangkan karangan narasi 

berdasarkan teks wawancara meliputi aspek substansi dan aspek kebahasaan. Pada aspek substasi, 

kesalahan yang dominan adalah aspek menyusun kronologis. Adapun aspek kemampuan 

menggunakan bahasa, para siswa umumnya belum mampu menggunakan ejaan secara benar, 

menggunakan diksi secara tepat, menata kalimat dengan efektif, dan menyusun paragraf  dengan baik.  

 

Kemampuan menulis siswa kelas VII SMP Negeri 5 Langowan belum maksimal. Oleh karena itu, 

siswa perlu mendapatkan pembelajaran yang intensif dalam pembelajaran menulis. Hal ini dapat 

dilakukan dengan meningkatkan pembelajaran menulis. Peningkatan pembelajaran menulis dapat 

dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan tingkat penguasaan kosa kata dengan banyak 

baca; menguasai keterampilan mikrobahasa, seperti penggunaan tanda baca, kaidah-kaidah penulisan, 

diksi, penataan  kalimat dengan struktur yang benar, dan penggunaan paragraf yang baik;  

menemukan metode pembelajaran menulis yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa; serta  

menggunakan media pembelajaran menulis yang efektif. 

 

Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan menulis, guru haruss banyak memberikan latihan 

menulis kepada siswa. Latihan itu divariasikan dalam berbagai bentuk. Tekniknya disajikan data 

verbal, gambar, tabel, teks, peta, bangan. Dari data-data tersebut, siswa diminta untuk menulis sebuah 

karangan. Dengan melakukan kegiatan seperti ini, siswa terlatih untuk mengembangkan logika, daya 

imajinasi, dan kemampuan menggunakan bahasa yang benar. Hal ini dilakukan untuk mengaktifkan 

daya kreatif siswa dalam mengasah kecerdasan mereka.  
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ABSTRACT 

This study aims to describe the application of Google Classroom implementation in online learning during the 

Covid-19 pandemic in class VI of elementary school. This research is a qualitative phenomenological research, 

with a descriptive research approach. The data in this study were obtained from observations, interviews and 

documentation. After the data is obtained, the data is analyzed using the Miles and Hubberman model 

techniques using 3 stages, namely data reduction, data presentation and verification or drawing conclusions. 

The results of this study indicate that the implementation of Google Classroom for online learning during the 

Covid-19 pandemic is: (1) Planning for implementing the use of Google Classroom for online learning, namely 

preparing a Learning Planning Plan and also preparing a learning media. (2) Implementation of online 

learning using Google Classroom, namely the delivery of material, learning media, learning methods, and 

learning strategies. (3) Evaluation of learning as usual, there are cognitive assessments, affective assessments, 

and psychomotor assessments. 

Key Word: Google Classroom, and the Covid-19 Pandemic 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Penerapan Pelaksanaan Google Classroom pada 

pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 di kelas VI  Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif fenomenologi, dengan pendekatan penelitian berupa deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh 

dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data diperoleh kemudian data dianalisis dengan 

menggunakan teknik model Miles dan Hubberman dengan menggunakan 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian 

data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa Penerapan Pelaksanaan 

Google Classrooom pada pembelajaran daring masa pendemi Covid-19 ini adalah: (1) Perencanaan dalam 

implementasi penggunaan Google Classroom pada pembelajaran daring yaitu menyiapkan suatu Rencana 

Perencanaan Pembelajaran dan juga menyiapkan sutu media pembelajaran. (2) Pelaksanaan Pembelajaran 

daring dengan menggunakan Google Classroom yaitu penyampaian materi, media pembelajaran, metode 

pembelajaran, dan strategi pembelajaran. (3) Evaluasi pembelajaran seperti biasa ada penilaian kognitif, 

penilaian afektif, dan penilaian psikomotor. 

Kata Kunci:  Google Classroom, dan Pandemi Covid-19 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah dampak pandemi Covid-19 yang 

kini mulai merambah ke dunia penidikan, sehingga pemerintah berupaya untuk meliburkan seluruh 

lembaga pendidikan. Selain itu pemerintah juga membatasi aktivitas manuasi di luar rumah upaya 
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membatasi antar banyak orang hal itu bertujuan untuk emutus rantai penyebaran Covid-19. Dengan 

adanya kebijakan tersebut sekolah menerapkan kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh atau 

pembelajaran daring. 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini mengharuskan dunia pendidikan untuk selalu 

meningkatkan peningkatan dalam segala bidang. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu pendidikan 

sudah merupakan kesepakatan nasional seperti yang tertuang dalam Undang – uandang Sisdiknas No 

20 tahun 2003 dan undang – undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, 

bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia 

serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil, makmur, dan beradap berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945. 

 

Sesuai petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran 

No. 4 Tahun 2021 pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 yang 

dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020. Seperti yang telah dijalankan saat ini, pembelajaran 

dilakukan secara daring atau dari rumah untuk seluruh siswa hingga mahasiswa karena adanya 

pembatasan sosial sebagai upaya untuk mengatasi atau setidaknya memperkecil angka penyebaran 

virus corona. Sering mengakibatkan proses pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi 

pembelajaran secara daring. Dengan adanya pembelajaran online guru – guru dan siswa harus bisa 

memanfaatkan teknologi untuk melangsungkan dalam kegiatan pembelajaran setiap harinya. 

 

Dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini tidak lepas dari Teknologi Informasi (TI) yang juga 

semakin semakin berkembang. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan teknologi yang 

digunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi antar individu (Miningsih, 2015:4). eSelain itu 

dengan adanya pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, pelaksanaan proses pembelajaran 

membutuhkan pembelajaran Daring. Guru yakni dituntut untuk menguasai teknologi supaya proses 

pembelajaran daring masa pandemi Covid-19. 

 

Dalam penggunaan aplikasi Google Classroom berisi layanan dan layanan lainnya, salah satunya 

dalam penggunaan Google Classroom dapat mengirimkan tugas berbentuk dokumen, photo, dan video 

pembelajaran kepada siswa yang berkaitan dengan tema berapa yang dikerjakan. Melakukan setiap 

penilaian dari tugas apa yang telah diberikan oleh guru, interaksi yang lancar antara guru dan siswa 

didalam kolom komentar, siswa – siswa juga bisa melakukan absen setiap pembelajaran dimulai, dan 

siswa mengirimkan tugas yang telah selesai dilaksanakan dan itupun nanti tersimpan di Google Drive 

dan tersusun rapi. Hal ini dapat dijadikan sebagai media pembantu pembelajaran Daring, karena 

Google Classroom memiliki berbagai kelebihan dalam menciptakan pembelajaran yang mudah untuk 

digunakan dan untuk pengiriman tugasnya menjadi sistematis. 

 

Adapun berdasarkan penelitian oleh Shampa Iftakhar (2016) toipiknya Google Classroom: What 

works and How? Menyertakan Google Kelas membantu memantau pembelajaran siswa. Di Google 

Classroom, pengajar dapat melihat semua aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Interaksi antara 

guru dan siswa, dan interaksi antara siswa dan guru terekam dengan baik.Pelaksanaan penggunaan 

Google Classroom dalam proses pembelajaran Daring di berbagai Sekolah Dasar, diperlukan kajian 

yang lebih mendalam tentang penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Salah satu 

implementasi penggunaan Google Classroom adalah SDN 4 Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan. 
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Di SDN 4 Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang merupakan suatu lembaga pendidikan yang telah 

menggunakan Aplikasi Google Classroom saat pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 ini, 

kegiatan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 menggunakan media e-learning di 

sekolah tersebut menggunakan aplikasi Google Classroom. Dalam proses pembelajaran siswa diberi 

penugasan oleh guru dan mengirimkan hasil tugasnya ke aplikasi Google Classroom, terlihat bahwa 

guru mengirimkan tugas-tugas tema, mengirim video pembelajaran sebagai media pembelajaran 

kepada siswa sehingga siswa langsung dapat memahami materi yang diberikan guru melalui Google 

Clasroom tersebut. Selain itu siswa diberi penugasan dari guru dan mengirimkan hasil tugasnya ke 

Google Classroom. Google Clasroom menjadi salah satu alternatif untuk membagikan materi dan 

soal-soal tanpa memakai media cetak. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini,, maka rumusan masalahnya adalah 

“Bagaimana implementasi dalam penggunaan Google Classroom pada pembelajaran daring masa 

pandemi Covid-19 kelas VI di SDN 4 Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang”? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan Bagaimana implementasi dalam penggunaan Google 

Classroom pada pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 kelas VI di SDN 4 Jati Baru 

Kecamatan Tanjung Bintang. 

 

Kajian Teoritik 

Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia 

maya. Selain itu, Google Classroom juga menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas bahkan menilai 

tugas-tugas yang dikumpulkan (Herman dalam Japar, 2020: 153). 

 

Google Classroom atau dalam bahasa Indonesia yaitu ruang kelas google adalah sebuah serambi 

pembelajaran yang dapat diperuntukan terhadap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk 

membantu menemukan jalan keluar atas kesulitan yang dialami dalam membuat penugasan tanpa 

menggunakan kertas (paperless) (Iskandar dkk, 2020: 144). 

 

Keefektifan pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom dapat dilihat berdasarkan tingkat 

kesalahan yang dibuat oleh siswa saat menyelesaikan permaslahan yang diberikan, hal lain yang 

menjadi acuan keefektifan pembelajaran adalah pada saat guru memotivasi siswa untuk mempelajari 

materi yang telah diunggah ke dalam kelas Google Classroom (Iskandar dkk, 2020: 144). Dengan 

demikian aplikasi ini dapat membantu pendidik dalam dan siswa dalam melaksanakan proses belajar 

yang lebih mendalam. 

 

Menurut Janzen M dan Marry dalam Iftakhar (2016:13) menyatakan bahwa kelebihan dari aplikasi 

Google Classroom antara lain yaitu: Mudah digunakan kaena desain Google Classroom kelas sengaja 

menyederhanakan antarmuka instruksional dan opsi yang digunakan untuk tugas pengiriman dan 

pelacakan; komunikasi dengan keseluruhan kursus atau individu juga disederhanakan melalui 

pemberitahuan pengumuman dan email. Menghemat waktu karena ruang kelas Google dirancang 

untuk menghemat waktu dengan mengitegrasiikan dan mengotomatisasi penggunaan aplikasi Google 

lainnya. Berbasis cloud. Google Classroom menghadirkan teknologi yang lebih profesional dan 

otentik untuk digunakan dalam lingkungan belajar karena aplikasi Google mewakili sebagian besar 

alat komunikasi. Fleksibel karena aplikasi ini mudah diakses dan dapat digunakan oleh infrastruktur 
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dan siswa di lingkungan belajar tatap muka dan lingkungan online. Gratis dikarenakan Google kelas 

sendiri sudah dapat digunakan siapapun untuk membuka kelas asalkan memiliki akun gmail. 

 

Pembelajaran daring merupakan Pembelajaran berlangsung di Internet, dan tidak ada komunikasi 

tatap muka antara guru dan siswa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 

Surat Edaran No 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat 

pandemi Covid-19, menjelaskan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan dirumah melalui 

pembelajaran daring (dalam jaringan) jarak jauh untuk memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna bagi peserta didik. Menurut Dewi, (2020:56), pembelajaran daring merupakan 

pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui bimbingan orang tua. Dengan adanya 

pembelajaran daring maka pserta didik memiliki waktu untuk belajar kapanpun dan dimanapun. 

Interaksi dapat dilakukan melalui aplikasi Google Classroom, video converce, telfon dan WhatsApp. 

Adapun Menurut Thome pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi multimedia, video, kelas virtual, teks online animasi, pesan suara, email, telepon konferensi, 

dan video steaming online (Kuntarto,2017:101). 

 

Di awal tahun 2020, sempat dikejutkan dengan merebaknya virus jenis baru yaitu Coronavirus baru 

(SARS-CoV-2) yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Sumber virus itu 

diketahui dari Wuhan, Cina. Itu ditemukan pada akhir 2019. Astini (2020:16) mengatakan dua jenis 

coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat yaitu Midde 

East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute RespiratorySyndrome (SARS). Virus 

penyebab Covid -19 ini dinamakan Sars- CoV-2. 

 

Pandemi adalah kondisi di mana penyakit menular menyebar dengan cepat dari manusia ke manusia 

di banyak tempat di dunia. Menurut WHO (World Health Organization), Organisasi Kesehatan Dunia, 

pandemik terjadi jika telah memenuhi tiga kondisi yakni, munculnya penyakit baru pada penduduk, 

menginfeksi manusia, menyebabkan penyakit berbahaya, dan penyakit dapat menyebar dengan mudah 

hingga berkelanjutan diantara manusia. Sejak Jumat (28/2/2020) WHO telah menaikkan status risiko 

dari virus corona ini ke level tertinggi karena penyebarannya yang cepat ke sejumlah negara 

(Ibadurrahman, 2020: 25). 

 

Coranavirus Disease (COVID-19) merupakan virus yang terkait dengan infeksi pernapasan, merujuk 

pada virus yang menyerang dan berkembang biak di sel epitel saluran pernapasan yang dapat 

menyebabkan gejala pernapasan dan sistemik. Virus corona adalah virus RNA untai positif yang 

beruntai tunggal yang tidak tersegmentasi. Virus-virus corona termasuk dalam ordo Nidovirales, 

keluarga Coronaviriade, dan sub keluarga Orthocoronavirinae. Virus corona termasuk dalam genus 

Coronavirus ini dinamai sesuai dengan tonjolan berbentuk karangan bunga di selubung virus. (Zhu et 

al, 2020: 18). 

 

Adanya penyebaran virus corona ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu yang awalnya guru 

sekolah dasar yang terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung, kondisi ini 

memunculkan tidakkesiapan persapan pembelaran. Perubahan yang terjadi terlalu cepat dan 

mendadak sebagai akibat penyebaran Covid-19 membuat untuk semua orang utuk tidak buta dalam 

menggunakan teknologi terutama guru dia harus melek akan teknologi. 

 

Dengan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan pembelajaran daring. Dilaksanakannya 

pembelajaran daring pada masa pandemi ini seseorang peserta didik tetap mengasah pengetahuan, 

nilai, dan keterampilan siswa dalam mengikuti kegiatan pemebelajaran dengan jarak jauh. Akan tetapi 
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dengan dilaksanakan pembelajaran daring ini akan menimbulkan kurangnya keefektifitas dalam 

belajar pada peserta didik. 

 

Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan merupakan hasil – hasil yang diperoleh dari penelusuran yang telah 

dilakukan sama peneliti sebelumnya. Untuk menghindari adanya plagiarisasi/duplikasi, peneliti ini 

didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya: Penelitian yang dilakukan oleh 

Supriyanto (2020) berjudul “Analisis Implementasi Pembelajaran Google Clasroom Siswa SMP 07 

Palembang dalam Materi Tata Surya Era Pandemi Covid-19 Tahun Ajaran 2019/2020”. Tujuannya 

adalah untuk mempelajari dan mengetahui proses pembelajaran siswa kelas VII SMPN 07 Palembang  

materi tata surya era pandemi Covid-19 dalam penerapan Google Classroom, pandangan siswa dan 

pandangan guru. 

 

Selain itu, Zedha Hammi (2017) melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Google 

Classroom di XI IPA MAN 2 Bandar Lampung".Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses 

perencanaan implementasi Google Classroom di XI IPA MAN 2 Bandar Lampung telah terlaksana 

dengan baik.Untuk pelajar, penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran masih kurang 

efektif karena Google Classroom belum dapat menuliskan rumus dan berisi gambar untuk tugas mapel 

Ilmu Pengetahuan Alam. 

 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hayatun Hasanah (2019) yang berjudul “Menggunakan 

Google Classroom Sebagai Alat Pembelajaran untuk SMPN 7 Bandar Lampung dalam Pembelajaran 

IPS. Tujuan dilaksanakannya pembelajaran menggunakan Google Classroom adalah untuk membantu 

guru dan siswa penyedia fasilitas pembelajaran menggunakan sistem e-learning untuk pembelajaran 

IPS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana guru menggunakan Google 

Classroom sebagai alat pembelajaran untuk pembelajaran penelitian sosial. 

 

Dari ketiga penelitian relevan yang telah dipaparkan di atas, bahwa penelitain tersebut memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun kesamaan dan 

perbedaan antara penelitian yang di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliiti terletak pada 

sasaran dan variable yang akan diteliti. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di SDN  4 Jati baru Kecamatan Tanjung Bintang, yang berlokasi 

di Jalan Gora No.12 Dusun Toto harjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan. Penelitian ini tentang Implementasi penggunaan Google Classroom pada 

pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 di SDN  4 Jati baru Kecamatan Tanjung Bintang ini 

dilaksanakan pada semester ganjil dimulai pada 04 November – 08 Desember 2020. Alasan peneliti 

mengambil penelitian di  SDN  4 Jati baru Kecamatan Tanjung Bintang, dikarenakan sekolah tersebut 

sudah menjalankan Pembelajaran Daring (Dalam Jaringan) dengan menggunakan Google Classroom. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif karena menyajikan data 

yang berupa kata-kata dan bahasa. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang 

menceritakan fenomena – fenomena yang lebih bersifat alamiah. Pengamatan lebih menekankan 

kepada kualitas, karakter dan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Penelitian deskriptif kualitatif 

tidak mengubah adanya variabel – variabel yang diteliti akan tetapi lebih menceritakan tentang 

bagaimana Implementasi penggunaan Google Classroom dalam proses pembelajaran daring masa 
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pandemi Covid-19. Didasarkan kepada kondisi dilapangan dan analisis dokumen beserta melalui 

wawancara. 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah 

pendekatan yang menjelaskan atau mengungkapkan arti konsep dari suatu fenomena yang dikaji 

(Sukmawati, 2017:78). Penelitian ini dilaksanakan untuk mempelajari tentang fenomena dan realitas, 

Fenomena dan realitas seakan-akan memiliki dua makna yaitu filsafat ilmu dan metode penelitian. 

 

Data merupakan sekumpulan fakta yang digunakan untuk men jawab pertanyaan yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Data deskripsi erupakan pendeskripsian atas data yang diperoleh peneliti (Juliandi, 

2014:118). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskripsi teks dan terkait dengan 

implementasi Google Classroom yang digunakan dalam pembelajaran daring  pada saat pandemi 

Covid-19. Data yang diperoleh berupa dokumen dan data lain yang digunakan sebagai data 

pendukung. 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan oleh informan 

dalam penggunaan Google Classroom pada pembelajaran daring masa pandemi di Sekolah Dasar. 

Sumber data yang diperoleh dari guru kelas VI. 

 

Pada penelitian ini, peneliti memilih informan yang dianggap relevan dengan tujuan dari penelitian, 

agar diperoleh informasi yang tepat dan akurat. Hal tersebutlah dilatarbelakangi atas pengamatan yang 

dilakukan mengenai impelementasi penggunaan Google Classroom pada pembelajaran daring masa 

pandemi Covid-19 di kelas VI  Sekolah Dasar. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu  dan 

Peserta  Didik Kelas VI   SDN  4 Jati baru Kecamatan Tanjung Bintang. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana mestinya, instrumen penelitian 

kualitatif adalah indera sendiri. Untuk membantu peneliti, digunakan instrumen pembantu yang sesuai 

dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara dan 

dokumentasi. 

 

Observasi merupakan cara dalam pengumpulan data pada saat melakukan peneltian melalui 

pengamatan secara langsung ataupun nelihat dari apa yang diteliti. Pengamatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi non partisipatif. Dalam penelitian menggunakan observasi non 

partisipatif, yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang tidak mengikuti dalam kegiatan 

tersebut. Menurut (Sugiyono, 2014: 204), dalam observasi non partisipan peneliti tidak berpartisipasi 

secara langsung dalam kegiatan, tetapi hanya berperan sebagai pengamat independen. 

 

Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-struktur yaitu untuk mempermudah peneliti 

mendapatkan data yang mendalam dan terperinci dengan mengembangkan pertanyaan tentang 

implementasi penggunaan Google Classroom pada pembelajaran daring masa pandemi Covid-19. 

Teknik wawancara semi-struktur merupakan serangkaian pertanyaan yang dirancang dan disusun 

dalam bentuk pedoman wawancara, dan daftar pertanyaan tersebut digunakan untuk mengarahkan 

alur pembicaraan agar sampai pada tujuan hasil data yang diharapkan. 

 

Sugiono, (2013:240) menjelasakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang, dokumentasi 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
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Adapun teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung data yang diperoleh dari teknik observasi 

dan teknik wawancara yang dilakukan, dan dokumntasinya yang berkaitan dengan pembelajaran 

daring. Setelah itu data – data lainnya yang diperoleh dari peneliti dari hasil dokumentasi berupa foto 

dan lain-lainnya yang mendukung data penelitian. 

 

Dalam penelitian ini pengecekan (pemeriksaan) keabsahan data dilakukan dengan menggunakan 

teknik triangulasi. Keabsahan data merupakan hal yang paling penting dalam diperbaruhi dari 

kebenaran (validitas) dan terpercaya (reabilitas). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

dalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Artinya data yang diperoleh diuji keberannya 

(validitas) dengan cara menggunakan data hasil observasi (pengamatan) dengan data hasil dari 

wawancara, atau dengan cara memperpadukan data hasil wawancara dengan dokumentasi. 

 

Triangulasi teknik merupakan uji kredibilitas data yang dilaksanakan dengan cara menguji data yang 

sumbernya sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik yang digunakan peneliti ialah 

menguji hasil wawancara yang diperoleh dengan hasil observasi serta dokumentasi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitiam ini dilakukan di  SDN 4 Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintangpada tanggal 04 November 

s/d 08 Desember 2020. Peneliti melakukan observasi terhadap proses implementasi penggunaan 

Google Classrom pada pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 dikelas VI  SDN 4 Jati Baru 

Kecamatan Tanjung Bintang. Dalam pembelajaran peneliti mengamati secara langsung proses kegitan 

pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Sedangkan tahap berikutnya 

wawancara, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang telah ditentukan 

sebelumnya yang dirasa dapat menjawab dan mendapatkan data yang diinginkan diantaranya guru 

yang menggunakan aplikasi Google Classroom pada pembelajaran daring pada kelas VI  dan tiga 

orang siswa. 

 

Pada tahap dokumentasi peneliti mendokumentasikan hasil observasi dalam bentuk foto dan data – 

data file yang berkaitan dengan implementasi penggunaan Google Classrom pada pembelajaran 

daring. Dengan tujuan sebagai penguat data wawancara dan observasi. Ada beberapa orang yang 

peneliti wawancara yaitu beberapa siswa-siswi kelas VI yang merasakan pembelajaran secara daring 

dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. 

 

Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan 

Google Classroom guru juga menyiapkan RPP sebagai panduan dalam mengajar, video pembelajaran, 

keterampilan dalam pembelajaran ini benar – benar harus bisa memahami ataupun menggunakan 

Google Classroom agar fungsi dan manfaat Google Classroom dapat dimaksimalkan. 

 

Adapun instrumen evaluasi yang digunakan juga harus bervariasi sesuai dengan kompetensi yang 

akan diukur. Sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 

23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai tujuan, prosedur, 

prinsip, ruang lingkup, mekanisme, dan instrumen hasil penilaian belajar siswa (Kuntarto & Gustina, 

2019). Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen diterangkan bahwa kompetensi 

merupakan seperangkat kepengetahuan. Keterampilan dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh seseorang. Hasil belajar siswa dilihat dari tigas aspek yaitu kokgnitif, afektif, dan 

psikomotor. Kompetensi pada  ranah kognitif merupakan kemampuan berfikir secara hirarkis yang 

meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 
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Berdasarkan hasil observasi tentang penilaian kognitif, bahwa pelaksanaan pembelajaran daring 

dengan menggunakan Google Classrom untuk penilaian kognitif dilihat dari hasil penilaian tugas dari 

guru, baik itu nilai harian, nilai tengah semester dan nilai akhir semester. Selain itu bisa di lihat dari 

tugas siswa berupa praktik dalam membuat video praktek tentang materi magnet. 

 

Dari segi afektif pada hal ini berkaitan dengan sikap, minat, konsep diri, nilai dan moral. Sikap adalah 

kecendrungan untuk merespon secara positif atau negatif terhadap objek, situasi, konsep dan orang. 

Adapun sikap disini adalah sikap siswa terhadap sekolah dan terhadap pelaksanaan pembelajaran 

daring. Oleh karena itu, guru harus menciptakan pengalaman belajar yang membuat sikap siswa 

menjadi lebih positif terhadap materi ajar. Sikap siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran daring 

terlihat lebih bagus dan positif. 

 

Dari segi psikomotor adalah berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah 

seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Kemampuan bertindak lanjut juga sangat tergantung 

dengan pengeahuan, pemahaman suatu obyek atau kegiatan. Dalam kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan media aplikasi Google Classroom ini, penilaian keterampilan siswa dapat dilihat dari 

keterampilan siswa dalam membuat tugas praktik dengan di videoin, dan membuat produk 

pembelajaran , contohnya seperti membuat poster tentang lingkungan dan juga adakalanya siswa 

ditugaskan uantuk membuat bentuk ruang pada pembelajaran Matematika. 

 

Adapun kelebihan Google Classroom memilki fitur yang bagus dan berinteraksi dengan email aktif 

sehingga memungkinkan siswa untuk berpatisipasi bisa digunakan untuk menyampaikan materi, 

evaluasi, dan tes dalam satu bingkai aplikasi. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Simanihuruk dkk (2019:18). Pembelajaran dengan menggunakan e-learning memberikan manfaat 

seperti mempermudah interaksi pengajar dengan siswa, maupun interaksi siswa dengan siswa lainnya. 

Siswa juga dapat mengakses materi pelajarannya, dan mengerjakan tugas yang diberikan. 

 

Adapun juga kendala yang didapatkan selama pembelajaran daring dengan menggunakan Google 

Classroom, berdasarkan observasi yang dilkukan peneliti di kelas VI bahwa untuk kendalanya 

mengenai jaringan intenet, bahawa sering sekali terkendala masalah jaringa baik itu dengan guru 

maupun deari siswanya. Cara mengatasi kendala tersebut, di sekolah terbut memasangkan Wifi untuk 

melangsungkan kegiatan pembelajaran daring masa pandemi Covid-19. Selain itu, kenala yang 

didapat dari siswa bahwa, masih ada siswa yang kurang memahami materi yang dijelaskan guru 

melalui Google Classroom. Cara mengatasinya, siswa meminta bantuan sama oarang tuanya ataupun 

saudara – saudaranya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi penggunaan Google Classroom  sangat membatu dalam proses pembelajaran daring 

masa pandemi Covid-19 sekarang ini, adapun dengan menggunakan aplikasi Google Classroom ini 

guru bisa memantau kegiatan – kegiatan belajar siswa, seperti absen, penjelasan materi dan 

pengiriman tugas – tugas yang diberikan. Adapun perencanaan yang disusun guru dalam 

melangsungkan kegiatan pembelajaran daring ini tentu saja guru menyiapkan silabus, RPP, LKPD, 

hingga tugas – tugas yang akan diberikan nanti. Bahkan guru juga menyiapkan video pembelajaran. 

Untuk media yang digunakan guru, biasanya guru menggunakan media pembelajaran berupa video, 

gambar dan PPT. 
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Pelaksanaan penggunaan Google Classroom digunakan setap kegiatan belajar mengajar yaitu setiap 

hari senin-jum’at. Adapun hal-hal yang harus disiapkan oleh guru dalam pelaksanaan penggunaan 

Google Classroom yaitu pada pembelajaran daring ini telah berjalan dengan baik. Untuk strategi yang 

dilakukan guru adalah menyampaikan materi yang poin-poin saja agar peserta didi tidak bosan. Pada 

pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom sudah terlihat yakni peserta didik sudah 

bisa memanfaatkan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-

19 dan juga dari nilai-nilai seharian yang dikerjakannya peserta didik telah tercapai KKM. 

 

Selanjutnya pada evaluasi penggunaan Google Classrooom, guru melakukan evaluasi penilaian seperti 

biasa yaitu penilaian kognitif, afektif, maupun psikomotor yang diamati oeh guru secara online. 

Seperti penilaian kognitif yang diamati dari hasil belajar sisswa. Penilaian sikap siswa dapat  diamati 

pada pembelajaran online yaitu terlihat pada pembelajaran daring terlihat sikap siswa bagus. Penilaian 

psikomotor diamati melalui kegiatan praktik. 

 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, implikasi dari hasil penelitian 

ialah berguna untuk menambah informasi mengenai implementasi penggunaan Google Classroom 

pada pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 di sekolah dasar, dan dapat memperkaya 

pengetahuan mengenai penggunaan Google Classroom pada pembelajaran daring masa pandemi 

Covid-19. Selain itu dapat berguna untuk memberikan motivasi kepada pihak sekolah dalam 

mengimpementasiikan penggunaan Google Classroom pada pembelajaran daring masa pandemi ini. 

Penelitian ini ini juga mampu memberikan evaluasi berupa penilaian bagi sekolah dalam penggunaan 

Google Classroom pada pembelajaran daring di sekolah dasar. 

 

Saran 

Selama penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan bagi penyempurnaan dalam implementasi penggunaan Google Classroom pada 

pembelajaran daring masa pandemi Covid-19. 
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ABSTRACT 

The research objectives were (1) to describe how to develop lesson plans, (2) to describe the implementation of 

learning, (3) to describe the increase in student learning activities, and (4) to describe the increase in student 

achievement using audio-visual media in History class XII IPS -2 odd semesters of SMA Negeri 1 Seputih 

Raman for Academic Year 2021/2022. This research is action research which consists of four stages, namely 

planning, implementation, observation and reflection. Collecting data on student learning activities using 

observation sheets and learning achievement is obtained through a block test at the end of each cycle. Pre-test 

student activities before the research was carried out and block tests at the end of each cycle. The results of the 

study show that (1) to develop a lesson plan, one must pay attention to the strategies and learning methods to be 

used by first analyzing the material and time, (2) to carry out learning using audio-visual the teacher must be 

active in guiding and motivating students, (3 ) more than 75% of students are active in learning, namely in class 

XII IPS-2 odd semester SMA Negeri 1 Seputih Raman Academic Year 2021/2022. 

Key Word: Audio Visual, Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah (1) untuk mendeskripsikan cara menyusun perencanaan pembelajaran, (2) 

mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran, (3) mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa, dan (4) 

mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa dengan menggunakan media audio visual pada mata 

pelajaran Sejarah kelas XII IPS-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih Raman Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan (action research) yang terdiri dari empat tahap yakni perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refeksi. Pengumpulan data aktivitas belajar siswa menggunakan lembar observasi 

dan prestasi belajar diperoleh melalui uji blok setiap akhir siklus. Aktivitas siswa tes awal sebelum penelitian 

dilaksanakan dan uji blok pada setiap akhir siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) untuk menyusun 

rencana pembelajaran,  harus memperhatikan strategi dan metode pembelajaran yang akan digunakan dengan 

terlebih dahulu menganalisis materi dan waktu, (2) untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan audio 

visual guru harus aktif dalam membimbing dan memberi motivasi siswa, (3) lebih dari 75% siswa aktif dalam 

belajar yakni di kelas XII IPS-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih Raman Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Kata Kunci: Audio Visual, Aktivitas, Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang  Masalah 

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang 

diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 atau yang dikenal dengan istilah masa Revolusi Fisik 
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adalah periode yang berlangsung antara tahun 1945 sampai dengan 1949. Perjuangan bangsa 

Indonesia mempertahankan kemerdekaan itu dimulai sejak berakhirnya kekuasaan Jepang, akibat 

kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu 

ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan kekalahan Jepang itu maka di Indonesia terjadi 

vacuum of power (kekosongan kekuasaan), para pemimpin militer Jepang di Indonesia tidak memiliki 

kekuasaan lagi sehingga mereka tidak peduli lagi dengan wilayah pendudukannya termasuk 

Indonesia.  Sehingga pada tanggal 17Agustus 1945 “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan 

dengan didorong oleh suatu keinginan yang luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, bangsa 

Indonesia menyatakan kemerdekaannya”.  

 

Pernyataan Kemerdekaan itu diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, atas nama Bangsa Indonesia di 

Jalan Penggagasan Timur No. 56 Jakarta. Meskipun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu bukan 

jaminan untuk membawa keamanan dan kesejahteraan bagi Bangsa Indonesia, namun dengan 

kemerdekaan itu berarti Bangsa Indonesia telah berdiri sendiri. Sehubungan dengan itu dalam buku 

karya Wild dan Carey (terj.) (1986:121), dijelaskan: Setelah kemerdekaan diproklamasikan Republik 

yang baru lahir itu menghadapi persoalan-persoalan ia harus mendudukan kekuasaannya 

mengendalikan luapan kekegembiraan yang dengan sekoyong-koyongnya jadi bebas, berunding 

dengan kekuasaan, pendudukan, yang gelisah setelah dikalahkan dan bersiap-siap menghadapi pihak 

Sekutu yang menang. Dengan kemerdekaan itu maka Bangsa Indonesia tidak rela adanya kekuasaan 

bangsa asing di bumi Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan itu juga telah menambah rasa percaya diri 

dan jiwa patriotisme Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa 

merdeka lain di dunia.  

 

Berita Proklamasi Kemederkaan Indonesia disiarkan ke seluruh nusantara bahkan ke seluruh penjuru 

dunia, yang disambut dengan penuh gembira oleh segenap lapisan rakyat Indonesia bahkan banyak 

negara yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun dengan kedatangan tentara 

Sekutu, khususnya pasukan Inggris ke Indonesia yang ternyata membonceng tentara Belanda, maka 

mulailah babak baru dalam perjuangan Bangsa Indonesia, yaitu perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan. Dengan demikian, jika sebelumnya perlawanan rakyat Indonesia ditujukan kepada 

tentara Jepang yang tidak bersedia menyerahkan persenjataannya, maka sejak kedatangan tentara 

Sekutu dan tentara Belanda, perlawanan heroik Bangsa Indonesia itu langsung ditujukan kepada 

Sekutu dan Belanda dengan antek-antek NICA (Netherland Indies Civil Affairs).  

 

Sehubungan dengan itu dijelaskan oleh Said (1984:59), seperti dalam kutipan di bawah ini : Sebelum 

terjadi perlawanan terhadap Belanda, yang pada waktu mencoba untuk kembali menjajah Indonesai, 

maka terlebih dulu bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Jepang, sebab ternyata dimana-

mana, Jepang tidak bersedia menyerahkan persenjataannya kepada pihak pejuangan Indonesia, 

sehinga timbul ketegangan-ketegangan antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang. Maka 

terjadilah pertempuran untuk memperebutkan senjata. Contoh dalam hal ini adalah terjadinya pristiwa 

Pertempuran Lima Hari di Kota Semarang pada tanggal 15 Oktober 1945. Pertempuran itu merupakan 

peristiwa sejarah yang sangat penting artinya bagi rakyat kota Semarang khususnya, rakyat Indonesia 

umumnya, dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa itu lebih terkenal sebagai 

Pertempuran Lima Hari di Semarang. Setelah bala tentara Jepang diangkut ke negaranya, maka 

mulailah babak baru perjuangan rakyat Indonesia, yaitu berhadapan dengan tentara Belanda NICA 

sehingga terjadilah pristiwa-peristiwa heroik di Indonesia, seperti di Surabaya, Bandung, Jakarta, 

Ambarawa, di Palembang dan lain-lain. Belanda kemudian mulai menjalankan politik kolonial yang 

intinya ingin kembali menjajah Indonesia selamalamanya. Menurut Susanto Tirtoprodjo (196:12) 

dalam buku Sejarah Revolusi Nasional Indonesia, menyatakan bahwa “Untuk mencapai tujuan itu 
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Belanda menggunakan siasat divide et impera atau politik memecah belah ddan menguasai”. 

Sebagaimana di daerah lain di Indonesia pada umumnya, rakyat Sumatera Selatan mengetahui berita 

Proklamasi Kemerdekaan, beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu 

disiarkan. Keterlambatan itu tidak lain karena masih sangat terbatasnya peralatan komunkasi pada 

masa itu. Walaupun ada kemungkinan rakyat mendengar berita mengenai Proklamasi kemerdekaan 

itu, rakyat masi diliputi rasa takut untuk menyebarkan berita itu karena kedudukan Jepang pada saat 

itu masih sangat kuat” (Subkos,1945:51). 

 

Sukarnya komunikasi baik melalui darat maupun udara antara Jakarta dengan Sumatera, sedangkan 

hubungan radio milik rakyat telah disegel oleh Pemerintah Pendudukan Jepang yang bertujuan supaya 

bangsa Indonesia hanya mengetahui (mendengar) berita yang disiarkan oleh Jepang. Daerah-daerah 

yang agak terlambat menerima berita proklamasi kemerdekaan termasuk diantaranya Kota Palembang 

dan daerah-daerah yang ada di sekitar Kota Palembang (Team Penyusun Sejarah Kodam IV/ 

Sriwijaya, 1982:6). Di daerah Sumatera Selatan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang 

diperkasasi oleh Organisasi Persatuan Rakyat Indonesia yang dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1945. 

Tetapi tindakan itu tidak disetujui oleh Komandan Pasukan Sekutu dengan alasan bahwa 

“Berdasarkan Persetujuan Postdam bulan Juli 1945, sesudah perang berakhir dengan kemenangan di 

pihak Sekutu, maka penguasaan daerah Hindia Belanda diserahkan kepada Belanda” (Parjoko, 

1991:6).  

 

Perjuangan rakyat itu terus berlanjut pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan 

datangnya berita mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang baru diketahui oleh rakyat di 

dua pekan setelah prihal Kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan, yaitu pada tanggal 3 September 

1945. Serangan tentara Belanda yang bermaksud menguasai daerah Sumatra Selatan, merupakan 

kelanjutan dari Agresi Militer Kedua Belanda terhadap kedudukan Pemerintah RI dan TNI di daerah 

Sumatera Selatan, serangan tentara Belanda dalam periode tahun 1945-1949 itu, menyebabkan 

terjadinya beberapa pertempuran sengit di berbagai tempat Desember 1948, yang melibatkan TNI dan 

laskar melawan tentara Belanda. Peristiwa Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang pada 

tanggal 1 – 5 Januari 1947, yang merupakan peperangan yang melibatkan tiga matra, yaitu darat, laut 

dan udara. Dalam hal ini militer Belanda sangat berkepentingan untuk menguasai Kota Palembang 

secara total meningkat kedudukan Palembang sebagai kota terbesar sekaligus sebagai ibukota daerah 

Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), baik dari aspek politik, ekonomi maupun militer. Dalam aspek 

politik, Belanda berusaha untuk menguasai Palembang karena ingin membuktikan kepada dunia 

internasional bahwa mereka benar-benar telah menguasai Jawa dan Sumatera.  

 

Hasil penelitiannya kemudian diuraikan antara lain berisi tentang beberapa keputusan Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya sejak tanggal 22 Agustus 1945, yang 

memutuskan untuk membentuk beberapa badan pemerintah dan negara sebagai lembaga atau wadah 

untuk menampung dan menyalurkan potensi perjuangan rakyat demi mempertahankan negara 

Proklamasi tahun 1945. Badan-badan yang dimaksud adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai 

Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dari uraian di atas penulis berasumsi 

bahwa masih banyak peristiwa heroik yang terjadi selama masa perang kemerdekaan tahun 1945-

1949. Tempat penelitian ini diadakan. Hal ini dikhawatirkan jika tidak segera diangkat atau 

didokumentasikan lambat atau cepat berbagai peristiwa patriotik dan heroik itu satu demi satu akan 

hilang dari ingat-ingatan masyarakat, seiring dengan semakin habisnya para pelaku sejarah atau saksi 

sejarah dari peristiwa masa lampau itu akibat faktor usia atau meninggal dunia serta akibat tergerus 

oleh perputaran waktu dan perubahan zaman. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 
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melanjutkan penulisan sejarah dalam tema tentang Sejarah Perjuangan Rakyat dalam 

Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1949. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melanjutkan penulisan sejarah dalam tema tentang : 

Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Sejarah Materi Pokok Perjuangan 

Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI Melalui Penggunaan Media Audio Visual Di Massa 

Pandemi Covid-19 Pada siswa Kelas XII IPS-2 Semester Gasal SMA Negeri 1 Seputih Raman 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Perumusan Masalah 

Sehubungan dengan penelitian skripsi tentang Sejarah Perjuangan Rakyat dalam Mempertahankan 

Kemerdekaan Tahun 1945-1949, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apa yang 

melatarbelakangi perjuangan mempertahankan Kemerdekaan. Bagaimana Proses perjuangan rakyat 

dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1949. Apa kendala-kendala 

dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1949;  Bagaimana 

pengaruh perjuangan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1949. 

 

Pembatasan Masalah 

Pembatasan ruang lingkup penelitian tentang Sejarah Perjuangan Rakyat dalam Mempertahankan 

Kemerdekaan Tahun 1945-1949, ini meliputi dua aspek atau dimensi, yaitu dimensi spatial (ruang, 

tempat, wilayah) dan dimensi temporal (periode, kurun, masa), dapat diuraikan sebagai berikut: 

Aspek ruang atau wilayah (dimensi spatial), yaitu membatasi wilayah penelitian meliputi revolusi 

politik, budaya, agama, ras terhadap bangsa Indonesia. Aspek waktu atau periode (dimensi temporal), 

penelitian ini akan dibatasi pada periode tahun 1945–1949, yaitu periode terjadinya perjuangan untuk 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan istilah masa revolusi fisik, yaitu masa 

ketika Belanda hendak kembali menjajah Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan 

pada tahun 1945, yang menjadi  titik balik bagi sejarah Indonesia. Sedangkan tahun 1949 merupakan 

tahun 12 berakhirnya kekuasaan Belanda yang ditandai dengan pengakuan Belanda terhadap 

kedaulatan Republik Indonesia. 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tentang Sejarah Perjuangan Rakyat dalam Mempertahankan Kemerdekaan 

Republik Indonesia Tahun 1945-1949 adalah untuk mengetahui: Latar belakang timbulnya perjuangan 

rakyat untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1949. 

Dinamika perjuangan rakyat dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia 

tahun 1945-1949. Kendala-kendala di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik 

Indonesia tahun 1945-1949. Pengaruh perjuangan rakyat terhadap kemerdekaan Republik Indonesia 

tahun 1945-1949. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pertempuran Mempertahankan Kemerdekaan RI di Berbagai Daerah Indonesia resmi merdeka setelah 

naskah proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945. Namun, kala itu masih banyak 

pihak yang belum menerima kemerdekaan Indonesia, termasuk Belanda dan para sekutu. Akhirnya 

para pemimpin Indonesia memanfaatkan kesempatan yang terbaik itu untuk memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia (Hasan,1992:130). Serangan tentara Belanda yang bermaksud menguasai 

daerah Sumatra Selatan, merupakan kelanjutan dari Agresi Militer Kedua Belanda terhadap 

kedudukan Pemerintah RI dan TNI di daerah Sumatera untuk merayakan secara terbuka” (Nawawi Al 

Haj, 1975:19). 
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Pasca-Perang Dunia Kedua, Jepang mengakui kekalahan dari Sekutu. Oleh karena itu, Sekutu mulai 

mengambil alih daerah kekuasaan Jepang. Belanda yang beraliansi dengan tentara Sekutu berusaha 

merebut kembali Indonesia. Hal ini dimulai pada 29 September 1945 ketika AFNEI (Allied Forces 

Netherland East Indies) mulai mendarat di Tanjung Priok di bawah pimpinan Letjen Sir Philip 

Christison. Pasukan Sekutu diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration) pimpinan Van 

Der Plass sebagai wakil Van Mook. Peranan Badan Keamanan Rakyat di Palembang dalam 

Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) Suatu Tinjauan Sejarah. “Beberapa tokoh 

utama pejuang daerah antara lain ialah: Pangku, Kyai Abdullah Umari, R.S. Adenan, Abu Bakar, M. 

Yahya, M. Syukur Hamidi, Akmal, Hasnawi, M. Supi dan M. Dahlan (DHD 45 Provinsi Sumatera 

Selatan, 2003:73). “Berita kemerdekaan itu di bawah oleh para utusan tokoh yang menghadap 

Gubernur Militer A.K. Gani. Namun karena pada waktu itu kedudukan tentara Jepang masih kuat di 

Muara Dua dan sekitarnya, maka masyarakat belum berani untuk merayakan secara terbuka” 

(Nawawi Al Haj, 1975:19). Ditinjau dari aspek ekonomi jika Kota Palembang dikuasai penuh maka 

berarti juga dapat menguasai tempat penyulingan minyak di Plaju  dan Sungai Gerong, yang sangat 

dibutuhkan Belanda untuk menggerakkan mesin-mesin militernya. (Nawawi Al Haj, 1975:20). 

Sehubungan dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di daerah 

Sumatera Selatan, memegang peranan yang cukup penting, terutama pada masa revolusi fisik atau 

periode Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949. 

 

Tujuan kedatangan AFNEI ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan 

Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, membebaskan tentara Sekutu yang ditawan 

Jepang, serta yang terpenting adalah untuk kembali menguasai Indonesia Awalnya, kedatangan 

tentara Sekutu disambut terbuka oleh pihak Indonesia. Namun, setelah diketahui bahwa pasukan 

Sekutu tersebut diboncengi NICA yang dengan terang-terangan ingin menegakkan kembali kekuasaan 

Hindia-Belanda maka sikap Indonesia pun berubah menjadi curiga dan mulai memerangi mereka. 

Peperangan tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia.  

 

Berikut rangkuman pertempuran-pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini 

dimulai saat pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigjen Bethel mendarat di Semarang pada tanggal 

20 Oktober 1945. Pasukan Sekutu yang sedang menuju Magelang membuat kerusuhan. Hal ini 

membuat masyarakat Magelang memboikot dan menyerang Sekutu. Pasukan Sekutu terpaksa mundur 

ke daerah Magelang dan meneror rakyat lokal. Pengejaran dan pengepungan dilakukan oleh pasukan 

Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah pimpinan Kol. Sudirman. Berkobarlah pertempuran 

selama empat hari (12-15 Desember 1945), yang terkenal dengan nama “Palagan Ambarawa”. 

Pertempuran diakhiri dengan kemenangan TKR pada 15 Desember 1945. Tanggal tersebut dijadikan 

Hari Juang Kartika TNI-AD. 

 

Pada tanggal 25 Oktober 1945 Sekutu dibawah Komando Brigjen A.W.S. Mallaby tiba di Surabaya. 

Pada tanggal 28 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara rakyat Surabaya melawan Sekutu yang 

menewaskan Brigjen A.W.S. Mallaby. Hal tersebut membuat Sekutu murka dan meminta rakyat 

bersenjata menyerahkan diri pada tanggal 9 November 1945 sebelum pukul 18.00. Jika ultimatum 

tidak dipenuhi, Sekutu akan menyerang Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Namun, rakyat 

Surabaya tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Bung Tomo justru berhasil membakar semangat 

para rakyat Surabaya dalam melakukan perlawanan terhadap Sekutu. Oleh karena itu, terjadilah 

pertempuran berdarah pada 10 November 1945. Tanggal tersebut akhirnya ditetapkan menjadi Hari 

Pahlawan. 
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Peringatan Konferensi Asia-Afrika Sebuah pembuktian Indonesia untuk perdamaian Dunia. Awal 

peristiwa Bandung Lautan Api dimulai ketika pada tanggal 13 Oktober 1945 pasukan Sekutu 

diboncengi NICA tiba di kota Bandung. Pasukan Sekutu mulai menduduki kota Bandung dengan 

alasan melucuti dan menawan tentara Jepang. Pada 27 November 1945, mereka pun mengeluarkan 

ultimatum kepada para pejuang agar meninggalkan area Bandung Utara, namun para pejuang 

menolak. Baru setelah pemerintah pusat Jakarta turun tangan Tentara Republik Indonesia (TRI) 

bersedia mengosongkan Bandung. Sebelum meninggalkan Bandung, pada tanggal 23-24 Maret 1946 

para pejuang menyerbu pos-pos Sekutu dan membumihanguskan kota Bandung.  

 

Peristiwa ini disebut dengan Bandung Lautan Api. Sejanjutnya adanya Pertempuran Medan Area 

Tanggal 9 Oktober 1945 tentara Sekutu yang diboncengi NICA mendarat di Medan dipimpin oleh 

T.E.D. Kelly. Sebelumnya NICA telah mendaratkan pasukan di bawah pimpinan Westerling. Para 

pemuda Medan segera membentuk TKR. Tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang dikenal 

dengan nama Medan Area. 

 

Pertempuran di daerah Bali ini melibatkan pasukan TKR divisi Sunda Kecil di bawah pimpinan 

Kolonel I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Belanda yang ingin menguasai wilayah Bali. Peperangan 

terjadi pada 20 November 1946 dini hari sampai dengan siang hari. Pasukan I Gusti Ngurah Rai 

berhasil memojokkan Belanda, namun Belanda yang terdesak segera memanggil bala bantuan. I Gusti 

Ngurah Rai beserta segenap pasukannya terus memaksa bertahan hingga titik darah penghabisan, 

namun sayang mereka harus gugur. Pertempuran ini pun disebut sebagai Puputan Margarana. 

 

Aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. 

Sardiman (2006 : 93) menyatakan bahwa “Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk 

mengubah tingkah laku menjadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas”.  

 

Lebih lanjut Dimyati dan Mudjiono (1994:42) menyatakan bahwa: prinsip-prinsip belajar berkaitan 

dengan perhatian, motivasi, keaktifan, keterlibatan, langsung/ berpengalaman, pengulangan, 

tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual. Paul B. Diedrich dalam Sardiman 

(2006: 101) membuat suatu daftar yang berisi jenis-jenis aktivitas siswa dalam belajar antara lain di 

golongkan sebagai berikut: 1) Visual Activitics, yang termasuk di dalamnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi,  percobaan,  pekerjaan orang lain; 2) Oral Activities, seperti 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, intruksi; 3) Listening Activities, sebagai contoh: mendengarkan uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato; 4) Writing Activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin; 5) Drawing Activities, Misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram; 6) 

Motor Activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat kontruksi, 

model merepasi, bermain, berkebun, beternak; 7) Mental Activities, sebagai contoh menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan; 8) Emotional 

Activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, 

gugup. 

 

Menurut Bill Greider, (dalam Dimyati dan Mujiono, 2005:13) menyebutkan belajar merupakan suatu 

proses dimana seseorang memperoleh perubahan yang banyak dalam kompetensi, keterampilan, dan 

sikap. Lebih lanjut menurut Djamarah (1994) belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara 

sadar dan bertujuan, dimana tujuan dalam belajar adalah terjadinya tujuan individu yaitu perubahan 

tingkah laku. 
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Berdasarkan beberapa kajian teori di atas dirumuskan bahwa belajar merupakan usaha manusia dalam 

rangka merubah pola pikir dan tingkah laku berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan sekitarnya sehingga terjadi perubahan keterampilan, pemahaman, pengetahuan 

nilai dan sikap yang bersifat permanen dan membekas, sehingga diharapkan dapat hidup mandiri tidak 

bergantung pada orang lain. 

 

Prestasi belajar merupakan perolehan yang dicapai seseorang melalui kegiatan belajar. Sedangkan 

menurut Ali dalam Semiawan (2002: 13) prestasi belajar adalah adanya kemampuan seseorang 

melakukan sesuatu secara permanen dapat diulang-ulang dengan hasil yang sama.   Prestasi belajar di 

sekolah pada dasarnya merupakan prestasi belajar yang dapat dijadikan indikasi dan hasil dari proses 

pembelajaran di sekolah.  Menurut Ahmadi (1984: 21) hasil belajar yang dicapai dalam suatu usaha 

belajar dalam hal ini tidak mewujudkan nilai atau prestasi belajar siswa yang dapat dilihat pada hasil 

atau nilai yang diperoleh dalam setiap mengikuti tes. Sedangkan menurut Depdikbud (1988: 196) 

hasil belajar dapat terlihat dari perubahan-perubahan tingkah laku siswa yang berupa bentuk kognitif, 

afektif dan psikomotorik hasil belajar harus dapat diamati dan diukur. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah nilai yang dicapai oleh 

siswa dengan menggunakan tes maupun non tes dengan ditandai adanya perubahan tingkah laku yang 

dialami oleh siswa dalam proses pembelajaran berbentuk angka mutu. Menurut Roestiyah (1989: 162) 

prestasi belajar siswa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu faktor internal yaitu faktor yang 

berasal dari diri anak itu sendiri dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak, 

diantaranya adalah alat peraga atau media. 

 

Lebih lanjut secara rinci Hamalik (1991: 90) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang  

mempengaruhi hasil belajar adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi : tujuan, minat, 

aktivitas, kecakapan  dalam mengikuti pelajaran, kebiasaan belajar, serta menguasai bahan 

pengajaran. Sedangkan faktor ekstern, meliputi: 1) faktor lingkungan sekolah, berupa cara memberi 

pelajaran   dan bahan-bahan bacaan, alat peraga,  2) lingkungan keluarga  3) lingkungan masyarakat. 

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar baik faktor ekstern seperti: tujuan, minat, aktivitas, kecakapan  dalam mengikuti pelajaran, 

kebiasaan belajar, serta menguasai bahan pengajaran dan  faktor intern seperti: lingkungan sekolah, 

lingkungan keluarga dan Lingkungan masyarakat.  

 

Menurut Arsyad (2004: 3) media berasal dari bahasa latin “medium” yang secara harfiah memiliki arti 

“tengah” perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah perantara atau pengantar pesan.  

Pendapat lain tentang pengertian media disampaikan oleh Asnawif dan Basyirudin Usman (2002: 20) 

yang menyatakan bahwa media adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan dan kemauan audiensi (siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar pada dirinya.  

 

Gagne dan Briggs (1995: 74) secara implisit mengatakan bahwa  media pembelajaran meliputi alat 

yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdiri dari buku, tape 

recorder, kaset vidio, camera, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi dan komputer. Dengan adanya 

media visual dalam pembelajaran akan dapat merangsang pikiran dan perhatian siswa sehingga siswa 

dapat termotivasi untuk belajar aktif, kondusif, dalam proses belajar dalam kelas.  
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Berdasarkan  pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang termasuk media audio 

visual adalah segala media yang dapat dilihat tidak dapat didengar seperti: karikatur, overhead 

transparansi, slide. Media yang dapat didengar tetapi tidak dapat dilihat seperti: radio dan tape 

recorder. Media yang dapat dilihat dan didengar seperti: televisi, film dan compact disk (CD) 

interaktif pembelajaran. 

 

METODE  PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan terhitung mulai hari Kamis tanggal 6 bulan September 2021 

sampai dengan hari Kamis tanggal 8 bulan November 2021. Tempat penelitian tindakan kelas (PTK), 

dilaksanakan pada siswa kelas XII IPS-2 semester ganjil di SMA Negeri 1 Seputih Raman Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022.  

 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 kali pertemuan hingga sampai siklus ke 2. Untuk memecahkan 

masalah yang dirumuskan, faktor yang diamati adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), pelaksanaan pembelajaran,  aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan prestasi belajar siswa.   

Pelaksanaan pembelajaran dikelas dikatakan berhasil jika 75% siswa aktif dalam belajar ( yakni 71% 

aktivitas siswa yang diamati dapat dilakukan siswa selama proses pembelajaran). Adapun prestasi 

belajar dinyatakan berhasil jika 75% siswa tuntas dalam belajar kriteria ketuntasan minimal  67. 

Pelaksanaan penelitian ini  menggunakan desain penelitian tindakan  menurut Hopkins (1993).  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan tahapan siklus dan dalam setiap siklus terdiri atas 

empat tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.   

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam pelaksanaan penelitian ditemani oleh guru observer yaitu guru Sejarah pada penelitian 

tindakan (PTK), dikelas XII IPS-2 semester ganjil  SMA Negeri 1 Seputih Raman Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022. Di sekolah tempat penelitian mendiskusikan skenario 

pembelajaran yang dirancang oleh peneliti sebelumnya. Skenario yang dirancang mengacu 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran Sejarah pada materi pokok 

Perjuangan Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, melalui penggunaan Media Audio Visual Di 

Massa Pandemi Covid-19. Selain itu sebagai bahan diskusi adalah rancangan soal Sejarah Indonesia. 

Tujuan kedatangan AFNEI ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan 

Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, membebaskan tentara Sekutu yang ditawan 

Jepang, serta yang terpenting adalah untuk kembali menguasai Indonesia. Menghargai nilai-nilai 

sumpah pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini sebagai 

acuan kegiatan pembelajaran serta media pembelajaran yang akan digunakan.  

 

Kegiatan inti pembelajaran  pada siklus pertama ini siswa belajar individu melalui pembelajaran 

menggunakan audio visual. Pembelajaran yang dilakukan memanfaatkan teknologi yakni pemutaran 

CD pembelajaran melalui komputer yang diperbesar menggunakan LCD. Sedangkan siswa mengisi 

LKS yang berupa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada di dalam CD pada saat 

dan atau setelah pemutaran CD pembelajaran. Peneliti menyiapkan instrumen berupa lembar 

observasi untuk melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran yang dilakukan oleh observer.  Selain itu 

peneliti juga menyiapkan alat evaluasi untuk mengukur prestasi belajar siswa pada akhir siklus.   

       

Pembelajaran pada siklus pertama terdiri dari tiga pertemuan proses pembelajaran dan dan satu 

pertemuan untuk uji blok. Proses pembelajaran pada untuk proses pembelajaran dan satu pertemuan 

untuk uji blok. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2021, di kelas XII IPS-2 semester ganjil SMA 

Negeri 1 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022, dimulai pada hari 
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Kamis tanggal 20 September 2021.  Kegiatan yang dilakukan setiap pertemuan prinsipnya sama yakni 

siswa belajar secara individu dengan menggunakan media audio visual. 

 

Guru memberikan informasi tentang tujuan dan teknis pembelajaran yang akan dilakukan yakni siswa 

mengisi LKS pada saat dan atau setelah pemutaran CD pembelajaran. Siswa terlebih dahulu diberi 

kesempatan untuk membaca LKS secara individu selama lima menit yang isinya tentang mata 

pelajaran Sejarah pada materi pokok Perjuangan Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, dan 

maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Kemudian guru memulai 

memutar CD pembelajaran menggunakan fasilitas yang telah disediakan sejak awal pelajaran. Selama 

kegiatan berlangsung observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. Siswa diberi 

kesempatan untuk mengisi LKS yang mungkin masih ada yang belum terisi. Kemudian hasil yang 

diperoleh diperiksa dengan cara menukarkan LKS dengan teman sebangkunya yang selanjutnya diberi 

nilai oleh guru. Sambil memberikan penilaian LKS guru memperhatikan pembelajaran Sejarah pada 

materi pokok Perjuangan Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, melalui penggunaan Media 

Audio Visual Di Massa Pandemi Covid-19, mana yang nilainya masih kurang dan di tindak lanjuti 

dengan memberikan penjelasan kembali materi tersebut. Akhir dari pertemuan pertama guru 

mengajak siswa menyusun kesimpulan tentang melaporkan dalam bentuk tulisan langkah-langkah 

dalam penerapan materi pokok Perjuangan Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, maknanya 

bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia.  Sebagai penguatan, siswa diberi tugas di rumah sesuai 

dengan materi yang dipelajari pada hari  itu. 

 

Guru dan siswa membahas PR yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru 

memberikan informasi tentang tujuan dan teknis pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu yang 

masih sama dengan pertemuan pertama yakni siswa mengisi LKS dengan memperhatikan pemutaran 

LCD pembelajaran Sejarah pada materi pokok Perjuangan Mempertahankan Keutuhan Wilayah 

NKRI. Selama kegiatan berlangsung observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa. Hasil yang diperoleh diperiksa dengan cara menukarkan LKS dengan teman lain bangku yang 

selanjutnya diberi nilai oleh guru. Sambil memberikan penilaian LKS, guru memperhatikan materi 

mana yang nilainya masih kurang dan di tindak lanjuti dengan memberikan penjelasan kembali materi 

tersebut. Guru mengajak siswa menyusun kesimpulan tentang bagaimana cara melaporkan dalam 

bentuk tulisan langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran Sejarah pada materi pokok Perjuangan 

Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, melalui penggunaan Media Audio Visual Di Massa 

Pandemi Covid-19. Sebagai penguatan, siswa diberi tugas di rumah sesuai dengan materi yang 

dipelajari pada hari itu. 

 

Pertemuan ketiga merupakan pertemuan terakhir dari siklus pertama. Guru memberikan informasi 

tentang tujuan dan teknis pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Siswa diberikan contoh 

Guru mengajak siswa menyusun kesimpulan tentang bagaimana cara melaporkan dalam bentuk 

tulisan langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran Sejarah pada materi pokok Perjuangan 

Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, melalui penggunaan Media Audio Visual Di Massa 

Pandemi Covid-19. Selama kegiatan berlangsung guru membimbing siswa yang memerlukan bantuan 

dan observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. 

 

Setelah waktu yang diberikan habis, siswa diminta mengumpulkan hasil gambarnya kepada guru. 

Kemudian hasil yang diperoleh diperiksa oleh guru dengan mengajak siswa menyusun kesimpulan 

tentang bagaimana cara melaporkan dalam bentuk tulisan langkah-langkah dalam penerapan 

pembelajaran Sejarah pada materi pokok Perjuangan Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, 

melalui penggunaan Media Audio Visual Di Massa Pandemi Covid-19. Pada akhir pelajaran guru 
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mengajak siswa menyusun kesimpulan bagaimana cara menerapkan pada materi pokok Perjuangan 

Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia. 

 

Hasil observasi aktivitas siswa yang terdiri atas 32 siswa diperoleh persentase  dari pertemuan 

pertama  69,7 pertemuan kedua   73,8  dan pertemuan ke tiga 73,8 dan diperoleh rata-rata aktivitas 

siswa dalam satu siklus 72,4  

Tabel Aktivitas Belajar Siswa Siklus I  

No. Indikator Pertemuan 1 Petemuan 2 Pertemuan 3 

1 Membaca 24 24 25 

2 Memperhatikan 23 23 24 

3 Bertanya 6 8 8 

4 Menjawab 9 13 14 

5 Mengerjakan 25 23 25 

 Jumlah 87 91 96 

 Rata-rata (%) 69,7 73,8 73,8 

Hasil evaluasi prestasi relajar siswa siklus pertama ditunjukkan pada tabel berikut:  

 

Tabel  Prestasi siswa   siklus I 

No Komponen Penilaian Nilai Ket. 

1 Nilai Tertinggi 80   

2 Nilai Terendah 50   

3 Rata-rata nilai 65,86   

5 Presentase Ketuntasan belajar 44,83   

 

Pada akhir pelaksanaan pembelajaran peneliti dengan guru mitra mendiskusikan mengenai 

pelaksanaan tindakan pembelajaran yang telah dilakukan. Dari pertemuan pertama hingga pertemuan 

ketiga baik di kelas pada kelas XII IPS-2 Semester Ganjil SMA Negeri 1 Seputih Raman Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022, aktivitas siswa sudah cukup baik  meskipun belum 

maksimal dari beberapa aspek yang diamati observer. Pertama, kegiatan awal siswa sangat pasif 

meskipun kegiatan guru sudah baik, sedangkan pada kegiatan inti masih ada beberapa siswa yang 

aktivitasnya rendah hal ini kejadian di kelas dalam penelitian ini. Kedua, ada beberapa siswa yang 

terpesona dengan pemutaran LCD sehingga lupa dengan tugas yang harus dikerjakan, dimungkinkan 

siswa belum pernah belajar menggunakan LCD projector. Guru kurang memperhatikan kegiatan 

siswa sehingga sampai pemutaran CD selesai masih banyak LKS yang belum selesai dikerjakan 

siswa. Ketiga, nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia 

pada masa kini, sehingga siswa masih banyak yang mengalami kesulitan dan guru kewalahan dalam 

mengatasinya yang berimplikasi pengelolaan waktu tidak efektif.  

 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa meningkat dibandingkan dengan sebelum 

dilakukan penelitian ini. Siswa lebih banyak muncul keinginan untuk mengetahui hal baru yang 

mreka temukan dalam penayangan CD pembelajaran.  Dengan diberikan LKS yang harus diisi yang 

sebelumnya dibaca siswa, memberikan perhatian lebih bagi sisswa untuk mendapatkan jawaban yang 

ada dalam presentasi yang dilakukan guru. 

 

Prestasi belajar siswa juga sudah meningkat yang cukup tinggi jika dibandingkan  dengan nilai pretes 

pada penelitian ini yakni rata-rata nilai pada kelas XII IPS-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih 
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Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022, naik dari 53,45 menjadi 65,86 dan 

persentase ketuntasan belajar siswa naik dari 24,24% menjadi 44,83%.  

 

Rekomendasi: Guru supaya perhatian terhadap aktivitas belajar siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung, sehingga siswa dapat mengerjakan tugasnya tidak hanya terpesona melihat presentasi 

guru. Pengelolaan interaksi siswa dalam belajar  supaya dioptimalkan terutama untuk memicu dan 

memelihara keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pengelolaan waktu supaya lebih efektif. 

Menghargai nilai-nilai sumpah pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada 

masa kini yang berhubungan dengan Tumbuhnya Ruh Kebangsaan. 

 

Tindak lanjut dari rekomendasi siklus pertama, peneliti dan guru mitra berdiskusi untuk 

mendiskusikan skenario pembelajaran yang sebelumnya telah dirancang oleh peneliti guna 

mendapatkan skenario pembelajaran yang tepat. Kajian pertama untuk menyusun skenario  

pembelajaran adalah telaah  materi yang akan dipelajari yaitu tentang pembelajaran Sejarah pada 

materi pokok Perjuangan Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, melalui penggunaan Media 

Audio Visual di Massa Pandemi Covid-19. Selain itu kompetensi inti, kompetensi dasar, serta sumber 

belajar merupakan komponen sebagai pertimbangan dalam menyusunan skenario pembelajaran.  

 

Kegiatan inti pembelajaran  siklus kedua yakni siswa menerapkan pembelajaran Sejarah pada materi 

pokok Perjuangan Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, melalui penggunaan Media Audio 

Visual di Massa Pandemi Covid-19, bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Untuk 

mengatasi rekomendasi hasil analisis siklus pertama, metode yang digunakan adalah belajar kelompok 

dengan jumlah anggota 2 orang yakni yang duduknya sebangku.  maknanya bagi kehidupan 

kebangsaan di Indonesia pada masa kini Peneliti menyiapkan instrumen berupa lembar observasi 

untuk melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran.  Selain itu peneliti juga menyiapkan alat evaluasi 

untuk mengukur prestasi belajar siswa pada akhir siklus. 

 

Pembelajaran pada siklus kedua terdiri dari dua pertemuan untuk proses pembelajaran dan satu 

pertemuan untuk uji blok. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2021, siklus kedua mulai 

dilaksanakan  melalui proses pembelajaran dan uji blok dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 

Oktober 2021. Kegiatan yang dilakukan setiap pertemuan prinsipnya sama yakni siswa belajar 

kelompok dengan anggota maksimal 4 orang melalui diskusi menggunakan media audio atau visual. 

 

Guru memberikan informasi tentang tujuan dan teknis pembelajaran yang akan dilakukan yakni 

belajar kelompok. Guru membagi kelompok belajar secara proporsional berdasarkan prestasi yang 

diperoleh pada akhir Siklus Kedua dengan jumlah perkelompok maksimal lima orang.  Sebagai 

pengantar pembelajaran guru terlebuh dahulu menanyakan kepada siswa bagaimana cara menerapkan 

pembelajaran Sejarah pada materi pokok Perjuangan Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, 

melalui penggunaan Media Audio Visual Di Massa Pandemi Covid-19. Kesimpulan jawaban siswa 

disampaikan oleh guru bahwa akan menjumpai kesulitan jika tidak mengetahui caranya. Guru terlebih 

dahulu menjelaskan pengertian skala pada menerapkan pembelajaran Sejarah pada materi pokok 

Perjuangan Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, melalui penggunaan Media Audio Visual Di 

Massa Pandemi Covid-19.  

 

Selama kegiatan berlangsung observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

maupun  dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah disediakan. Sedangkan guru selama 

pembelajaran berlangsung membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

tugasnya. Guru juga selalu memberikan motivasi kepada siswa agar dapat terlibat langsung dalam 
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pembelajaran. Akhir dari pertemuan pertama guru memberi tugas di rumah sebagai penguatan materi 

yang telah dipelajari pada hari itu. 

 

Guru memberikan informasi tentang tujuan dan teknis pembelajaran yang akan dilakukan pada hari. 

Siswa belajar sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Siswa masih 

belajar menghitung jarak namun pada pertemuan ini siswa diarahkan melaporkan dalam bentuk 

tulisan langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran Sejarah pada materi pokok Perjuangan 

Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI, melalui penggunaan Media Audio Visual Di Massa 

Pandemi Covid-19, dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini.  Sebagai 

pengantar guru bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi 

kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini Kemudian secara berkelompok siswa 

mengerjakan tugas di LKS yang telah dirancang guru. Guru memberikan batasan waktu untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan. Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompok. Selama kegiatan berlangsung observer 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dengan menggunakan lembar pengamatan 

yang telah disediakan. Mata pelajaran Sejarah pada materi pokok Perjuangan Mempertahankan  

 

Keutuhan Wilayah NKRI, melalui penggunaan Media Audio Visual di Massa Pandemi Covid-19. 

Setelah waktu yang diberikan selesai, tugas yang telah dikerjakan diperiksa bersama dengan tujuan 

sambil menjelaskan kembali hal-hal yang kurang dipahami siswa yakni dengan melihat jawaban yang 

salah. Akhir dari pertemuan pada hari itu, guru memberi motivasi kepada siswa agar belajar untuk 

persiapan uji blok pada pertemuan berikutnya. 

 

Hasil observasi aktivitas siswa  pada siklus kedua yang terdiri dari dua kali pertemuan yakni 

pertemuan keempat dan kelima. Persentase  siswa yang beraktivitas tinggi dari pertemuan keempat 

adalah  80% dan pertemuan kelima 84%  dan diperoleh rata-rata aktivitas siswa dalam satu siklus 

82% dengan kriteria aktivitas tinggi. Siswa dapat melaporkan dalam bentuk tulisan langkah-langkah 

dalam penerapan pembelajaran Sejarah pada materi pokok Perjuangan Mempertahankan Keutuhan 

Wilayah NKRI, melalui penggunaan Media Audio Visual di Massa Pandemi Covid-19. 

 

Tabel Aktivitas Belajar Siklus II 

No. Indikator Pertemuan I Pertemuan II 

1 Membaca         25            25 

2 Memperhatikan         24            25 

3 Bertanya         13            16 

4 Menjawab         16            19 

5 Mengerjakan         25            25 

 Jumlah        116          122 

 Rata-rata (%)          80 84 

Hasil evaluasi prestasi relajar siswa Siklus Keduaditunjukkan pada tabel berikut:  

 

Tabel Prestasi siswa  siklus II 

No Komponen Penilaian Nilai 

1 Nilai Tertinggi 95 

2 Nilai Terendah 60 

3 Rata-rata nilai 74,31 

4 Presentase Ketuntasan belajar                     82,76 
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Analisis dan Refleksi Siklus Kedua 

Data hasil observasi baik data aktivitas siswa maupun guru serta prestasi belajar siswa dianalisis 

peneliti dengan guru mitra.  Dari pertemuan  pertama maupun pertemuan kedua  aktivitas dan prestasi 

belajar sudah meningkat dan telah mencapai kriteria keberhasilan  (siklus dihentikan). 

 

Pembahasan Masalah 

Pembahasan ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan. 

Pembahasan dalam menerapkan mata pelajaran Sejarah Materi Pokok Perjuangan Mempertahankan 

Keutuhan Wilayah NKRI Melalui Penggunaan Media Audio Visual di Massa Pandemi Covid-19 di 

SMA Negeri 1 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Pertempuran Mempertahankan Kemerdekaan RI di Berbagai Daerah Indonesia resmi merdeka setelah 

naskah proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945. Namun, kala itu masih banyak 

pihak yang belum menerima kemerdekaan Indonesia, termasuk Belanda dan para sekutu. Akhirnya 

para pemimpin Indonesia memanfaatkan kesempatan yang terbaik itu untuk memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. Dari data tersebut dapat diinterpretasikan yang menghasilkan deskripsi 

sebagai berikut: Pembelajaran mata pelajaran Sejarah Materi Pokok Perjuangan Mempertahankan 

Keutuhan Wilayah NKRI Melalui Penggunaan Media Audio Visual di Massa Pandemi Covid-19, di 

kelas XII IPS-2 SMA Negeri 1 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, ternyata dapat menarik 

minat siswa. Siswa lebih antusias dan bergairah karena merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. 

Adanya bimbingan dari guru (berupa pertanyaan-pertanyaan) yang terus menerus dan 

berkesinambungan selama siswa mengamati peristiwa yang terjadi pada gambar, akhirnya siswa dapat 

menemukan konsep akhir (kesimpulan).  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Setelah mencermati proses, hasil dan pembahasan pada penelitian tindakan kelas ini peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut: Strategi perencanaan pembelajaran Sejarah di kelas XII IPS-2 

semester ganjil  SMA Negeri 1 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 

2021/2022. menggunakan media audio visual harus dilakukan dengan menyusun analisis kebutuhan, 

menentukan tujuan pembelajaran dan menyusun rencana pembelajaran untuk setiap siklus. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan CD pembelajaran, beberapa hal yang harus 

diperhatikan antara lain: a) alat yang akan digunakan baik laptop maupun LCD harus siap 

sebelumnya. b) materi yang disampaikan memenuhi kurikulum. c) presentasi yang akan disampaikan 

harus menarik bagi siswa. Guru harus aktif dalam menggali potensi siswa baik melalui bimbingan 

pada saat belajar berkelompok (sebagai fasilitator), bersikap yang ramah pada siswa, dan komunikasi 

yang dapat membangun aktivitas belajar siswa. Guru harus aktif  memotivasi siswa pada saat 

persentasi sehingga siswa tidak hanya terpesona dengan presentasi yang dilakukan guru tapi siswa 

diarahkan agar mampu memahami materi yang disampaikan melalui media audio visual. Hasil 

penerapan pembelajaran mata pelajaran Sejarah Materi Pokok Perjuangan Mempertahankan Keutuhan 

Wilayah NKRI Melalui Penggunaan Media Audio Visual Di Massa Pandemi Covid-19, di kelas XII 

IPS-2 SMA Negeri 1 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Meneladani nilai-nilai kejuangan 

perjuangan para pemuda dan pelajar, hasil observasi menunjukkan bahwa dua kelas yang diteliti 

mengalami peningkatan aktivitas belajar siswa setiap siklusnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 

peningkatan prestasi belajar yang diperoleh mecapai riteria keberhasilan yakni  lebih dari 75% siswa 

tuntas belajar dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM)  67. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran Sejarah Materi Pokok Perjuangan 

Mempertahankan Keutuhan Wilayah NKRI Melalui Penggunaan Media Audio Visual di Massa 

Pandemi Covid-19. 

 

Saran 

Agar dapat melaksanakan pembelajaran menggunakan media audio visual, guru agar dapat melakukan 

hal-hal sebagai berikut. Guru agar mempersiapkan alat dan bahan presentasi yang baik. Guru agar 

dapat memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran melalui bimbingan atau  saran pada 

saat pembelajaran berlangsung. Guru harus bersikap yang ramah dan sabar untuk membuat suasana 

yang menyenagkan dalam pembelajaran. 
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IMPROVING MATHEMATICS LEARNING ABILITY IN ABSOLUTE, 
FRACTIONAL, AND IRRATIONAL INEQUALIES USING THE INQUIRY 

METHOD  
 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMBELAJARAN  MATEMATIKA 
PADA MATERI  PERTIDAKSAMAAN  MUTLAK, PECAHAN, DAN 

IRRASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE INKUIRI   
 

Supriyadi, S.Pd. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Bandar Lampung Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The research was conducted with the aim of increasing students' activeness in learning mathematics on the 

Basic Competency of absolute inequalities, fractions, and irrationals in concrete media and to improve student 

learning outcomes in learning mathematics through Inquiry Method. The mathematics learning outcomes of 

class X IPA-1 SMA Negeri 13 Bandar Lampung are very low, therefore efforts to improve mathematics learning 

outcomes provide an overview of the benefits of learning the lessons to be studied. Based on the results of the 

study, it can be concluded that in the pre-cycle learning completeness students only reached 50 percent, that is, 

only 8 out of 34 children who had completed the test scores above KKM 70. In the learning cycle I students who 

had achieved KKM scores increased to 12 children (66.7%) and in cycle II learning activities increased 

significantly to 18 children (96.7%). Thus, a recommendation can be put forward that Inquiry Method can 

improve Mathematics learning outcomes. 

Key Word: Learning Outcomes, Mathematics, Inquiry Method. 

 

ABSTRAK 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika pada 

Kompetensi Dasar Pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irrasional media konkret dan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui metode inkuiri. Hasil belajar Matematika siswa kelas X 

IPA-1 SMA Negeri 13 Bandar Lampung sangat rendah, oleh karena itu upaya peningkatan hasil belajar 

Matematika Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pada pembelajaran pra siklus ketuntasan belajar siswa baru mencapai 

50 persen, yaitu hanya 8 dari 34 anak yang telah tuntas dengan mendapatkan nilai hasil ulangan di atas KKM 

70. Pada pembelajaran siklus I siswa yang telah mencapai nilai KKM meningkat menjadi 12 anak (66,7%) dan 

pada kegiatan pembelajaran siklus II meningkat dengan signifikan menjadi 18 anak (96,7%). Dengan demikian, 

dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa metode inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Matematika, Metode Inkuiri 

 

 

Latar Belakang Masalah  

Sebagian besar guru matematika  mengeluhkan rendahnya kemampuan siswa dalam menerapkan 

konsep matematika. Lemahnya siswa dalam memahami konsep matematika terlihat dari banyaknya 

kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika.  Akibatnya adalah rendahnya prestasi belajar 

siswa baik dalam ulangan harian, ulangan semester, maupun ujian akhir sekolah. Kondisi riil dalam 

pelaksanaannya latihan yang diberikan guru melalui metode drill tidak sepenuhnya dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematika. Salah satu pokok bahasan 

yang sulit dipahami siswa adalah pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irrasional.  
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Di SMA Negeri 13 Bandar Lampung mengalami hal yang sama yakni prestasi belajar pada pokok 

bahasan pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irrasional mendapatkan nilai yang rendah. Hasil 

ulangan harian tahun lalu siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 65 mencapai 15 dari 34 siswa 

dikelas itu atau 44,12%, sedangkan yang mendapatkan nilai 65 sampai dengan 84 berjumlah 11 siswa 

atau 32,35% dan yang mendapatkan nilai 85 ke atas hanya mencapai 23,53%. 

 

Rendahnya mutu pembelajaran dapat diartikan kurang efektifnya proses pembelajaran. Tentu saja 

penyebabnya dapat berasal dari siswa, guru maupun sarana dan prasarana yang ada, minat dan 

motivasi siswa yang rendah, kinerja guru yang rendah, serta sarana dan prasarana yang kurang 

memadai bahkan mungkin masih banyak lagi faktor penyebab rendahnya prestasi belajar matematika 

siswa. Kurikulum saat ini mengamanahkan agar pembelajaran menitikberatkan proses yang baik 

dengan harapan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

 

Metode pembelajaran yang kurang efektif dan efisien, menyebabkan tidak seimbangnya kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik, misalnya pembelajaran yang monoton dari waktu ke waktu, guru 

yang bersifat otoriter dan kurang bersahabat dengan siswa, sehingga siswa merasa bosan dan kurang 

minat belajar. Untuk mengatasi masalah pembelajaran peran guru dalam menentukan pendekatan, 

strategi, maupun metode pembelajaran sangat dibutuhkan.  

 

Guru harus mampu menerapkan suatu pendekatan dan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

lingkungan, sekolah, dan siswa itu sendiri, dengan memanfaatkan media yang ada atau 

mengkonstruksi model serta mengoptimalkan sumber belajar yang ada. Kegiatan pembelajaran 

matematika harus dapat melibatka siswa sehingga dapat aktif, kreatif, berani, dan bersifat aplikatif 

dalam pembelajaran.  Prilaku guru dalam pembelajaran harus dapat membuat susana yang kondusif 

untuk belajar sehingga dapat meningkatkan motivasi maupun minat belajar matematika 

 

Pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan pada relevansi dengan situasi kehidupan 

sehari-hari yang menyajikan masalah kontekstual sebagai peluang untuk menemukan konsep 

matematika, dengan bahan ajar yang disusun menggunakan konteks dunia nyata atau menggunakan 

model sebagai media pembelajaran yang memanfaatkan kontribusi siswa dan metode pembelajaran 

yang menumbuhkan terjadinya aktivitas belajar siswa dengan bimbingan guru sebagai fasilitator 

untuk membangun motivasi dan minat belajar sehingga tumbuh kreativitas siswa dalam suasana yang 

kondusif dikenal dengan istilah Pembelajaran Matematika pada materi pertidaksamaan mutlak, 

pecahan, dan irrasional.  

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah dengan menggunakan metode inkuiri pada pembelajaran matematika materi pertidaksamaan 

mutlak, pecahan, dan irrasional dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X IPA-1 SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020? Apakah dengan pembelajaran matematika 

dengan metode inkuiri dengan materi pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irrasional dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas X IPA-1 SMA Negeri 13 Bandar Lampung?  

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian tindakan ini bertujuan untuk: mendeskripsikan aktivitas 

belajar siswa dengan penerapan pembelajaran matematika pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan 

irrasional di kelas X IPA-1 SMA Negeri 13 Bandar Lampung. mendeskripsikan peningkatan prestasi 
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belajar matematika siswa pada pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irrasional di kelas X IPA-1 

melalui pendekatan pembelajaran matematika di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan 

belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Gagne (1992 : 66) 

memberikan dua definisi tentang belajar, yaitu (1) belajar adalah suatu proses untuk memotivasi 

dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. (2) belajar adalah pengetahuan atau 

keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Slameto (2003 : 2) berpendapat bahwa belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.  

 

Pendapat lain disampaikan Hamalik (2005: 36) menyatakan bahwa belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is difined as the modification or strengthening 

of behavior trouh experiencing). Dari beberapa pengertian belajar itu dapat kita ambil kesimpulan 

bahwa pada prinsipnya belajar itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi siswa, keterlibatan siswa, 

respon siswa, mengembangkan pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan siswa. 

 

Prestasi belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar, dan belajar 

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap. Seperti yang dikemukakan Winkel (2004 : 109-110) bahwa prestasi 

belajar merupakan suatu kemampuan internal (capability) peserta didik yang telah dimiliki secara 

pribadi dan memungkinkan siswa melakukan sesuatu atau memperoleh prestasi tertentu 

(performance). 

 

Zulkardi (2004: 3)  menyatakan bahwa pembelajaran matematika realistik adalah pendekatan 

pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa, menekankan ketrampilan proses of 

doing mathematics,  berdiskusi dan berkolaborasi,  berargumentasi dengan teman sekelas sehingga 

mereka dapat menemukan sendiri (student inventing sebagai kebalikan dari teacher telling) dan pada 

akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individu maupun 

kelompok.   

 

Guru merupakan pembimbing yang  akan membantu siswa menyadari kerelevanan kurikulum 

terhadap kehidupan mereka. Selain itu guru juga merupakan pendesain bahan pembelajaran yang 

menyediakan peluang kepada siswa untuk menggali pengetahuan baru. Guru sentiasa berfikir terbuka 

yang selalu mendorong siswa menemukan ide mereka serta menghargai pandangan mereka. 

Sedangkan peranan siswa dalam pembelajaran ini melibatkan sikap bertanggungjawab terhadap 

pembelajaran mereka sendiri.  

 

Siswa juga perlu mempunyai inisiatif mengemukakan ide atau gagasan dan membuat analisis dan 

memecahkan masalah yang dikemukakan. Dialog dalam interaksi sesama siswa atau dengan guru juga 

penting dalam membantu siswa mengubah atau menguatkan ide-ide mereka, mengemukakan pendapat 

dan mendengar ide orang lain dan membina asas pengetahuan yang mereka fahami.  

 

Matematika untuk Sekolah Menengah Atas terdiri dari dua yaitu “Bilangan” dan “Geometri 

Pengukuran”. Geometri pengukuran di kelas  X membahas pengukuran waktu, panjang, serta 

mengenal bangun ruang, di kelas X membahas pengukurat berat dan bangun datar sederhana, di kelas 

X membahas pengukuran waktu, panjang, dan berat serta menghitung keliling persegi dan persegi 
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panjang, di kelas X membahas pengukuran sudut, panjang, dan berat, sedangkan di kelas X dalam 

penelitian ini membahas pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan, menghitung luas bangun 

datar sederhana, dan menghitung volume kubus dan balok.  

 

National Science Education Standards (NSES) (dalam Putra, 2012:85-86) mendefinisikan inkuiri 

sebagai aktivitas beraneka ragam yang meliputi observasi, membuat  pertanyaan,  dan  memeriksa  

buku–buku  atau  sumber  informasi  lain untuk melihat sesuatu yang telah diketahui; merencanakan 

investigasi; memeriksa kembali sesuatu yang sudah diketahui  menurut bukti eksperimen; 

menggunakan alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, mengajukan 

jawaban, penjelasan, dan prediksi, serta mengomunikasikan hasil. 

 

Kunandar (2007:315) menyatakan bahwa inkuiri merupakan bagian inti dari kegiatan   pembelajaran   

berbasis   kontekstual   yang   berpendapat   bahwa pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperoleh  

siswa  diharapkan  bukan  hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan 

sendiri.  

 

Adapun Piaget dalam (Faizi, 2013:95) mengemukakan bahwa metode inkuiri merupakan metode 

yang mempersiapkan siswa untuk melakukan eksperimen sendiri  agar melihat  apa  yang  terjadi,  

ingin  melakukan  sesuatu,  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri. 

Selanjutnya, siswa juga diharapkan mampu menghubungkan penemuan  yang  satu dengan 

penemuan  yang lainnya atau  membandingkan  penemuannya  sendiri   dengan   penemuan  teman  

yang lainnya. 

 

Selain  mendapatkan  informasi  dari  guru  siswa,  siswa  masih  harus mengumpulkan  informasi  

tambahan,  membuat  hipotesis,  dan  melakukan  tes. Tujuan utama  mengajarkan metode inkuiri 

adalah agar siswa tahu dan belajar metode ilmiah, serta mampu  mentransfernya ke dalam situasi 

lain. Tahapan-tahapan pembelajaran inkuiri menurut Faizi (2013:97) sebagai berikut : (1)  guru 

merangsang  siswa  dengan  pertanyaan,  masalah,   permainan,  teka-teki,  dan sebagainya. (2) 

sebagai jawaban atas rangsangan yang diterima, siswa menentukan prosedur mencari dan 

mengumpulkan  informasi atau data yang di perlukan untuk memecahkan pertanyaan, pertanyaan, 

masalah dan sebagainya. (3) siswa menghayati pengetahuan yang diperolehnya dengan metode 

inquiri yang baru  dilaksanakan.  (4)  siswa  menganalisis  metode  inkuiri  dan  prosedur  yang 

ditemukan untuk dijadikan metode umum untuk dapat di terapkan ke situasi yang lain. 

 

Selain tahapan-tahapan di atas, juga memaparkan  kegiatan-kegiatan yang   terdapat  dalam  

pembelajaran  menggunakan  metode  inkuiri  yaitu  (1) mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  

tentang  fenomena  alam.  (2)  merumuskan masalah   yang   ditemukan.   (3)   merumuskan   

hipotesis.   (4)   merancang   dan dilakukan eksperimen. (5) mengumpulkan dan menganalisis data. 

(6) menarik kesimpulan mengembangakan sikap ilmiah, yaitu objektif, jujur, hasrat ingin tahu, 

terbuka, berkemauan, dan tanggung jawab. 

 

Selaras dengan  pendapat  Faizi  (2013 : 97),  Jacobsen  dkk  (2009:243) mengemukakan proses 

inkuiri ini di mulai dengan memberikan siswa masalah sesuai  konten  yang  nantinya  menjadi  

fokus  aktivitas  di  kelas,  dalam menyelesaikan masalah siswa membuat hipotesis atau solusi 

tentatif dari masalah yang sedang hadapi, mengumpulkan data  yang relevan terhadap hipotesis 

yang sudah dibuat dan mengevaluasi data tersebut hingga siswa menemukan kesimpulannya sendiri. 
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Kerangka Pemikiran 

Kurikulum 2013 dimaksud untuk mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam 

pemecahan masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, 

diagram, dan  media lain. Upaya meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perlu dilakukan 

dengan  cara mengembangkan keterampilan memahami masalah, membuat model matematika, 

menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya. 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan penelitian ini adalah: Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dapat 

meningkat dengan penerapan pembelajaran inkuiri. Pembelajaran inkuiri dapat  meningkatkan 

dengan aktivitas belajar matematika siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Arikunto (2008:3) menyatakan   bahwa  

penelitian  tindakan  kelas  merupakan  suatu  pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Penelitian 

Tindakan Kelas ini secara garis besar terdapat empat tahapan yang harus dilalui, yaitu : (1) 

Perencanaan; (2) Pelaksanaan; (3) Pengamatan; (4) Refleksi. 

 

Perencanaan menjelaskan  tentang  apa,  mengapa,  kapan,  dimana,  oleh siapa, dan  bagaiman 

tindakkan tersebut dilakukan. Tahap menyusun rancangan, peneliti menentukan titik atau 

kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang 

terjadi selama dalam tindakan berlangsung. Tahap kedua dari penelitian adalah tindakan. Pelaksana 

atau guru harus melaksanakan tindakan dengan berpacu pada rancangan yang sudah dirumuskan. 

Tahap ketiga dari penelitian adalah pengamatan, yaitu kegiatan pengumpulan data yang berupa  

perubahan  kinerja  proses  belajar  mengajar.  Observasi  berfungsi  untuk mendokumentasikan 

pengaruh tindakan yang telah dilakukan. Tahap terakhir dari peneltian adalah refleksi yaitu kegiatan 

untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan  ketika guru pelaksana sudah selesai 

melaksanakan tindakkan, sebagai bahan  untuk  evaluasi   kegiatan  dan  mencermati  hal-hal  

yang  masih  perlu diperbaiki. 

 

Sasaran Penelitian 

Subjek  penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  X IPA 1 semester ganjil SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020, yang berjumlah 35  siswa terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 

23 siswa perempuan. Penentuan kelas didasarkan dari data hasil ujian tengah  semester matematika 

siswa semester ganjil kelas X IPA 1 SMA Negeri 13 Bandar Lampung.  

 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 bulan Agustus 

sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 bulan Oktober  2019, di kelas X IPA 1 semester ganjil 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (Classroom Action Research), yang dilaksanakan 

dalam beberapa siklus. Dalam setiap siklus terdiri dari empat kegiatan yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, observasi (pengamatan)  dan, refleksi.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah kemampuan memahami pelajaran Matematika pada 

materi pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irrasional di kelas X IPA-1 SMA Negeri 13 Bandar 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 12 │ DESEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              106 

 

Lampung. Pengambilan keputusan untuk memilih kelas X IPA-1, didasarkan atas bebarapa faktor 

berikut: berdasarkan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan mata pelajaran Matematika di SMA 

pembelajaran Matematika pada materi pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irrasional pada 

kompetensi inti dan kimpetensi dasar  yang harus dicapai peserta didik di SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung, masih rendah sehingga perlu ditingkatkan. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas selama siklus I sampai dengan siklus II dilakukan pengelompokan 

hasil-hasil pelaksanaan, pengamatan aktivitas siswa sebagai berikut: 

 

Tabel Peningkatan Aktivitas  Belajar Siswa 

No Aktivitas Siswa

%                        

Siswa Aktif           

SIKLUS I

%                    

Siswa Aktif  

SIKLUS II

%        

Peningkatan

1 Tidak mencatat 97% 100% 3%

2 Tidak terlibat kerja kelompok 91% 100% 9%

3 Tidak mengerjakan soal latihan 100% 100% 0%

4 Ngobrol di luar materi 94% 94% 0%

Persentase Keseluruhan 81% 94% 13%  
 

Dari tabel di atas tampak bahwa terdapat peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Pada siklus 

kedua dengan guru berkeliling siswa yang kurang aktif berkurang bahkan lebih cenderung ingin 

menunjukkan keaktivannya siswa. Artinya dengan pembelajaran matematika realistik dapat 

meningkatkan tingkat aktivitas belajar siswa namun masih perlu adanya perhatian guru pada setiap 

kelompoknya. Hal ini juga dapat mengurangi siswa yang bermain-main maupun ngobrol selama 

pembelajaran. 

 

Adapun peningkatan prestasi belajar siswa kelas X IPA 1 semester ganjil SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung, dari pra penelitian tindakan kelas,  pada siklus I dan siklus II dan siklus terakhir pada tabel 

berikut.  

 

Tabel Peningkatan Prestasi Belajar Siswa kelas X . 

NO Nilai PRA PTK SIKLUS I SIKLUS II KETERANGAN

1 0 - 64 44,12% 28,13% 9,38% Tidak Tuntas

2 65 - 84 32,35% 25,00% 21,88% Tuntas

3 85 - 100 23,53% 46,88% 68,75% Tuntas

55,88% 71,88% 90,63%% yang Tuntas

 
 

Data tersebut menunjukkan bahwa pokok bahasan geometri pengukuran akan lebih baik diajarkan 

menggunakan pembelajaran matematika pada materi pertidaksamaan dibandingkan dengan 

konvensional tentang memahami konsep bilangan irrasional dalam menyelesaikan masalah matematis 

dan memahami bentuk pertidaksamaan irrasional Dengan catatan pembelajaran matematika realistik 

guru tidak hanya berpangku tangan, namun perlu  memberikan bimbingan kepada kelompok yang 

kesulitan. Hal ini ternyata dapat menumbuhnya motivasi siswa dalam belajar, selain itu pembelajaran 

akan lebih  efektif serta efisien dalam segi waktu maupun materi.  
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Kesimpulan  

Setelah mencermati proses, hasil dan pembahasan pada tindakan kelas ini, peneliti menyimpulkan 

sebagai berikut: Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 

lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 

berpikir sistematis. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :memahami 

konsep bilangan irrasional dalam menyelesaikan masalah matematis dan memahami bentuk 

pertidaksamaan irrasional dalam menyelesaikan masalah matematis. Mengemukakan  pendapat  atas 

presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Bertanya atas 

presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  Aktivitas 

belajar matematika siswa pada pokok bahasan memahami konsep bilangan irrasional dalam 

menyelesaikan masalah matematis dan memahami bentuk pertidaksamaan irrasional dapat 

ditingkatkan melalui pembelajaran Matematika. Pembelajaran Matematika pada pokok bahasan 

pertidaksamaan irrasional memberikan nuansa baru bagi siswa yakni dapat belajar dengan benda yang 

nyata sehingga dapat menumbuhkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan tidak membosankan siswa. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini dapat dikemukakan saran saran sebagai berikut: 

Pembelajaran matematika hendaknya bervariasi dan tidak monoton sehingga hasil pembelajaran dapat lebih 

maksimal. Pembelajaran Matematika pertidaksamaan irrasional dapat dijadikan salah satu alternatif 

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk mengefektifkan pembelajaran menggunakan 

pembelajaran matematika realistik, guru hendaknya menyiapkan media yang bervariasi dan diberikan warna 

yang menarik. Pelaksanaan pembelajaran matematika pertidaksamaan bukan berarti siswa dilepaskan untuk 

belajar sendiri namun membutuhkan bimbingan dan arahan agar yang langkah-langkah dilakukan lebih 

mengefektifkan waktu pembelajaran. 
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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). 

Contoh: 

Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada 

  Media. 

Norton, Priscilla dan Apargue, Debra. 2001. Technology for Teaching. Boston, 

  USA: Allyn and Bacon. 

11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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