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ABSTRACT 

In fact, in the process of learning to put a shot put it has not been carried out optimally. So there is a need for 

modifications in the learning process. The problem in this study is the purpose of this study to produce an 

orthodox style bullet put learning model through modification of colored wooden bullets for grade VI students 

of SDN 03 Alai in physical education learning so that they can develop various aspects of learning and increase 

students' physical activity. This research method is development research in learning. The product development 

procedures include product analysis to be developed, initial product development, expert evaluation and 

revision, small-scale trials and revisions, large-scale trials, and final products. The data analysis technique 

used is descriptive percentage From the results of expert tests, the average percentage of product analysis 

results was 87.96% with good criteria. Therefore it can be used for small-scale trials. Data from questionnaires 

and student observations on small-scale trials obtained answers with a percentage of 70.76% with good 

categories. And data from questionnaires and observations of large-scale trial students obtained answers with a 

percentage of 80.3% with good categories. Students no longer find it difficult and afraid anymore when 

participating in colored wooden shot put lessons. Based on the research data, it was concluded that colored 

wooden bullet put learning was effective and suitable for use for grade VI students of SDN 03 Alai. 

Key Word: Bullet Reject Learning Model, Colored Wood 

 

ABSTRAK 

Pada kenyataannya dalam pembelajaran pukulan puting belum dilakukan secara maksimal. Sehingga perlu 

adanya modifikasi dalam pembelajaran. Masalah dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan model 

pembelajaran tolak peluru gaya ortodoks melalui modifikasi peluru kayu berwarna pada siswa kelas VI SDN 03 

Alai pada pembelajaran penjasorkes sehingga dapat mengembangkan berbagai aspek pembelajaran dan 

meningkatkan aktivitas fisik siswa.. Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan dalam pembelajaran. 

Prosedur pengembangan produk meliputi analisis produk yang akan dikembangkan, pengembangan produk 

awal, evaluasi dan revisi ahli, uji coba dan revisi skala kecil, uji coba skala besar, dan produk akhir. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah deskriptif persentase. Dari hasil uji ahli, rata-rata persentase hasil analisis 

produk adalah 87,96% dengan kriteria baik. Oleh karena itu dapat digunakan untuk uji coba skala kecil. Data 

hasil angket dan observasi siswa pada uji coba skala kecil diperoleh jawaban dengan persentase 70,76% dengan 

kategori baik. Dan data hasil angket dan observasi siswa uji coba skala besar diperoleh jawaban dengan 

persentase 80,3% dengan kategori baik. Siswa tidak lagi merasa kesulitan dan takut lagi saat mengikuti 

pelajaran tolak peluru kayu berwarna. Berdasarkan data penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran lempar 

peluru kayu berwarna efektif dan sesuai digunakan untuk siswa kelas VI SDN 03 Alai. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Tolak Peluru, Kayu Berwarna 

 

Pendahuluan  

Pendidikan jasmani yang baik harus mampu meningkatkan pengetahuan anak tentang prinsip-prinsip 

gerak. Pengetahuan tersebut akan membuat anak mampu mengetahui bagaimana ketrampilan gerak 
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dipelajari dari tingkatan yang paling mudah ke tingkatan yang lebih sulit. Dengan demikian, seluruh 

gerakan yang dipelajari tersebut dapat bermakna. Salah satu permasalahannya adalah kurang 

berkembangnya proses pembelajaran penjasorkes di sekolah, terbatasnya sarana dan prasarana yang 

ada, baik kualitas maupun kuantitasnya. Berdasarkan amatan penulis, siswa kelas VI di SDN 03 Alai 

belum mampu membedakan antara gerakan menolak dengan melempar. Dengan adanya modifikasi 

alat pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu melakukan gerakan tolak peluru secara benar. 

 

Tolak peluru adalah salah satu nomor dari cabang olahraga atletik yang diajarkan pada siswa kelas VI. 

Sedikit sekali siswa yang bersemangat untuk mengikuti materi ini. Dikarenakan ada beberapa  

masalah  yang  mengganggu proses pembelajaran tersebut. 

 

Siswa banyak yang belum mencapai KKM untuk materi tolak peluru tersebut. Dari data yang didapat 

penulis menyimpulkan bahwa kurang dari 50% siswa yang mampu mencapai KKM, dengan nilai 

KKM 75. Di sekolah ini juga terdapat kegiatan ekstrakurikuler atletik, tetapi kurang peminatnya, 

bahkan bisa dikatakan tidak ada peminatnya. Dikarenakan juga tidak ada lapangan, sehingga jika 

hujan, kondisi lapangan yang digunakan akan tergenangi air. Sehingga tidak memungkinkan untuk 

kegiatan latihan maupun pembelajaran. 

 

Penulis  memilih  SDN 03 Alai  sebagai  lokasi  untuk penelitian dikarenakan siswa di SDN 03 Alai  

memiliki prestasi yang cukup baik di bidang olahraga, selain itu siswanyapun juga menyukai 

pelajaran olahraga. Sedangkan alasan memilih materi tolak peluru dikarenakan hanya sebagian siswa 

saja yang bisa  melakukan  olahraga ini  dengan  alasan  medianya  terlalu  berat. Selain itu sarana dan 

prasarana yang tidak memadai juga menjadi kendala dalam pembelajaran ini. 

 

Metodologi 

Menurut Borg and Gall (1983) dalam buku Punaji Setyosari, 2010: 194 penelitian pengembangan 

adalah suatu proses yang banyak digunakan dalam Pendidikan dan pembelajaran, yang pada dasarnya 

prosedur penelitian pengembangan terdiri dari dua tujuan utama, yaitu: mengembangkan produk, dan 

menguji keefektifan produk untuk mencapai tujuan. Tujuan pertama disebut sebagai fungsi 

pengembangan, sedangkan tujuan kedua disebut validasi. 

 

Dalam  hal  pengembangan  produk  salah  satunya adalah menghasilkan produk untuk pembelajaran 

penjasorkes disekolah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi,termasuk observasi lapangan dan 

kajian pustaka. Mengembangkan  produk  awal  (dalam  hal  ini  model  pengembangan media 

peluru). Evaluasi  produk  awal  yang  sudah  dibuat  oleh  para  ahli,  dengan menggunakan seorang 

ahi pendidikan jasmani dan olahraga dan dua ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, 

dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis. Lakukan 

revisi produk pertama dari hasil evaluasi ahli dan uji coba skala kecil yang dilakukan sebelumnya. Uji 

coba skala besar di lapangan dengan menggunakan model pembelajaran yang sudah direvisi atau hasil 

uji coba skala kecil yang dilakukan sebelumnya. Revisi produk akhir dilakukan berdasarkan evaluasi 

dan analisis uji coba lapangan. Hasil  akhir  model  pembelajaran  tolak  peluru  gaya  ortodoks  

melalui modifikasi alat bantu peluru kayu berwarna pada siswa kelas VI SDN 03 Alai. 

 

Prosedur pengembangan pada model pembelajaran tolak peluru melalui media tolak peluru kayu 

berwarna ini, dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap- tahapan tersebut antara lain: Analisis 

Kebutuhan, Kajian Pustaka, Observasi dan Wawancara. Pembuatan Produk Awal, Tinjauan Ahli 

Penjas Uji Coba Skala Kecil.  dan Ahli Pembelajaran 12 siswa Kelas VI SDN 03 Alai. 
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Hasil Penelitian 

Data Uji Coba Skala Besar, berdasarkan data uji coba skala besar yang diadakan pada 13 dan 15 April 

2016 di SDN 03 Alai untuk siswa kelas VI. Berdasarkan evaluasi ahli serta uji coba skala kecil, 

langkah berikutnya adalah uji coba skala besar. Uji coba skala besar bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan perubahan setelah dievaluasi oleh ahli dan uji coba skala kecil sehingga dapat diketahui 

apakah pembelajaran itu dapat digunakan dalam lingkungan yang sebenarnya. Uji coba skala besar 

dilakukan oleh siswa kelas VI SDN 03 Alai yang berjumlah 30 siswa. Berikut ini disajikan persentase 

hasil kuesioner dan hasil pengamatan pada uji coba skala besar. 

 

Tabel Hasil Jawaban Kuesioner dan Pengamatan Siswa Pada Uji Coba Skala Besar 

 

No. Aspek Persentase 

1 Kognitif 85,3% 

2 Psikomotorik 75,6% 

3 Afektif 80% 

Rata-rata 80,3% 

 

Berdasarkan data pada hasil kuesioner dan pengamatan siswa, diperoleh persentase jawaban yang 

sesuai dengan aspek yang dinilai sebesar 80,3%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

pembelajaran tolak peluru kayu berwarna ini telah memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan untuk siswa kelas VI SDN 03 Alai. 

 

Analisis Data Uji Coba Skala Besar, pada analisis data pengukuran denyut nadi hasil uji coba skala 

besar, dapat disimpulkan terdapat perbedaan pada rata-rata denyut nadi sebelum melakukan 

pembelajaran dan sesudah melakukan pembelajaran tolak peluru kayu berwarna.  Setelah melakukan  

pembelajaran,  didapat  rata-rata kenaikan  denyut nadi sebesar 59%. 

 

Berdasarkan analisis data hasil uji coba skala besar. Analisis data uji coba diperoleh melalui kuesioner 

ahli dan guru dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil analisis dari data evaluasi ahli penjas, didapat 

rata-rata persentase 97,3%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka produk model 

pembelajaran tolak peluru kayu berwarna ini telah memenuhi kriteria “sangat baik”  sehinggga  dapat  

digunakan  untuk  siswa  kelas  VI  SDN   03 Alai Faktor yang dapat menjadikan model pembelajaran 

ini dapat diterima siswa kelas VI adalah dari penilaian kualitas model pembelajaran yang dilakukan 

oleh ahli penjas pada aspek nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,11,  12, 13, 14, dan 15 mendapatkan poin 5, 

yaitu memenuhi kriteria “sangat baik”. Dan aspek nomor 5 dan 10 mendapatkan poin 4, yaitu 

memenuhi kriteria “baik”. 

 

Hasil analisis dari data evaluasi ahli pembelajaran 1, didapat rata-rata persentase 92%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan maka produk model pembelajaran tolak peluru kayu berwarna ini telah 

memenuhi kriteria “sangat baik” sehingga dapat digunakan pada siswa kelas VI SDN 03 Alai. Faktor 

yang dapat menjadikan model pembelajaran ini dapat diterima siswa kelas VI adalah dari kualitas 

model pembelajaran yang dilakukan oleh ahli pembelajaran 1 pada aspek nomor 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 dan 13 mendapatkan poin 5, yaitu memenuhi kriteria “sangat baik”. Dan aspek nomor 2, 3, 4, 6, 

14, dan 15 mendapatkan poin 4, yaitu memenuhi kriteria “baik”. 

 

Hasil analisis dari data evaluasi ahli pembelajaran 2, didapat rata-rata persentase 85,3%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan maka produk model pembelajaran  tolak  peluru  kayu  berwarna ini  
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telah  memenuhi  kriteria  “baik” sehingga dapat digunakan pada siswa kelas VI SDN 03 Alai. Faktor 

yang dapat menjadikan model pembelajaran ini dapat diterima siswa kelas VI adalah dari kualitas 

model pembelajaran yang dilakukan oleh ahli pembelajaran 2 pada aspek nomor 7, 8, 9, 10, dan 13 

mendapatkan poin 5,  yaitu memenuhi kriteria “sangat baik”. Sedangkan aspek nomor 1, 3, 4, 5, 6, 11, 

12, 14, dan 15 mendapatkan poin 4, yaitu memenuhi kriteria “baik”. Dan aspek nomor 2 mendapatkan 

poin 3, yaitu memenuhi kriteria “cukup”. 

 

Berdasarkan  data  didapat  rata-rata  persentase  jawaban  pada  aspek kognitif dan data hasil 

pengamatan aspek afektif dan psikomotorik 80,3%. Berdasarkan kriteria yang telah  ditentukan,  maka  

model  pembelajaran  tolak peluru kayu berwarna ini telah memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan pada siswa kelas VI SDN 03 Alai. 

 

Disajikan uraian persentase hasil kuesioner dan pengamatan pada uji coba skala besar: Perlengkapan 

Pembelajaran Tolak Peluru Kayu Berwarna Berikut adalah perlengkapan dalam pembelajaran tolak 

peluru kayu berwarna: 

 

Peluru 

Dalam pembelajaran ini, peluru yang dipakai adalah peluru yang terbuat dari kayu kalimantan yang 

diberi warna biru. Variasi peluru yang digunakan ini untuk membuat siswa semakin tertarik dengan 

pembelajaran ini. 

 

Lapangan 

Bentuk lapangan adalah menggunakan lapangan berumput. Panjang lapangan 20m. Dengan disertai 

bendera target sebagai sasaran. Lapangan dibentuk berbeda daripada lapangan yang sebenarnya 

supaya menarik  perhatian  siswa,  karena  merasakan  suasana  lapangan  yang  berbeda dengan 

lapangan tolak   peluru sebenarnya. Dengan dimodifikasi ini diharapkan agar siswa yang mengikuti 

pembelajaran ini merasa semangat sehingga selama pembelajaran siswa lebih aktif bergerak. 

 

Sektor Tolakan 

Sektor tolakan ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1 x 1,5m. Digaris  menggunakan  semen  

putih. Sektor tolakan  ini  beralas  rumput/  tanah, sesuai dengan lapangan tolak peluru kayu berwarna. 

  

Bendera Target 

Bendera  target  ini  terdiri  dari  3  warna,  yaitu  merah,  kuning,  hijau. Bendera merah terletak 4m 

dari batas garis net, kuning terletak 2m dari bendera merah, dan hijau terletak pada jarak 2m dari 

bendera kuning. Bendera target ini terbuat dari kertas marmer berbentuk segitiga dengan panjang 

25cm dan lebar 25cm,   yang   ditempelkan   pada   irisan   bambu   dengan   panjang   75cm   dan 

diameternya 2cm. 

 

Net 

Net yang digunakan terbuat dari ravia yang dianyam. Kemudian ujung- ujungnya ditali dengan 

menggunakan bambu. 

 

Meteran 

Meteran yang digunakan adalah meteran yang biasanya ada  pada sekolah-sekolah. Pada pembelajaran 

kali ini, peneliti menggunakan meteran roll. 
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Stopwatch 

Stopwatch digunakan untuk mencatat waktu saat penghitungan denyut nadi dan saat waktu 

pembelajaran. 

 

Pembahasan 

Pembelajaran tolak peluru kayu berwarna   ini merupakan model penelitian terbaru dari 

pembelajaran tolak peluru. Modifikasi yang dilakukan dalam pembelajaran ini bertujuan untuk 

menyesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak. Modifikasi pembelajaran tolak peluru kayu 

berwarna berpegang pada prinsip-prinsip modifikasi pembelajaran, yaitu terhadap berat peluru, warna 

peluru, ukuran lapangan, bentuk lapangan, aturan permainan, dan tujuan dalam pembelajaran. entuk 

lapangan dengan panjang 20m, tujuannya agar memaksimalkan siswa dalam melakukan gerakan. 

Peluru yang digunakan terbuat dari kayu Kalimantan yang dibuat secara manual.  

 

Peluru yang digunakan dalam pembelajaran tolak peluru kayu ini lebih ringan dan nyaman daripada 

peluru yang sebenarnya. Bertujuan agar siswa tidak merasa takut ketika hendak menolakkan peluru. 

Penambahan variasi warna yang dapat menambah semangat dan ketertarikan siswa. 

 

Kelebihan Pembelajaran Tolak Peluru Kayu Berwarna, peluru yang digunakan lebih nyaman, 

sehingga siswa tidak merasa takut. Bentuk lapangan yang telah di modifikasi untuk memberi ruang 

gerak pada siswa agar aktif bergerak. Lapangan  yang  diberi  bendera  target  untuk  meningkatkan  

semangat siswa. 

 

Kelemahan Pembelajaran Tolak Peluru Kayu Berwarna, siswa malu untuk melakukan jalan kuda-

kuda dikarenakan diledek oleh teman-temannya. Sarana dan prasarana  yang tidak mendukung,  

seperti lapangan masih terbuat dari tanah yang becek jika malam harinya terjadi hujan. Tingkat 

konsentrassi siwa kurang.  

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan  

Hasil akhir dari kegiatan penelitian ini adalah model pembelajaran tolak peluru kayu berwarna yang 

merupakan produk baru dari penelitian pembelajaran tolak peluru. Model pembelajaran ini dapat 

dikembangkan di berbagai SD , hal itu berdasarkan data hasil uji coba skala besar dan data hasil 

kuesioner yang meliputi aspek kognitif, dan data hasil pengamatan yang meliputi aspek psikomotorik 

dan afektif bahwa secara keseluruhan pembelajaran ini memiliki kategori “baik”. 

 

Hasil penelitian ini dikatakan baik karena mencapai persentase 80,3%. Dalam penelitian pada skala 

besar ini siswa sudah banyak mengetahui tentang pembelajaran tolak peluru kayu berwarna. Siswa 

juga sudah tidak takut dengan peluru yang digunakan, karena berat peluru tidak seberat peluru 

aslinya. 

 

Produk model  pembelajaran  tolak  peluru  kayu  berwarna  sudah  dapat dipraktikkan kepada subjek 

uji coba. Hal ini berdasarkan hasil analisis data dari evaluasi ahli penjas dan ahli pembelajaran. 

Berdasarkan kriteria penilaian uji ahli yang ada, maka produk pembelajaran tolak peluru kayu 

berwarna dapat digunakan untuk siswa kelas VI. 

 

Saran 

Model pembelajaran tolak peluru kayu berwarna ini sebagai produk yang dihasilkan dari penelitian ini 

didapat sebagai alternatif penyampaian materi pembelajaran tolak peluru kayu berwarna untuk siswa 
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kelas VI. Penggunaan  model  ini  dilaksanakan  seperti  apa  yang  direncanakan sehingga dapat 

mencapai tujuan  yang diharapkan sesuai dengan tujuan dalam pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan. Bagi guru penjasorkes di SD diharapkan dapat menggunakan model 

pembelajaran tolak peluru kayu berwarna ini di sekolah. 
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EDUCATION (RME) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA KELAS VII SMP KRISTEN AERTEMBAGA 
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SMP Kristen Aertembaga Provinsi Sulawesi Utara 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve learning outcomes through the Realistic Mathematical Education 

(REM) learning model for seventh grade students of Aertembaga Christian Middle School. Based on the results 

of Classroom Action Research (CAR) in seventh grade of Aertembaga Christian Junior High School on the 

subject of solving problems related to fractions, it can be concluded that: Through the Realistic Mathematics 

Education (RME) approach, it can improve student learning outcomes. By using this kind of approach students 

will more quickly understand what is being learned, and the lessons learned will be more embedded in students' 

memories because in teaching the teacher provides examples that are in accordance with the conditions of the 

student's environment so that students easily absorb the lessons conveyed. The increase in student learning 

outcomes can be seen from the achievement of student scores in each cycle, namely pre-cycle 54%, cycle I 61% 

and cycle II 93%. With the implementation of the Realistic Mathematics Education (RME) approach, it has a 

very positive effect on the learning outcomes achieved by students covering all domains, namely cognitive, 

affective, and psychomotor. In addition, using this approach can develop the teaching creativity of teachers 

(researchers). 

Key Word: Realistic Mathematics Education (RME), Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (REM) siswa kelas VII SMP Kristen Aertembaga. Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) di kelas VII SMP Kristen Aertembaga pada pokok bahasan menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan pecahan dapat disimpulkan bahwa: Melalui pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan menggunakan pendekatan semacam ini siswa akan lebih cepat 

memahami apa yang sedang dipelajari, dan pelajaran yang diperoleh akanlebih melekat dalam ingatan siswa 

karena dalam pengajarannya guru memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan kondisi lingkungan siswa 

sehingga siswa mudah menyerap pelajaran yang disampaikan. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

pencapaian nilai siswa setiap siklus yaitu pra-siklus 54%, siklus I 61% dan siklus II 93%. Dengan diterapkannya 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) sangat berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang 

dicapai oleh para siswa yang mencakup semua ranah yaitu kongitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, dengan 

menggunakan pendekatan tersebut dapat mengembangkan kreativitas mengajar dari guru (peneliti). 

Kata Kunci: Realistic Mathematics Education (RME), Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu 

tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut merupakan tujuan yang 

diinginkan untuk tercapainya peningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Proses 
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pendidikan disekolah tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar. Tujuan proses belajar mengajar 

adalah agar tujuan pembelajaran dapat dikuasai sepenuhnya oleh siswa dan bukan hanya pada siswa 

saja. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya dibutuhkan kecakapan seorang guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, mengingat adanya perbedaan kemampuan dan potensi setiap 

siswa dalam menyerap informasi yang diterimanya, namun juga dibutuhkan suatu strategi dan 

pendekatan yang sesuai dengan tujuan serta situasi saat materi tersebut disampaikan. Selain itu guru 

perlu menguasai 4 kompetensi dasar yaitu: pendagogik, professional, kepribadaian dan social. 

 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

 

Dewasa ini masih terus dibicarakan dalam masalah mutu pendidikan adalah prestasi belajar siswa 

dalam suatu bidang ilmu tertentu. Menyadari hal tersebut, maka pemerintah bersama para ahli 

pendidikan, berusaha untuk lebih meningkatkan  mutu pendidikan. Upaya pembaharuan pendidikan 

telah banyak dilakukan oleh pemerintah, diantaranya melalui seminar, lokakarya dan pelatihan-

pelatihan dalam hal pemantapan materi pelajaran serta metode pembelajaran untuk bidang studi 

tertentu misalnya, IPA, Matematika dan lain-lain. Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh Bangsa 

Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan matematika di 

sekolah, namun belum menampaikan hasil memuaskan, baik ditinjau dari proses pembelajarannya 

maupun dari hasil prestasi belajar siswanya. (Yuwono, 2001:2). 

 

Dari beberapa mata pelajaran yang disajikan di SMP, matematika adalah salah satu pelajaran yang 

menjadi kebutuhan system dalam melatih penalarannya. Melalui pengajaran matematika diharapkan 

akan menambah kemampuan, mengembangkan keterampilan dan aplikasinya. Salin itu, matematika 

merupakan saran berpikir dalam menentukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

bahkan matematika merupakan metode berpikir logis, sistematis, dan konsisten. Oleh karena itu 

semua masalah kehidupan yang membutuhkan pemecahan secara cermat dan teliti selalu harus 

berpaling pada matematika. 

 

Dalam pembelajaran matematika sering kali didapatkan bahwa siswa masih sukar menerima dan 

mempelajari matematika bahkan banyak yang mengeluh bahwa pelajaran matematika membosankan, 

tidak menarikd an susah untuk dipahami. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang dialkukan oleh 

Djaali dalam Surdika (1998:2) yang menyimpulkan bahwa prestasi belajar matematika di sekolah 

dasar relative rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. 

 

Berbicara masalah rendahnya prestasi belajar siswa, khususnya prestasi belajar matematika dapat 

disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari luar diri siswa 

(Usman, 1993:10). Dalam proses belajar mengajar di sekolah, model pembelajaran yang digunakan 

guru merupakan salah satu faktor dari luar diri siswa yang dapat menpengaruhi prestasi belajar siswa. 

 

Penggunaan model pembelajaran yang cenderung membuat siswa pasif dalam proses belajar 

mengajar, dapat membuat siswa merasa bosan sehingga tidak tertarik lagi untuk mengikuti pelajaran 

tersebut, terlebih lagi pelajaran matematika yang menuurut Hudoyo (1988:3) berkaitan dengan 

konsep-konsep abstrak, sehingga pemahamannya membutuhkan daya nalar yang tinggi. Oleh karena 
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itu, dibutuhkan ketekunan, keuletan, perhatian, dan motivasi yang tinggi untuk memahami materi 

pelajaran matematika. 

 

Permasalahan dalam proses belajar mengajar juga terjadi di SMP Kristen Aertembaga sebagaimana 

hasil observasi penelitian dalam proses pembelajaran mata pelajaran matematika pada siswa kelas VII 

SMP Kristen Aertembaga bahwa penguasaan siswa terhadap pelajaran matematika masih tergolong 

rendah, ini disebabkan karena siswa tidak mengerti apa yang dijelaskan guru, sehingga terdapat 35 

siswa yang hanya bermain saat belajar, terdapat siswa yang mengganggu temannya belaujar, juga ada 

terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini sebabkan cara guru yang kurang 

tepat memilih model pembelajaran untuk mengajar. 

 

Menurut keterangan yang diperoleh dari guru kelas bahwa rata-rata nilai matematika siswa kelas IV 

SMP Kristen Aertembaga Semester I tahun 2016 yaitu 5,7 dan nilai rata-rata tes awal yaitu 5,93, 

menunjukkan bahwa prestasi siswa matematika khususnya pada pokok bahasan pengenalan pecahan 

masih tergolong rendah karena masih dibawah standar minimal 6,0. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru dan siswa, ternyata permasalahan yang 

dikemukakan diatas juga terjadi di SMP Kristen Aertembaga pada siswa kelas VII dengan 20 jumlah 

siswa, dimana hasil observasi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa prestasi belajar dari siswa 

khususnya mata pelajaran matematika pada materi pecahanbelum mencapai KKM, hal tersebut 

disebabkan karena dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung, masih terdapat 35 siswa yang 

bermain, juga terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, sehingga konsentrasi 

dalam menerima materi pelajaran terganggu. 

 

Pada umumnya proses pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional yakni ceramah, Tanya jawab, pemberian tugas dan pembelajarannya 

didominasi oleh guru dan sedikit sekali melibatkan siswa. Sejalan dengan itu Yuwono (2001:2) 

mengemukakan bahwa pengajaran matematika secara konvensional mengakibatkan siswa bekerja 

secara procedural dan memahami matematika tanpa penalaran, selain itu interaksi antara siswa selama 

proses belajar mengajar sangat kurang. 

 

Pada pembelajaran matematika di SMP Kristen Aertembaga, guru kurang memberikan peluang 

kepada siswa untuk mengkonstruksi sendiri konsep-konsep matematika, siswa hanya menyalin apa 

yang dikerjakan oleh guru. Selain itu siswa tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide dan 

mengkonstruksi sendiri dalam menjawab soal latihan yang diberikan oleh guru. 

 

Masalah yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa guru SMP Kristen Aertembaga perlu 

melakukan perbaikan proses pengajaran. Salah satu dengan menerapkan pendekatan pembelajaran 

yang menekankan pada keaktifan siswa untuk mengembangkan potensi secara maksimal melalui 

penelitian tindakan kelas. Pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam 

mengajarkan matematika adalah model Realistic Mathematic Education (REM), karena pendekatan 

pembelajaran ini dapat mendorong keaktifan, membangkitkan minat dan kreativitas belajar siswa agar 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

 

Model Realistic Mathematic Education (REM) adalah merupakan salah satu model dalam 

pembelajaran matematika yang landasan filosofinya sejalan dengan fasafah konstruktivis yang 

menyebutkan bahwa pengetahuan itu adalah konstruksi dari seseorang yang sedang belajar 

(Marpaung, 2001:3). Dalam hal ini pembelajaran dengan menggunakan model Realistic Mathematic 
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Education (REM), siswa didorong untuk aktif bekerja bahkan diharapkan untuk mengkonstruksi atau 

membangun sendiri konsep-konsep matematika, dengan demikian Realistic Mathematic Education 

(REM) berpotensi untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Kristen 

Aertembaga. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat judul: Penerapan Model 

Pembelajaran Realistic Mathematic Education (REM) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas VII SMP Kristen Aertembaga. 

 

Fokus dan Sub Fokus Masalah  

Fokus Masalah 

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (REM) untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pecahan siswa kelas VII 

SMP Kristen Aertembaga. 

Sub Fokus 

Yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana peningkatan hasil belajar 

siswa ketika diterapkan oleh pembelajaran Realistic Mathematic Education (REM) pada mata 

pelajaran matematika dengan materi menggunakan  pecahan dalam pemecahan masalah di kelas VII 

SMP Kristen Aertembaga. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah adalah “Bagaimana 

Penerapan Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education (REM) untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Kristen Aertembaga?” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (REM) siswa kelas VII SMP Kristen Aertembaga. 

 

Kajian Teoritik 

Realistic Mathematic Education (REM) diperkenalkan oleh Freudenthal di Belanda pada tahun 1973. 

Realistic Mathematic Education (REM) sudah melalui proses ujicoba dan penelitian lebih dari 25 

tahun, implementasinya telah terbukti berhasil merangsang penalaran dan kegiatan berpikir siswa. 

Realistic Mathematic Education (REM) adalah suatu pendekatan dimana matematika dipandang 

sebagai suatu kegiatanmanusia (Freudental, 1973, Treffers, 1987, De moor, 1994 (dalam Fauzan, 

2001:1). 

 

Kata realistic diambil dari salah satu diantara empat pendekatan dalam pendidikanmatematika. 

Menurut klasifikasi Treffers yaitu mekanistik, empiric, strukturalistik, dan realistic. (Marpaung 

2001:2). Mekanistik artinya cara mengerjakan suatu masalah secara teratur, empiric artinya 

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, strukturalistik artinya cara 

menyusun suatu konsep atau unsur-unsur dengan pola tertentu dan realistic artinya bersifat nyata. 

Pada pendidikan matematika dua komponen matematisi yaitu matematisi horizontal dan matematisi 

vertikal. Perbedaan dari keempat pendekatan itu ditentukan sejauh mana mereka memuat/ 

menggunakan kedua komponen. 

 

Pendekatan strukturalistik lebih menekankan struktur dalam suatu cabang matematika yaitu 

mempelajari matematika dalam arah vertikal. Pendekatan realistic selain mempelajari dalam arah 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 3  │ No. 13 │ Desember 2021 │    ISSN : 2620-9748              11 

 

vertikal juga mempelajari dalam arah horizontal yaitu berhubungan antara konsep-konsep dalam 

beberapa cabang matematika. Pendekatan mekanistik tidak memuat kedua komponen matematisi itu, 

sedangkan pendekatan empiric hanya memuat komponen horizontal saja. 

 

Pembelajaran Matematika Realistik di sekolah dasar dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan 

lingkungan siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah yang nyata atau yang telah 

dikuasai atau dapat dibayangkan dengan baik oleh siswa dan digunakan sebagai sumber munculnya 

konsep atau pengertian-pengertian matematika yang semakin meningkat. Jadi pembelajaran tidak 

mulai dari definisi, teorema itu diharapkan “seolah-olah ditemukan kembali” oleh siswa (Soedjadi, 

2001:2). Jelas bahwa dalam pembelajaran matematika realistic siswa ditantang untuk aktif bekerja 

bahwa diharapkan agar dapat mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan yang akan 

diperolehnya. 

 

Menurut Gravermeijer (dalam Asikin, 2001:4), menjelaskan bahwa ide utama dari Realistic 

Mathematic Education (REM) adalah siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali ide 

dan konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa. Usaha untuk mebangun kembali ide dan 

konsep matematika tersebut melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-persoalan realistic. 

Realistic alam pengertian bahwa tidak hanya situasi yang ada di dunia nyata, tetapi juga dengan 

masalah yang dapat mereka bayangkan Heuvel, (dalam Asikin, 2001:4). 

 

Ciri-Ciri Model Realistic Mathematic Education (REM) 

Dalam pendidikan matematika dua komponen matematisi yaitu matematisi horizontal dan matematisi 

vertikal. Matematisi horizontal menunjuk pada proses transofrmasi masalah yang dinyatakan dalam 

bahasa sehari-hari kebahasa matematika, sedangkan matematisi vertikal adalah proses dalam 

matematika itu sendiri. Pendekatan realistic selain alam arah vertikal juga mempelajari dalam arah 

horizontal sehingga pada pendekatan realistic langkah-langkah memahami suatu masalah dengan 

melalui translasi timbale balik dari bentuk-bentuk representasi enaktif, ikonok, dan simbolik, serta 

pengertian dalam matematika (marpaung, 2001:3). 

 

Menurut Yuwono (2001:3), pembelajaran yang berorientasikan pada Realistic Mathematic Education 

(REM) dapat dicirikan oleh: (a) Pemberian perhatian yang besar pada “reinvention” yakni siswa 

diharapkan dapat membangun konsep dan struktur matematika bermula dari intuisi mereka masing-

masing; (b) Pengenalan konsep dan abstraksi melalui hal-hal yang konkrit atau dari sekitar siswa; (c) 

Selama proses permatematikaan siswa mengkonstuksi gagasannya sendiri, tidak perlu sama antara 

siswa yang satu dengan siswa yang lainnya; (d) Hasil pemikiran siswa di konfrontir dengan hasil 

pemikiran siswa yang lainnya. 

 

Ciri lain dari Realistic Mathematic Education (REM) yaitu (1) Matematika adalah kegiatan aktivitas 

manusia. (2) Belajar matematika merupakan proses belajar melalui “reinvention”. Dengan perkataan 

lain landasan filosifis matematika dekat dengan filsafat konstruktivisme yang menyebutkan bahwa 

pengetahuan itu adalah konstruksi dari seorang yang sedang belajar (Suparno, 1997:5). Ini berarti 

model Realistic Mathematic Education (REM) dilandasi oleh pandangan bahwa siswa harus aktif 

tidak boleh pasif. Siswa harus aktif mengkonstruksiu pengetahuan mereka. Guru berperan sebagai 

fasilitator artinya siswa harus didorong dan diberi keluasan untuk mengekspresikan jalan pikrainnya, 

menyelesaikan masalah menurut idenya sendiri, mengkomunikasikannya pada saat belajar dari ide 

teman-temannya (Marpaung, 2001:3). 
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Pendekatan realistic selain mempelajari dalam arah vertikal juga mempelajari dalam arah horizontal. 

Menurut De Lenge dalam Yuwono (2001:3-4), dalam arah horizontal meliputi pembuatan skema, 

merumuskan dan menggambarkan masalah dalam cara yang berbeda, menemukan hubungan-

hubungan dan keterkaitan, mengingat aspek-aspek yang serupa dalam masalah yang berbeda,  

merumuskan masalah nyata dalam model matematika yang telah dikenal. Sedangkan aktivitas yang 

merupakan permatematikaan vertikal mengharuskan dan memperbaiki model, menggunakan model 

yang berbeda, memadukan dan mengkombinasikan beberapa model, membuktikan keteraturan, 

merumuskan konsep matematika yang baru dan perapatan. 

 

Menurut De Lange (1998) dan Van Del Heuvel – Panhuizen (1998) dalam Yuwono (2001:3) 

mengungkapkan bahwa Realistic Mathematic Education (REM) adalah pembelajaran matematika 

yang mengacu pada konstruktivis social dan dikhususkan pada pendidikan matematika. Dalam 

pandangan Realistic Mathematic Education (REM) atau Pengajaran Matematika Realistik (PMR), 

pengembangan suatu matematika dimulai oleh siswa secara mandiri berupa kegiatan ekplorasi 

sehingga memberikan peluang pada siswa untuk berkreasi mengambangkan pemikirannya. 

Pengembangan konsep berawal dari intuisi siswa dan menggunakan strateginya masing-masing dalam 

memperoleh suatu konsep. Guru diharapkan tidak tergesa-gesa untuk menyampaikan pemikirannya 

kepada siswa tentang suatu yang dibahas. Bila ada suatu amteri dirasa sulit, siswa dapat membentuk 

kelompok kecil, sehingga terjadi negosiasi antara siswa dalam mendiskusikan materi yang sulit 

tersebut. Jadi peranan guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping yang akan meluruskan arah 

pemikiran siswa, sekiranya jalan pemikiran siswa jauh melenceng dari pokok bahasan yang dipelajari. 

 

Dalam pembelajaran matematika realistic, bentuk dominasi guru perlu sekali dikurangi, antara lain 

dengan menujukkan kebenaran cara-cara yang digunakan siswa. Siswa yang menggunakan cara 

sendiri dan benar perlu dihargai, mungkin dengan memberitahukannya atau mendiskusikannya kepada 

seluruh kelas. Dengan memperhatikan foenomena yang ada di dalam kelas akan terbentu proses 

pembelajaran matematika yang tidak berorientasis kepada guru tetapi beralih pada pembelajaran 

matematika yang berorientasi kepada siswa bahkan berorientasi kepada masalah (Soedjadi, 2001:3). 

 

Menurut Marpaung (2001:3-4) Pendekatan Realistic Mathematic Education (REM) bertolak dari 

masalah-masalah yang kontekstual, siswa aktif, guru berperan sebagai fasilitator, anak bebas 

mengeluarkan idenya, siswa sharing ide-idenya artinya siswa bebas mengkomunikasikan ide-idenya 

satu sama lain, guru membandingkan ide-ide itu dengan membimbing mereka untuk mengambil 

keputusan tentang ide mana yang lebih baik buat mereka. Dalam mendesain suatu model 

pembelajaran berdasarkan pendekatan realistic, model tersebut harus mempresentasikan karakteristik 

Realistic Mathematic Education (REM) baik pada tujuan, materi, metode, dan evaluasi. (Asikin, 

2001:5). Dalam pembelajaran melalui pendekatan realistic dapat juga digunakan metode ceramah 

tetapi tidak digunakan secara terus menerus. Selain itu pula dapat diselingi dengan mmetode 

pemecahan masalah, metode diskusi, belajar kelompok, belajar individual cooperative learning, siswa 

menjelaskan kepada temannya, siswa yang membuat siswa dan meminta temannya yang mengerjakan 

lalu rotasi (Marpaung, 2001:10). 

 

Dalam pembelajaran matematika realistic, kegiatan inti diawali dengan masalah kontekstual, siswa 

aktif, siswa dapat mengeluarkan ide-idenya, siswa mendiskusikan dan membandingkan jawabannya 

dengan temannya. Dimana guru memfasilitasi diskusi dengan teman sebangkunya dan mengarahkan 

siswa untuk memilih suatu jawaban yang benar. Selanjutnya guru dapat meminta beberapa siswa 

untuk mengungkapkan jawabannya. Melalui diskusi kelas jawaban siswa dibahas/ dibandingkan dan 

guru membantu menganalisa jawaban-jawaban siswa. Jawaban siswa mungkin salah semua, mungkin 
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benar semua atau sebagian benar sebagian salah. Jika jawaban benar, maka guru hanya menegaskan 

jawaban tersebut, jika jawaban salah satu salah guru secara tidak langsung memberitahu letak 

kesalahan siswa yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang menjawab soal atau siswa 

lainnya. selanjutnya siswa dapat memperbaiki jawabannya dari hasil diskusi, guru mengarahkan siswa 

untuk menarik kesimpulan. 

 

Hasil Belajar 

Menurut Suprijono Agus (2009:78) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan serta adanya perubahan perilaku secara keseluruhan dan 

bukan hanya salah satu aspek saja. 

 

Udin Winataputra (1997:33) mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan perilaku dan tingkah 

laku seseorang yang belajar, akan berubah dan bertamah perilakunya baik yang berupa pengetahuan, 

keterampilan motorik atau penguasaan nilai-nilai. 

 

Tolak ukur keberhasilan belajar mengajar dalam penelitian ini adalah: Penguasaan materi pelajaran 

yang diajarkan mencapai hasil belajar yang maksimal, dan terjadinya perubahan perilaku dan tingkah 

laku, baik berupa pengetahuan keterampilan motorik atau penguasaan nilai-nilai. 

 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dibedakan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor Internal, yang meliputi aspek fisik (kesehatan organ tubuh), aspek psikis 

(intelektual, emosional, dan motivasi), serta aspek social (kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan). Faktor Eksternal, misalnya iklim/ cuaca, suasana lingkungan, tingkat kesulitan bahan, 

tempat belajar, metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan, dan sebagainya. 

 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun 

instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar yang dikembangkan oleh Benyamin Bloom, dkk 

yang lebih dikenal lagi dengan istilah “Taksonomi Bloom”. Taksonomi Bloom membagi hasil belajar 

atas 3 (tiga) ranah yaitu ranah kognitif, ranah afaktif, dan ranah psikomotor. 

 

Pembelajaran Matematika di SMP 

Hakikat Matematika 

Matematika adalah terjemahan dari Mathematics. Isitlah matematika berasal dari bahasa Yunani 

mathein atau mathenein yang artinya mempelajari, namun diduga kata itu erat pula hubungannya 

dengan kata sansekerta medha atau widya yang artinya kepandaian, pengetahuan, atau intelegensi 

(Andi Hakim Nasution 1980) dalam Karso (2007:113). 

 

Menurut James (dalam T. Wakiman 2001:18) dalam kamus matematikanya mengatakan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang 

saling berhubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang banyaknya terbagi kedalam tiga 

bidang,yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas tentang pengertian dari matematika, maka 

penelitian menyimpulkan bahwa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari matematika bisa dijadikan 

alat bantu manusia untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan social, ekonomi, dan alam. 

Untuk mampu hidup ditengah-tengah persaingan dunia sekarang ini diperlukan sumber daya manusia 

yang handal dan memiliki keterampilan yang tinggi, memiliki pemikiran kritis sistematis, kreatif, dan 

kemampuan bekerjasama yang efektif. Cara berpikir semacam ini dapat dikembangkan melalui 
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pendidikan matematika. Hal ini sangat dimungkinkan karena matematika memiliki struktur dengan 

keterkaitan yang kuat dan jelas dengan mengembangkan pola pikir yang bersifat deduktif dan 

konsisten. 

 

Menurut Niss dalam Sutarto Hadi (1996:17), salah satu alasan utama diberikan matematika kepada 

siswa-siswa di sekolah adalah untuk memberikan kepada setiap individu pengetahuan yang dapat 

membantu mereka untuk mengatasi berbagai hal dalam kehidupan, seperti pendidikan atau pekerjaan, 

kehidupan social, dan kehidupan warga Negara. 

 

Menurut peneliti mata pelajaran matematika diberikan kepada peserta didik mulai dari tingkat sekolah 

dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kemampuan tersebut perlu bekerjasama. Kemampuan 

tersebut perlu dimiliki oleh peserta didik agar mereka siap menghadapi dan bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan penuh persaingan. 

 

Untuk memahami pengertian proses belajar mengajar matematika, kita uraikan dulu istilah proses, 

belajar, mengajar dan matematika. Proses dalam pengertiannya disini merupakan interaksi semua 

komponen atau unsur yang terdapat dalam belajar mengajar yang satu sama lain saling berhubungan 

(interdependent) dalam ikatan untuk mencapai tujuan (Usman, 2000:5). 

 

Slameto (1988:2), mengemukakan definisi belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Definisi lain dikemukakan 

oleh Winkel (1984:136) bahwa belajar adalah suatu aktifitas mental/ psikis yang berlangsung dalam 

interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan pengetahuan-pengetahuan, keterampilan, nilai, dan 

sikap serta perubahan itu bersifat relative konstan dan berbekas. 

 

Menurut Hamalik (2001:27) belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. Selanjutnya Usman (1993:4) mengemukakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi individu dengan individu dengan 

lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Sudjana (1991:5) bahwa belajar adalahj suatu perubahanyang relative permanen 

dalam suatu kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari praktek atau latihan. 

 

Berdasarkan beberapa definisi belajar di atas, maka dapat dirumuskan definisi belajar yaitu proses 

perubahan tingkah laku yang dialaki oleh individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan-perubahan dalam kebiasaan (habit), kecakapan-

kecakapan (skill), atau dalam ketiga aspek yakni pengetahuan (kognitif), sikap (afaktif) dan 

keterampilan dasar (psikomotor). 

 

Mengajar pada umumnya adalah suatu usaha guru untuk menciptakan kondisi-kondisi atau menata 

lingkungan sedemikian rupa, sehingga terjadi interaksi antara murid dengan lingkungan, termasuk 

guru, alat pelajaran sebagainya yang disebut proses belajar, sehingga tercapai tujuan pelajaran yang 

telah ditentukan (Nasution, 1994:43). Selanjutnya Tirtarahardjo (2000:51) menyatakan bahwa 

mengajar diartikan sebagai aktifitas mengarahkan, memberikan kemudahan bagaimana cara 

menentukan sesuatu (bukan memberi sesuatu) berdasarkan kemampuan yang dimiliki pelajar. 
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Hudoyo (1979:107) mengemukakan pengertian mengajar bahwa mengajar adalah suatu proses antara 

guru dengan siswa dimana guru mengharapkan siswanya dapat menguasai pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang benar dipilih oleh guru. 

 

Jadi, mengajar pada hakekatnya adalah suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi 

lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan, mendorong dan memberikan 

bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam melakukanproses belajarnya. 

 

Matematika merupakan pelajaran yang memerlukan pemusatan pikiran untuk mengingat dan 

mengenal kembali semua aturan-atura yang ada dan harus dipenuhi untuk menguasai materi yang 

dipelajari (hamzah, 2002:60). Selanjutnya Djaali mendefinisikan matematika bahwa matematika 

sebagai ilmu pengetahuan tentang ruang dan bilangan, ia sering dilukiskan sebagai suatu kumpulan 

system matematika yang mempunyai struktur tersendiri dan bersifat deduktif. Matematika berkenaan 

dengan ide-ide, struktur dan hubungannya yang teratur menurut aturan yang logic (Anonim, 1991:59). 

 

Selanjutnya, dalam proses belajar mengajar matematika, pengajar seyogyanya memahami teori-teori 

tentang belajar dan penguasaan materi pengajaran harus dipenuhi oleh seoran gpengajar sehingga 

belajar matematika bermakna bagi siswa. Proses belajar mengajar matematika akan terlihat bila terjadi 

interaksi dua arah antara pengajar/ guru dan peserta didik/ siswa. 

 

Pencahan terdiri dari pembimbing dan penyebut. Hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah 

bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Penyederhanaan pembilang dan penyebut 

akanmemudahkan dalam operasi aritmatika sehingga tidak menghasilkan angka yang terlalu besar 

tetapi tetap mempunyai nilai yang sama. Contohnya: bila dibandingkan antara 50/100 dan ½, maka 

lebih mudah dan sederhana melihat angka ½. 50/100 terlihat sebagai “angka raksasa” yang 

kelihatannya lebih kompleks dibandingkan dengan ½, padahal sebenarnya kedua angka ini tetap 

memiliki nilai yang sama. Arifin Jos (2011:27). Pada operasi pejumlahan dan pengurangan pada 

pecahan selain disederhanakan juga penyebutnya harus disamakan dengan bilangan yang sama, 

sedangkan pada operasi perkalian caranya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali 

penyebut, dan dalam operasi pembagian, pecahan yang dikanan dialikkan. Setelah dibalikkan, diubah 

menjadi tanda X. 

 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang ada, maka hipotesis penelitian tindakan kelas ini  

adalah: “Bila Model Realistic Mathematic Education (REM) diterapkan dalam proses belajar 

mengajar, maka prestasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Kristen Aertembaga”. 

 

Metodologi Penelitian 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus. Tiap siklus yang diteliti disesuaikan dengan 

perubahan yang ingin dicapai seperti apa yang telah didesain dalam faktor yang diselidiki. Sebagai 

penjajakan awal, maka terlebih dahulu diadakan tes diagnose yang berfungsi sebagai evaluasi awal. 

Sedangkan observasi awal adalah untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar siswa khusus pada pokok bahasan pengenalan pecahan. Pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini mengikuti prosedur berikut: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan Tindakan, 

(3) Observasi, (4) Evaluasi, dan (5) Refleksi. 

 

Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Kristen Aertembaga. 
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Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu obsrvasi bulan November sampai bulan Desember, Semester I, Tahun Pelajaran 2016/ 2017 

pada siswa Kelas VII SMP Kristen Aertembaga 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan pada pembelajaran Matematika dengan menggunakan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) untuk materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 

pada siswa kelas VII SMP  Kristen Aertembaga, dilaksanakan oleh peneliti dan sesuai dengan waktu 

yang sudah ditentukan. 

 

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 2 (dua) siklus, dimana tiap siklus telah dilaksanakan sesuai 

prosedur penelitian. Pada penelitian ini, peneliti yang bertindak sebagai pengajar dan guru kelas 

mengamati kegiatan peneliti dan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) yang mempunyai 5 (lima) tahapan 

pembelajaran yaitu: Memahami Masalah Kontekstual, Menjelaskan Masalah Kontekstual, 

Menyelesaikan Masalah Kontekstual, Membandingkan, dan Mendiskusikan Jawaban, serta 

Menyimpulkan Materi. 

 

Seperti yang telah dibahas pada hasil penelitian, bahwa pelaksanaan tindakan siklus I jauh berbeda di 

bandingkan dengan siklus II, dimana pada siklus I guru belum sepenuhnya menerapkan dengan baik 

akan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME), danjuga siswa masih tampak malu-malu mengungkapkan ide dan pendapat mereka, bahkan 

masih ada siswa yang tidak berkosentrasi saat guru menjelaskan karena ada sebagian siswa yang 

hanya bermain. Meskipun ada juga beberapa siswa yang kelihatan memahami materi saat peneliti 

menjelaskan, tetapi pada akhirnya pada pra-siklus hanya 3 orang yang mencapai ketuntasan nilai 

maksimum yaitu nilai 80 dengan nilai rata-rata 54%, siklus I terdapat 6 orang yang mencapai nilai 

maksimum dengan nilai rata-rata 61% semua mencapai nilai maksimum dan terdapat beberapa siswa 

yang mendapat nilai sempurna yaitu nilai 100, dengan nilai rata-rata 93%. 

 

Berdasarkan hasil akhir yang didapat, maka perlu melakukan perencanaan ulang untuk siklus 

berikutnya, yaitu siklus II. Pada siklus ke II ini dilaksanakan hamper sama dengan siklus I, bedanya 

pada kegiatan ini, dimana peneliti membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok dan lembaran 

kertas dibagikan juga di tiap kelompok, agar saat peneliti menjelaskan, siswa langsung 

mempraktekkannya dan bisa dipastikan para siswa mudah mengerti apa yang dijelaskan karena 

mereka melihat bahkan mempraktekan secara langsung tentang menjumnlahkan bahkan 

mengurangkan bilangan pecahan.  

 

Setelah menjelaskan, maka seperti halnya siklus I peneliti memberikan masalah kontekstual yang 

akan diselesaikan oleh siswa, bbegitupun dengan siklus II. Tetapi masalah kontekstual dibuat sedikit 

berbeda, hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah siswa memang sudah memahami betul tentang 

materi yang diajarkan atau tidak. Kemudian siswa diberikan kesempatan membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban dengan teman sebangku. Pada akhir proses pembelajaran, siswa yang dibantu 

oleh peneliti menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Hasil observasi pada tindakan siklus II, 

kegiatan gurudan siswa dalam proses pembelajaran telah meningkat, dimana sekurang-kurangnya 

yang terjadi pada siklus I dapat diperbaiki sedikit demi sedikit. Guru sudah mampu mengalokasikan 

waktu dengan baik sehingga semua kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Selain itu, siswa sudah lebih memperhatikan penjelasan guru, dan sudah banyak siswa yang mampu 

dan mau mengajukan pertanyaan jika ada masalah dalam menyelesaikan soal yang diberikan, 
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sehingga hasil akhir rata-rata yang didapat oleh siswa secara keseluruhan adalah 93% (memenuhi 

kriteria ketuntasan belajar). 

 

Dari hasil evaluasi pada pelaksanaan tindakan kedua siklus yang dilakukan diperoleh bahwa terjadi 

peningkatan proses pembelajaran terhadapsiswa maupun guru. Bagi siswa yakni dapat meningkatkan 

kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, dimana dapat terlihat semangat siswa dalma 

menyelesaikan soal latihan yang diberikan dan hasilnya semakin baik. Selai8n itu siswa semakin 

berani untuk mengemukakan pendapat ataupun pertanyaan ekpada guru, siswa juga semakin 

termotivasi untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Sedangkan bagi guru 

menunjukkan bahwa telah berhasil melakukan kegiatan pembelajaran sesuai yang diharapkan, dimana 

guru telah mampu memberikan bimbingan dan motivasi pada siswa serta guru lebih kreatif dan 

disiplin dalam menggunkaan waktu. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dalam proses pembelajaran matematika dengan 

materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengen pecahan telah dilaksanakan dengan baik dan 

memperoleh hasil belajar yang baik, serta berdampak positif bagi kegiatan pembelajaran Matematika 

untuk siswa kelas VII SMP  Kristen  Aertembaga. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka untuk aktivitas siswa terdapat peningkatan dari pra-

siklus ke siklus I 10% dari siklus I ke siklus II meningkat 35%, aktivitas guru pra-siklus ke siklus I 

5%, siklus I ke siklus II meningkat sampai 30%, dan hasil belajar siswal dari pra-siklus ke siklus I 

7%, dan siklus I ke siklus II meningkat 32%. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dalam pembelajaran Matematika 

untuk materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, serta dapat mengembangkan kreativitas mengajar dari guru (peneliti). 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di kelas VII SMP Kristen Aertembaga pada 

pokok bahasan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan dapat disimpulkan bahwa: 

Melalui pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dengan menggunakan pendekatan semacam ini siswa akan lebih cepat memahami apa yang sedang 

dipelajari, dan pelajaran yang diperoleh akanlebih melekat dalam ingatan siswa karena dalam 

pengajarannya guru memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan kondisi lingkungan siswa 

sehingga siswa mudah menyerap pelajaran yang disampaikan. Peningkatan hasil belajar siswa dapat 

dilihat dari pencapaian nilai siswa setiap siklus yaitu pra-siklus 54%, siklus I 61% dan siklus II 93%. 

Dengan diterapkannya pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) sangat berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar yang dicapai oleh para siswa yang mencakup semua ranah yaitu kongitif, 

afektif, dan psikomotor. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan tersebut dapat mengembangkan 

kreativitas mengajar dari guru (peneliti). 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti kepada 

setiap pembaca, yaitu: Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka diperlukan 

kreatifitas dari seorang guru agar materi yang diajarkan dapat dimengerti dengan baik oleh peserta 

didik sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan maksimal. Dan khusus untuk mata 

pelajaran matematika, pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) sangatlah cocok 

digunakan untuk dapat mengembangkan kreativitas mengajar dari seorang guru. Dalam menerapkan 

pembelajaran matematika, hendaknya tidak mengabaikan keterkaitan konsep yang diajarkan dengan 
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kehidupan siswa, ini dapat diwujudkan dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) yang merekomendasikan pembelajaran yang mengaitkan konsep matematika 

dengan kehidupa sehari-har siswa, hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan daya 

ingat siswa terhadap konsep itu sendiri. Demi penyempurnaan penelitian tentang pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) pada Matematika di SD, diharapkan kepada semua pihak yang ingin 

melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) agar 

dapat mengembangkan penelitian ini dengan jumlah data yang lebih luas dan akurat.  
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LEARNING TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER DI KELAS IV 

SD 18 KP.BARU 

 

Maizarti, S.Pd 
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ABSTRAK 

The purpose of this study was to describe learning planning, implementation of learning, to be able to improve 

student learning outcomes in reducing fractions with a denominator not the same as the NHT type cooperative 

learning model in class IV SD 18 Kp. Baru. This research is classroom action research using qualitative and 

quantitative approaches. This research was conducted in 2 cycles. The research flow consists of 4 stages, 

namely planning, implementation, observation, and reflection. The research subjects were teachers and fourth 

grade students. The research instrument was in the form of information on observation sheets on planning, 

implementation, and student test sheets at the end of each cycle. The results showed that the RPP planning in 

the first cycle was 69.64% with sufficient criteria being 92.85% with very good criteria in the second cycle. The 

results of the implementation of teacher learning in the first cycle were 68.75% with sufficient criteria to 

90.62% with very good criteria in the second cycle. The results of the implementation of student learning in the 

first cycle were 71.89% with good criteria to 87.50% with very good criteria in the second cycle. The student 

learning outcomes in the first cycle were 61.12 with sufficient criteria being 81.02 with very good criteria in the 

second cycle. It can be concluded that the NHT cooperative learning model of reducing fractions with unequal 

denominators can improve the learning outcomes of fourth grade students of SD 18 Kp. Baru. 

Key Word: Fraction Reduction, Cooperative Learning Model Numbered Head Together 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pengurangan pecahan dengan penyebut tidak sama dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT di kelas IV SD 18 Kp. Baru. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dalam 2 

siklus. Alur penelitian terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 

penelitian adalah guru dan siswa kelas IV. Instrumen penelitian berupa informasi pada lembar observasi 

perencanaan, pelaksanaan, dan lembar tes siswa pada setiap akhir siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perencanaan RPP pada siklus I sebesar 69,64% dengan kriteria cukup menjadi 92,85% dengan kriteria sangat 

baik pada siklus II. Hasil pelaksanaan pembelajaran guru pada siklus I sebesar 68,75% dengan kriteria cukup 

menjadi 90,62% dengan kriteria sangat baik pada siklus II. Hasil keterlaksanaan belajar siswa pada siklus I 

sebesar 71,89% dengan kriteria baik menjadi 87,50% dengan kriteria sangat baik pada siklus II. Hasil belajar 

siswa pada siklus I sebesar 61,12 dengan kriteria cukup menjadi 81,02 kriteria sangat baik pada siklus II. Dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif NHT pecahan berpenyebut tidak sama dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV SD 18 Kp. Baru. 

Kata Kunci: Pengurangan Pecahan, Model Pembelajaran Kooperatif Numbered Head Together 
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Pendahuluan  

Pusat pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan badan penelitian dan pengembangan  

(Depdikbud,  2000  : 35)  menyatakan  bahwa pecahan merupakan salah satu topik yang sulit untuk 

diajarkan. Kesulitan ini terlihat dari kurang bermaknanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru 

dan sulitnya pengadaan media pembelajaran akibatnya, Guru biasanya langsung mengajarkan  

pengenalan angka  seperti  pada  pecahan 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut.  

 

Pecahan adalah suatu bilangan cacah yang digunakan untuk menyatakan banyaknya anggota suatu 

himpunan, Kini diperkenalkan lagi hal baru yaitu bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian 

– bagian benda, jika benda itu  dibagi – bagi menjadi beberapa bagian yang sama (Sugiarto,2006:36). 

 

Pembelajaran yang dilakukan guru di kelas IV SD 18 KP.Baru dalam pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama adalah dengan cara menyamakan  penyebut  kedua  pecahan  tersebut  tanpa  

melalui  proses  atau media peraga. Siswa dipaksa menerima penjelasan guru,tanpa membuktikan atau 

membangun sendiri dalam pikirannya. 

 

SD 18 KP.Baru ditemukan bahwa dalam pelajaran  pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 

guru belum membagi siswa secara heterogen, guru belum menggunakan bahasa yang jelas dalam 

memberikan pertanyaan, dan siswa kurang  komunikasi dalam kelompok,  siswa kurang memahami 

pertanyaan yang diajukan guru, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, siswa kurang berani 

memberikan jawabannya.Sehingga siswa kurang mengerti apa yang di gunakan  oleh guru pada 

pelajaran pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. 

 

Pada  pembelajaran  pengurangan  pecahan  berpenyebut  tidak  sama siswa  mengalami kesulitan  

untuk  menyamakan penyebut.  Siswa  seringkali mengurangkan dengan hasil kali kedua penyebut. 

Contohnya: ½- ¼=2/8 sehingga siswa perlu dibimbing untuk melakukan pengurangan pecahan 

berpenyebut  tidak  sama  langkah  demi  langkah  sehingga  siswa  diharapkan dapat memahami 

pembelajaran pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dengan baik. Hal ini dapat dilakukan 

dengan memberi kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk menemukan jawaban dengan 

pemberian nomor, setelah  itu  pemberian  pertanyaan  dari  guru,  kerjasama  untuk  memahami 

langkah- langkah penyelesaian, dan pemberian jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. 

Permasalahan ini mengakibatkan siswa kurang memahami pembelajaran pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama. Selain itu hasil belajar  siswa  belum memenuhi  Kriteria Ketuntasan  

Minimal  (KKM)  yang ditetapkan sekolah untuk mata pelajaran matematika yaitu 70. 

 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah model pembelajaran yang sesuai. Salah satunya model cooperative 

learning yang dapat digunakan yaitu tipe Numbered Head Together.Menurut Hamdani (2011:89) 

“NHT adalah model belajar dengan setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, Kemudian 

secara acak guru memanggil nomor dari siswa”. Pembelajaran dengan tipe NHT memiliki kelebihan 

seperti setiap siswa menjadi siap untuk belajar, adanya  kerjasama antar anggota kelompok, dan 

kompetisi antar kelompok. Selain itu siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh- sungguh, dan 

siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mulyasa (2006:190) “Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan memilih 

pendekatan pembelajaran, melakukan pendekatan pembelajaran, melakukan pembentukan 

kompetensi, menetapkan kriteria keberhasilan, serta mengembangkan organisasi dan manajemen 

pembelajaran”. 
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Dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, siswa diharapkan tidak hanya dapat belajar dan 

menerima apa yang disajikan oleh guru dalam proses belajar dan pembelajaran, melainkan juga bisa 

belajar dari siswa lainnya, dan sekaligus mempunyai kesempatan untuk membelajarkan siswa yang 

lain dalam bentuk kerjasama dalam kelompok. Pengembangan model pembelajaran ini perlu 

diupayakan guna meningkatkan penguasaan konsep pengetahuan dan penumbuhan kreativitas untuk 

semua siswa, serta penciptaan iklim yang kondusif dalam perkembangan daya nalar dan keterampilan 

berpikir tinggi. 

 

Metodologi 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan hasil belajar serta pembentukan kepribadian siswa. Menurut Arikunto (2012:11) 

dikatakan bahwa “ Pendekatan kualitatif digunakan karena pelaksanaan penelitian ini terjadi secara 

alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, 

menekankan pada deskripsi secara alami dan menuntut keterlibatan peneliti secara lansung di 

lapangan”. 

 

Hal ini sejalan dengan pendapat Supardi (dalam Suharsimi, 2008:131) bahwa dalam penelitian  

tindakan  kelas,  ada  dua  jenis  data  yang  dapat dikumpulkan, yaitu: Data kualitatif  yaitu data  yang 

berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat 

pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode 

belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti  pelajaran,  perhatian, antusias dalam  belajar,  

kepercayaan  diri, motivasi belajar dan sejenisnya, dapat dianalisis secara kualitatif. Data kuantitatif 

(nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

analisis statistik deskriptif. Misalnya mencari nilai rerata, presentase keberhasilan belajar, dan lain-

lain. 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan  metode  deskriptif.  Pada  

prinsipnya  PTK  terdiri  dari  empat unsur, yaitu (1) rencana, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) 

refleksi yang merupakan dasar untuk suatu rancangan pemecahan masalah. Empat unsur tersebut 

harus ada dalam satu siklus karena unsur yang satu berhubungan dengan unsur yang lainnya. Hal ini 

sesuai dengan Kurt Lewin (dalam Kunandar,  2008:42)  bahwa  penelitian  tindakan  adalah  suatu  

rangkaian langkah yang terdiri atas empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. 

 

Menurut Kunandar (2008:45) menyatakan bahwa: Penelitian tindakan kelas sebagai sesuatu penelitian 

tindakan (action research) yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau 

bersama-sama dengan orang lain (kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan, dan 

merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan (treatment) 

tertentu dalam suatu siklus”. Menurut Arikunto, dkk (2006:3) menyatakan, “penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru 

atau dengan arahan guru yang dilakukan oleh siswa”. 

 

Menurut pendapat Sukmadinata (2011:140) “penelitian tindakan merupakan suatu pencarian yang 

dilaksanakan oleh para pelaksana program dalam kegiatannya sendiri (dalam pendidikan dilakukan 

oleh guru, dosen, kepala  sekolah,  konselor),  dalam  mengumpulkan  data tentang pelaksanaan 
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kegiatan,   keberhasilan   dan   hambatan   yang   dihadapi,   untuk   kemudian menyusun rencana dan 

melakukan kegiatan-kegiatan penyempurnaan”. 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan minimal dalam dua siklus, satu siklus dua jam pelajaran.  

Pada setiap  siklus dilakukan  analisis untuk melihat keberhasilan, dan kelemahan tindakan kelas yang 

telah dilaksanakan. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan siklus 

selanjutnya. Pengamatan disini maksudnya adalah pengamatan tentang rancangan pembelajaran yang 

telah disusun untuk kegiatan proses pembelajaran, baik itu rancangan kegiatan yang akan dilakukan 

guru maupun siswa. Sedangkan analisis data kuantitatif yaitu berkaitan dengan hasil belajar siswa. 

 

Menurut Aderusliana (2007:6), analisis data kuantitatif yaitu analisis data terhadap peserta didik 

dengan menggunakan persentase dari rumus sebagai berikut: 

Persentase Nilai Pengamatan (Np) =   x 100% Keterangan: 

 

Np = Nilai Pengamatan 

Kriteria keberhasilan siswa dan guru dapat dilihat dari besarnya persentase keberhasilan yang 

diperoleh sebagai  berikut.  taraf  keberhasilan, yaitu: 

 

80% - 100% = Sangat baik 

 

70% - 79% = Baik 

 

60% - 69% = Cukup 

 

                    ≤59% = Kurang 

 

Menurut Spancer Kagan (dalam Kunandar, 2009:368-369) tahap- tahap pembelajaran NHT  adalah  

(1)  penomoran  (numbering)  yaitu kegiatan guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok 

yang beranggotakan tiga hingga lima orang dan memberi mereka nomor, (2) pengajuan pertanyaan 

(questioning) yaitu guru mengajukan suatu pertanyaan kepada siswa, (3) berpikir bersama (head 

together) yaitu para siswa berpikir bersama untuk mengambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang 

mengetahui jawabannya, dan 4) pemberian jawaban (answering), yaitu guru menyebut satu nomor dan 

para siswa dari tiap kelompok dengan nomor  yang sama  mengangkat  tangan  dan  menyiapkan  

jawaban  untuk seluruh kelas. 

 

Menurut Lie  (2010:60)  tahap  belajar  dengan  kepala  bernomor (numbered heads) sebagai berikut: 

Pertama, siswa dibagi dalam kelompok dengan setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor. 

Kedua, Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Ketiga, kelompok 

memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok 

mengetahui jawaban ini. Keempat, Guru memanggil salah satu nomor, siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. 

 

Suprijono (2006:92) menyatakan sebagai berikut. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

Numbered Head Together diawali dengan Numbering. Guru membagi kelas menjadi kelompok-

kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya mempertimbangkan jumlah konsep yang dipelajari. Jika 

jumlah peserta didik dalam kelas terdiri dari 40 orang  dan  terbagi  menjadi  5  kelompok  

berdasarkan jumlah konsep yang dipelajari, maka tiap kelompok terdiri dari 8 orang. Tiap-tiap orang 

dalam tiap-tiap kelompok diberi nomor 1-8. Setelah kelompok terbentuk, guru mengajukan beberapa 
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pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Berikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk menemukan jawaban. Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok menyatukan 

kepalanya “Head Together”, berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

 

Langkah berikutnya dilakukan dengan memanggil peserta didik yang memiliki nomor sama dari tiap-

tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah 

diterimanya dari guru.  Hal itu dilakukan  terus hingga  semua  peserta  didik  dengan nomor yang 

sama dari tiap-tiap kelompok mendapat giliran memaparkan jawaban atas pertanyaan guru.  

Berdasarkan jawaban-jawaban itu guru dapat mengembangkan diskusi lebih mendalam, sehingga 

peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan (berupa kesimpulan) sebagai pengetahuan utuh 

dan dilanjutkan dengan tahap akhir berupa penugasan individu untuk pemantapan hasil kerja siswa. 

 

Hasil Penelitian 

•Perencanaan 

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu disusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dan lembaran pengamatan guru dan siswa, menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS), menyiapkan 

lembar materi, menyiapkan lembar observasi, menyiapkan lembar penilaian, menyiapkan daftar 

nama-nama anggota kelompok, dan menyiapkan sarana dan prasarana dalam kerja kelompok pada 

model cooperative learning tipe NHT.  

 

•Pelaksanaan 

Berdasarkan perencanaan di atas, maka pelaksanaan mengikuti langkah - langkah pembelajaran 

dengan model cooperative learning tipe NHT. Pembelajaran ini terdiri dari kegiatan awal, kegitan   

inti [penomoran (numbering), pengajuan pertanyaan (questioning), berpikir bersama (head together), 

dan pemberian jawaban (answering)], dan kegiatan akhir.  

 

•Pengamatan 

Pada tahap ini pembelajaran yang dilakukan peneliti diamati oleh dua orang observer, yaitu guru kelas 

IV sebagai obeserver 1 dan teman sejawat sebagai observer 2. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan 

oleh kedua observer adalah mengamati jalannya proses pembelajaran menggunakan lembaran 

pengamatan yang   telah disediakan pada lampiran. 

 

•Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan observer disetiap akhir 

pembelajaran. Berdasarkan hasil kolaborasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

mengurangkan  pecahan  pada  kelas  IV  dengan  model  cooperative learning tipe NHT sudah 

terlaksana sesuai dengan langkah-langkah yang tercantum dalam RPP, berikut rincian dari masing-

masing refleksi.  

 

Sementara itu keberhasilan siswa dari (aspek afektif) dilihat selama proses pembelajaran berlangsung 

selama Siklus II Pertemuan 2 adalah nilai keseluruhan siswa dalam aspek penilaian keseriusan dalam 

berdiskusi dengan jumlah 83 rata – rata 3,45 dengan kriteria baik (B), dan untuk aspek penilaian 

saling menghargai antar anggota kelompok dengan jumlah 82 rata – rata 3,41 dengan kriteria baik (B), 

dan untuk aspek penilaian keaktifan saat berdiskusi dengan jumlah 81 rata- rata 3,37 dengan kriteria 

baik (B), dan dengan keseluruhan hasil penilaian nilai akhir afektif berjumlah 2083,34 rata- rata 86,80 

dengan kriteria sangat baik (SB). Jadi keberhasilan  siswa  dalam  aspek  afektif  selama  Siklus  II  

adalah 86,80%. 
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Pembahasan 

Untuk memperoleh hasil belajar siswa dilaksanakan penilaian terlebih dahulu, yang pelaksanaan 

penilaian dilakukan guru. penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh,  

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan  

secara  sistematis dan  berkesinambungan,  sehingga menjadi informasi bermakna dalam pengambilan 

keputusan (dalam Kunandar, 2007:271). Penilaian kognitif siswa pada siklus II pertemuan 1 diperoleh 

rata-rata 73,75. Nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 60. Hasil ketuntasan kelas terdapat 

18 orang siswa telah tuntas dan 6 orang yang tidak tuntas. Sedangkan pada pertemuan 2 diperoleh 

nilai rata-rata 82,91 nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 60. Hasil ketuntasan kelas 

terdapat 22 orang siswa telah tuntas . Jadi nilai rata-rata pada siklus II ini adalah 78,33% sehingga 

tergolong dalam kategori tuntas. Penilaian aspek afektif pertemuan 1 memperoleh persentase 

perolehan skor 78,8% dengan kategori baik. Sedangkan pada pertemuan 2 diperoleh persentase 

perolehan skor 89,3% dengan kategori sangat baik. Jadi rata-rata penilaian aspek afektif pada siklus I 

ini adalah 84,1% memperoleh kriteria baik. Pada siklus II ini siswa yang sudah menunjukkan sikap 

keseriusan dalam berdiskusi, saling menghargai antar anggota kelompok, dan keaktifan saat 

berdiskusi. 

 

Penilaian aspek psikomotor pada pertemuan 1 diperoleh persentase 83,9% dengan kategori sangat 

baik. Sedangkan pada pertemuan 2 diperoleh persentase 91,1% dengan kategori sangat baik. Jadi rata-

rata penilaian psikomotor pada siklus II ini adalah 87,5% dan masuk kriteria sangat baik. Pada tahap 

ini siswa siswa dalam keterampilan menggunakan alat peraga sudah sesuai dengan fungsinya dan 

bertanggung jawab dalam menggunakan alat peraga. Jika dilihat dari rekapitulasi keberhasilan siswa 

pada siklus I, diperoleh gambaran bahwa rata-rata keberhasilan siswa pada siklus II untuk ketiga 

aspek adalah 85,0 dengan persentase ketuntasan 100,0%. Ini menunjukkan siklus II sudah mencapai 

batas KKM yang ditetapkan yaitu 70 dan persentase ketuntasan diharapkan yaitu ≥75%.sedangkan 

peningkatan hasil dari siklus I ke siklus II. 

 

Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa penerapan model  coopreative  learning  tipe  NHT  

dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat mengembangkan kemampuan 

siswa dalam Pengurangan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama dalam diskusi kelompok. Sesuai dengan 

pendapat Hamdani (2011:90) bahwa kelebihan dari NHT dalam proses pembelajaran dapat membuat 

siswa mempersiapkan dirinya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, serta siswa yang 

pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai sehingga hasil belajar meningkat. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Kesimpulan bahwa pembelajaran pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dengan model 

cooperative learning tipe NHT sebagai berikut: Perencanaan pembelajaran pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama dengan model cooperative learning tipe nht dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SD 18 KP.Baru . Dari segi perencanaan, siklus I memperoleh persentase 69,64 % 

dengan kualifikasi baik (B). Pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 92,85 %  dengan 

kualifikasi baik sekali (BS). Pelaksanaan pembelajaran pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 

dengan model cooperative learning tipe nht dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 18 

KP.Baru , dilihat dari segi aktivitas guru maupun aktivitas siswa. Dari segi pelaksanaan, pada siklus I 

aktivitas guru memperoleh persentase 68,75 % dengan kualifikasi cukup (C), siklus II memperoleh 

persentase 90,62 % dengan kualifikasi baik sekali (BS). Dan pada aktivitas siswa siklus I memperoleh 

persentase 68,75 % dengan kualifikasi cukup (C), siklus II mengalami peningkatan menjadi 87,5 % 

dengan kualifikasi baik sekali (BS). Hasil belajar pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 
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dengan model cooperative learning tipe nht mengalami peningkatan secara bertahap dari siklus I 

hingga siklus II, pada siklus I dengan nilai rata-rata 61,95 dengan ketuntasan belajar 27,28 %. Pada 

siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 81,02 dengan ketuntasan 

belajar 86,37 %. 

 

Saran 

Hasil dan temuan penelitian menggunakan model cooperative learning tipe nht dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama di kelas IV SD 18 

KP.Baru, maka dikemukakan saran sebagai berikut: Bagi guru, disarankan agar membuat  rancangan 

pembelajaran sesuai dengan komponen-komponen perencanaan yang baik. Hal ini dilakukan agar 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum  dan karakteristik siswa. Disarankan kepada guru, hendaknya 

dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model cooperative learning tipe nht memperhatikan 4 tahap 

tipe nht dalam pembelajaran di kelas. Hal ini dikarenakan keempat tahap ini akan memudahkan guru   

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dan dapat meningkatan hasil belajar siswa. Kepada 

guru agar menciptakan suasana belajar yang membuat siswa aktif dan menyenangkan.  Hal ini akan 

membuat siswa belajar dengan lebih semangat dengan menerapkan tahap-tahap model cooperative 

learning tipe nht dan akan meningkatkan hasil belajar siswa. 
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ABSTRAK 

The low learning outcomes of science in class V SDN 18 KP. New District. Lubeg. This happens because 

teachers prioritize lecture and question and answer methods and have not found the meaning of what they learn 

for themselves. To overcome these problems, the CTL approach is used. The purpose of this study is to describe 

learning planning, implementation of learning and improving student learning outcomes in science with a CTL 

approach. This study uses a qualitative and quantitative approach. This type of research is classroom action 

research. This research includes 1) planning, 2) implementation, 3) observation, and 4) reflection. The subjects 

in this study were teachers and students of class V 18 KP. New District. Lubeg. The results of the assessment of 

the learning implementation plan (RPP) cycle I with an average percentage of 73.2% with less criteria. In the 

second cycle the average percentage is 91.05% with very good criteria. The implementation of learning from 

teacher activities in cycle I with an average percentage of 76.7% criteria is sufficient, in cycle II an average of 

94.6% criteria is very good. Implementation of learning from student activities in the first cycle an average of 

67.85% with less criteria, in the second cycle 89.25% good criteria. The average student learning outcomes in 

the first cycle was 66.9% with less criteria. In the second cycle the average student learning outcomes were 

93.6% with very good criteria. There has been an increase from cycle I to cycle II. Thus, it can be concluded 

that the use of the CTL approach can improve student learning outcomes in science in class V SDN 18 KP. New 

District. Lubeg. 

Key Word: Learning Outcomes, Contextual Teaching And Learning Approach 

 

ABSTRAK 

Rendahnya hasil belajar IPA di kelas V SDN 18 KP. Kabupaten baru. Lubeg. Hal ini terjadi karena guru lebih 

mengutamakan metode ceramah dan tanya jawab serta belum menemukan makna dari apa yang dipelajarinya 

sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan pendekatan CTL. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan hasil belajar siswa 

pada IPA dengan pendekatan CTL. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini meliputi 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) 

observasi, dan 4) refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V 18 KP. Kabupaten baru. 

Lubeg. Hasil penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus I dengan persentase rata-rata 73,2% 

dengan kriteria kurang. Pada siklus II persentase rata-rata adalah 91,05% dengan kriteria sangat baik. 

Pelaksanaan pembelajaran dari aktivitas guru pada siklus I dengan persentase rata-rata 76,7% kriteria cukup, 

pada siklus II rata-rata 94,6% kriteria sangat baik. Pelaksanaan pembelajaran dari aktivitas siswa pada siklus I 

rata-rata 67,85% dengan kriteria kurang, pada siklus II kriteria baik 89,25%. Rata-rata hasil belajar siswa pada 

siklus I adalah 66,9% dengan kriteria kurang. Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa adalah 93,6% dengan 

kriteria sangat baik. Terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SDN 18 

KP. Kabupaten baru. Lubeg. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Pendekatan Contextual Teaching and Learning 
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Pendahuluan  

IPA bukan merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan, tetapi merupakan mata pelajaran yang 

banyak memberi peluang bagi siswa untuk melakukan  pengamatan secara langsung serta 

mengkonstruksikan pemikirannya sendiri untuk menemukan konsep pembelajaran agar pengetahuan   

tersebut   bertahan   lama  dan   proses   belajarnya   akan   lebih bermakna bagi siswa, sesuai dengan 

yang dijelaskan Depdiknas (2006:484) menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses  

pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung untuk 

mengembangkan  kompetensi agar menjelajahi  dan memahami alam sekitar secara ilmiah”. 

 

Dalam pembelajaran IPA guru hendaknya mampu mengelola kelas dengan baik dan menciptakan 

aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan diri yaitu pengembangan pengetahuan 

yang sudah ada pada diri siswa dengan cara menciptakan pembelajaran yang berfokus kepada 

interaksi antar siswa dan peran guru hanyalah sebagai fasilitator sehingga  dapat membuat suasana 

pembelajaran yang menyenangkan. Sesuai dengan pendapat Asy‟ari (2006:37) yaitu: Untuk 

pembelajaran sains yang menjadi fokus dalam pembelajaran adalah adanya interaksi antara siswa 

dengan obyek atau alam secara langsung. Oleh karena itu guru sebagai fasilitator perlu menciptakan 

kondisi dan menyediakan sarana agar siswa dapat mengamati dan memahami obyek sains. Dengan 

demikian siswa dapat menemukan konsep dan membangunnya dalam struktur kognitifnya 

 

Berdasarkan pengalaman penulis di SDN 18 Kp. Baru, pembelajaran IPA pada umumnya didominasi 

oleh penjelasan guru, pembelajaran tidak dikaitkan dengan situsi nyata yang ditemui siswa sehari- 

hari. Siswa bersikap pasif dan cenderung menerima apa yang disampaikan guru saja di dalam 

pembelajaran dan selama proses pembelajaran berlangsung guru lebih aktif dari pada siswa. 

Akibatnya, proses pembelajaran menjadi membosankan, siswa banyak yang bermain saat belajar dan 

pengetahuan siswa hanya terbatas kepada informasi-informasi yang diperoleh dari buku dan 

penjelasan guru saja.  Pembelajaran menjadi kurang bermakna bagi siswa sehingga aplikasinya 

dalam kehidupan sehari-hari juga tidak ada, mengakibatkan hasil belajar IPA yang diperoleh siswa 

rendah dan tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan untuk mata 

pelajaran IPA di kelas V yaitu 75. 

 

Metodologi 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Pendekatan ini berkenaan dengan perbaikan atau peningkatan proses pembelajaran pada suatu kelas. 

Danim (2002:37) menjelaskan “Pendekatan kualitatif menggunakan observer terstruktur dan tidak 

terstruktur dan interaksi komunikatif sebagai alat pengumpul data, terutama wawancara mendalam 

(In Depth Interview) dan peneliti menjadi instrumen utamanya”. Sedangkan pendekatan kuantitatif 

digunakan untuk mengetahui  peningkatan  hasil  belajar  siswa. Menurut Suhardjono (dalam 

Arikunto 2006:11) “pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menilai hasil 

belajar siswa SD yang dapat dianalisis secara deskriptif”. Selain data dari studi pendahuluan berupa 

observasi juga akan mengolah hasil belajar siswa yang berupa angka- angka. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang disajikan dengan angka-angka. Sedangkan 

pendekatan kualitatif berkenaan dengan peningkatan proses dan hasil belajar pada suatu kelas. 

 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang terfokus pada upaya untuk 

memperbaiki kinerja pembelajaran di dalam kelas. Menurut Wardhani (2009:1) “Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) adalah penelitian tindakan  yang  dilakukan  guru  di  dalam  kelasnya sendiri melalui 

refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa 
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menjadi meningkat”. Sedangkan menurut Wiriaatmadja (2010:12)  Penelitian Tindakan Kelas adalah 

bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka, dan 

belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam 

praktek pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. 

 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu peneitian yang 

dilakukan guru untuk  memperbaiki  praktek  pembelajran  dan  kinerjanya  agar  hasil belajar dan 

mutu pembelajaran meningkat. 

 

Alur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan menggunakan model siklus yang dikembangkan oleh 

Kemmis, dkk (dalam Arikunto, 2006:93). Model   siklus   ini   mempunyai   empat   komponen   

yaitu   perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa 

siklus sesuai tingkat keberhasilan di lapangan. Pada setiap akhir siklus dilakukan tes hasil belajar. 

Pada setiap pertemuan dilakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru selama proses 

belajar mengajar. 

 

Hasil Penelitian 

Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II pertemuan I, maka ditetapkan pelaksanaan siklus II 

pertemuan II menggunakan materi cahaya dapat diuraikan. Sebelum pelaksanaan pembelajaran ini 

terlebih dahulu peneliti mempersiapkan RPP, LKS, dan kunci jawaban LKS yang akan digunakan 

dalam kegiatan belajar kelompok.  Di samping itu peneliti juga mempersiapkan lembaran observasi 

yang digunakan oleh pengamat untuk mengamati jalannya pembelajaran tentang menentukan cara 

kerja roda berporos dengan menggunakan pendekatan CTL.  Semua persiapan yang telah disiapkan 

oleh peneliti sebelum melaksanakan pembelajaran dapat dilihat pada lampiran. 

 

Pelaksanaan 

Berdasarkan perencanaan, maka pelaksanaan dengan pendekatan CTL untuk lebih jelasnya   

pelaksanaan pembelajaran  ini diuraikan sebagai berikut : 1)  Kegiatan Awal, pembelajaran diawali 

dengan mengucapkan salam dan memperhatikan kondisi kelas untuk memulai pelajaran, mengambil 

absen, appersepsi dan  menyampaikan tujuan pembelajaran. 2)  Kegiatan Inti, Konstruktivisme,  

dalam kegiatan konstruktivisme, yang peneliti lakukan adalah  meminta  siswa  mengingat  kembali  

permainan  saat  kecil yaitu bermain  balon air. Siswa minta menceritakan pengalamannya, disini 

sudah terlihat siswa mulai berani mengeluarkan pendapat. Bertanya, dalam bertanya disini siswa 

telihat aktif dalam bertanya jawab tentang bagaimana alasan terbentukanya warna pada gelembung 

air. Bagi siswa yang aktif dalam bertanya, guru akan memberikan penghargaan baik verbal maupun 

non verbal. Masyarakat belajar, setelah bertanya peneliti meminta siswa untuk duduk dalam 

kelompok masing-masing untuk menemukan bukti bahwa cahaya dapat diuraikan dengan bantuan 

LKS yang telah peneliti bagikan. Kemudian peneliti memberikan arahan dan petunjuk tentang 

kegiatan yang akan dilakukan dalam kelompok. Selanjutnya masing-masing kelompok dibagikan alat 

peraga. Peneliti memberikan waktu kepada siswa dalam kelompoknya untuk membaca dan 

memahami LKS serta mengajukan pertanyaan jika ada hal yang kurang dimengerti dalam petunjuk 

mengerjakan LKS. Inkuri, dalam tahap ini terjadi proses menemukan disini siswa terlihat  siswa  

dengan  arahan  guru  dapat  membuktikan  bahwa cahaya dapat diuraikan dengan ara mencobakan 

meniup balaon air di dekat daerah terkena cahaya matahari. Pemodelan, Peneliti meminta perwakilan 

kelompok yang dianggap mampu menjadi model dalam membuktikan cahaya dapat dipantulkan, 

kemudian mencobakannya di depan kelas. Dan tidak ada satu pun langkah-langkah dalam 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 3  │ No. 13 │ Desember 2021 │    ISSN : 2620-9748              29 

 

membuktikan cahaya dapat dipantulkan yang terlampaui. Kegiatan ini dilakukan agar lebih 

memantapkan pengetahuan siswa dalam materi cahaya dapat dipantulkan. Refleksi, setelah selesai 

pemodelan, peneliti meminta siswa untuk berpikir sejenak menyebutkan pengalaman-pengalaman 

yang ia dapat selama pembelajaran yang mereka ikuti tadi. Siswa terlihat sudah berani 

mengungkapkan pendapatnya tentang hal yang didapat selama pembelajaran. 3)  Kegiatan Akhir. 

Kegiatan akhir yang dilakukan adalah menyimpulkan materi pembelajaran. Di sini siswa terlihat 

bersemangat untuk menjawab pertanyaan yang peneliti berikan. Sehingga peneliti tidak perlu 

mengarahkan siswa lagi dalam menyimpulkan materi pelajaran. Penilaian nyata, di akhir pertemuan 

peneliti melakukan penelitian yaitu dengan memberikan soal latihan berupa pertanyaan 4 buah. Dari 

penilaian yang dilakukan hampir semua siswa tuntas dalam mengerjakan soal. 

 

Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan dilakukan pada setiap kali pertemuan oleh observer, teman sejawat sebagai observer 

untuk mengamati aktifitas peneliti sebagai guru peneliti, dengan menggunakan lembar observasi guru 

dan untuk mengamati aktifitas siswa menggunakan lembar observasi aktifitas siswa, kemudian  

penilaian RPP Merencanakan Pembelajaran (IPKG) dan aspek- aspek penilaian yang diamati adalah : 

1) Penilaian RPP Siklus II pertemuan 2, dari hasil penilaian RPP yang dinilai oleh teman sejawat. 

Dalam karakteristik 1) kejelasan rumusan tujuan pembelajaran di sini terlihat empat deskriptor 

dilaksanakan dengan kualifikasi sangat baik. 

 

Dari uraian dapat diakumulasikan hasil rancangan RPP yang dibuat peneliti, maka semua  

deskriptor  yang  muncul  adalah 27dari 28 deskriptor dengan persentase 96,4% dengan kualifikasi 

cukup. Aktifitas Guru, aktifitas peneliti dalam kegiatan P embelajaran pada siklus II pertemuan II 

secara umum telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, peneliti sudah 

melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan CTL.  

 

Hasil pengamatan yang dilakukan pengamat terhadap aktivitas peneliti dalam kegiatan pembelajaran 

siklus II pada pertemuan II, jumlah skor yang diperoleh 27 dari skor maksimal 28 dengan persentase 

96,4% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa taraf keberhasilan aktifitas guru 

dalam pembelajaran di siklus II pertemuan II dengan kualifikasi sangat baik. 

 

Aktifitas Siswa  

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran adalah 

jumlah deskriptor yang terlaksana adalah 26 dari skor maksimal 28 dengan persentase 92,8% 

dengan kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa taraf keberhasilan siswa selama kegiatan 

pembelajaran siklus II pertemuan II termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil belajar siswa pada 

siklus II pertemuan II,  Aspek kognitif, keberhasilan siswa dilihat dari hasil tes  yang dilakukan pada 

siklus  II pertemuan  II,  dari  16  siswa 15  orang  siswa  yang telah mampu mencapai standar 

ketuntasan belajar dan 1 orang siswa tidak tuntas dengan nilai rata-rata 96,8 dengan persentase 

96,8% dalam kualifikasi sangat baik. Persentase ketuntasan sebesar 93,8%. Ini menunjukan bahwa 

hasil belajar siswa meningkat. 

 

Aspek Afektif, Keberhasilan siswa dari aspek afektif dilihat selama proses pembelajaran 

berlangsung sudah sesuai dengan yang diharapkan ini dapat dilihat dari aspek keseriusan, 

kerjasama,  saling menghargai semua   siswa   yang   berbeda-beda yang   dapat   dilihat   dengan 

persentase 98,4% dimana ini termasuk dalam kualifikasi sangat baik. 
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Aspek Psikomotor, keberhasilan siswa dari aspek psiomotor juga dapat dilihat selama proses 

pembelajaran sudah berlangsung baik sesuai dengan yang diharapkan ini dapat dilihat dari aspek 

kemampuan dalam mebuktikan cahaya dapat diuaikan menjadi beberapa warna, semua siswa berbeda-

beda yang dapat dilihat dengan persentase 97,3% dimana ini termasuk dalam kategori sangat baik. 

 

Refleksi 

Kegiatan refleksi/ diskusi antara peneliti dengan teman sejawat yang menjadi pengamat/ observer di 

setiap akhir pembelajaran berlangsung. Berdasarkan refleksi/diskusi antara peneliti dengan teman 

sejawat yang menjadi pengamat/ observer, tidak banyak lagi ditemuakan kekurangan malahan sudah 

hampir sempurna 

 

Pembahasan 

Berdasarkan lembar pengamatan guru dalam pembelajaran cahaya dapat dipantulkan dengan 

pendekatan CTL sudah terkelola dengan  baik.  Persentase  keberhasilan  penerapan  oleh guru  pada 

siklus II pertemuan I mencapai 92,8 % dalam kriteria sangat baik. Pada pelaksanaan siklus II 

pertemuan II, guru memberikan kesempatan yang lebih kepada siswa untuk belajar aktif. Sehingga 

siswa dapat aktif dalam pembelajaran, memupuk rasa kerjasama dalam kelompok, serta menjadikan 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Sesuai dengan pendapat Made 

(2009:34) menyatakan “guru juga sebagai motivator dengan memberikan dorongan pada siswa untuk 

mau belajar yang membuat siswa beraktivitas, memberi pujian, bersemangat serta senang belajar 

secara serius dan terus menerus selama proses pembelajaran berlangsung”. 

 

Adapun rata-rata persentase hasil pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dari aspek guru adalah 

94,6% dengan kriteria sangat baik. Sementara itu dari aspek siswa dengan rata-rata persentase 

89,25% dengan kriteria sangat baik pula. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan  siklus  II  yang  diperoleh maka  pelaksanaan  siklus  II  dinyatakan  

sudah tuntas, dan guru sudah berhasil dalam usaha meningkatkan hasil belajar IPA siswa khususnya 

materi sifat-sifat cahaya. Untuk  memperoleh  hasil  belajar  siswa,  penilaian  dilakukan guru dengan 

tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor.  Keberhasilan  hasil  belajar  

siswa  untuk  aspek  kognitif 87,5, aspek afektif 89 dan psikomotor 89,4 pada siklus II pertemuan I 

dan sudah meningkat pada siklus II pertemuan II adalah aspek kognitif 96,8,  aspek  afektif  98,4,  

aspek  psikomotor  97,3.  Adapun  rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II ini dari segi kognitif 

93,1, afektif 93,7 dan psikomotor 93,4. Penilaian hasil pembelajaran sifat-sifat cahaya  yang  

diperoleh  selama  pelaksanaan  siklus  II  pertemuan  II target ketuntasan sudah sepenuhnya tercapai, 

karena target ketuntasan yang diharapkan adalah 75%. Sehingga penelitian dicukupkan sampai di 

siklus II saja. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan  yang  telah  dibahas  pada sebagian sebelumnya, 

dapat dibuat simpulan sebagai berikut: 1.Rencana pembelajaran sifat-sifat cahaya menggunakan 

pendekatan CTL, dengan kegiatan, yaitu:   1) menyusun rancangan tindakan berupa model satuan 

pembelajaran yang meliputi: tujuan pembelajaran, memilih dan menetapkan materi, kegiatan 

pembelajaran, memilih media dan menetapkan  evaluasi; 2) menyusun  indikator,  deskriptor  

penilaian, menyusun alat perekam data, menyusun LKS, menyusun tes dan merencanakan alat/bahan 

yang dibutuhkan. Rata-rata persentase perolehan skor perencanaan pembelajaran pada siklus I adalah 

73,2% dengan kriteria baik, siklus II 91,05% dengan kriteria sangat baik  Pelaksanaan  pembelajaran  



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 3  │ No. 13 │ Desember 2021 │    ISSN : 2620-9748              31 

 

sifat-sifat  cahaya  menggunakan  pendekatan CTL pada siswa kelas V SDN 18 Kp. Baru sudah 

terlaksana sesuai dengan langkah yang terdapat dalam pendekatan CTL. Kegiatan pembelajaran 

dengan komponen pendekatan CTL yaitu mulai dari konstruktivisme, inkuiri, bertanya, 

masyarakat belajar, pemodelan, refleksi  dan  penilaian  nyata.  Pelaksanaannya  terdiri  atas  dua  

siklus. Masing-masing  siklus  terdiri  atas  dua  kali  pertemuan.  dilaksanakan dengan tiga tahap 

pembelajaran, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir.  

 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I belum berhasil dengan baik karena kegiatan belajar 

kelompok siswa belum telibat secara aktif. Peneliti masih memberikan banyak bimbingan saat siswa 

melakukan kegiatan, media yang digunakan kurang variatif, dan siswa masih belum berani 

mengajukan pendapatnya, siswa kurang serius mengikuti diskusi kelompok, waktu yang 

direncanakan dalam RPP kurang dapat dimanfaatkan seefektif mungkin. Untuk itu pembelajaran 

dilanjutkan pada siklus II. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II sudah terlaksana dengan baik. 

Kegiatan pada masing-masing tahap sudah terlaksana, media yang digunakan sudah variatif, siswa 

sudah mampu menemukan sendiri, serius dan terlibat aktif dalam pembelajaran, waktu sudah dapat 

dimanfaatkan seefektif mungkin sehingga pembelajaran tidak lagi bersifat teacher centered, 

melainkan student centered. Rata-rata persentase perolehan skor dari  hasil  pengamatan  siklus  I  

dari  aspek  guru  adalah  76,7%  dengan kriteria  cukup,  dari  aspek  siswa  67,85%  dengan  

kriteria  kurang.   

 

Pada siklus II rata-rata persentase perolehan skor dari aspek guru, 94,6% dengan kriteria sangat baik. 

Dari aspek siswa, rata-rata persentase perolehan skor nya adalah 89,25% dengan kriteria baik. Hasil 

pembelajaran sifat-sifat cahaya menggunakan pendekatan CTL pada siswa kelas V SD Negeri 18 

Kp. Baru sudah meningkat. Dari  analisis  penelitian  siklus  I dapat  diketahui  rata-rata  nilai  

kognitif adalah 62,8 dengan kriteria kurang, afektif adalah 67,8 dengan kriteria kurang dan 

psikomotor 70,3 dengan kriteria cukup. Dari analisis penelitian siklus II dapat diketahui rata-rata 

nilai kognitif adalah 93,1 dengan kriteria sangat baik, afektif adalah 93,7 dengan kriteria sangat baik 

dan psikomotor 93,4 dengan kriteria baik. Adapun rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I 66,9% 

dengan kriteria cukup. Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa 93,6% dengan kriteria sangat 

baik. Dari hasil ini dapat diketahui telah terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang diperoleh, dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut : Agar rencana  pelaksanaan  pembelajaran  bagus  maka  guru  perlu  lebih 

kreatif dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan situasi dunia nyata, memperhatikan 

sumber materi ajar, dan sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan dimana siswa tinggal. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran disarankan agar dalam memberikan materi disesuaikan dengan 

konteks sehari-hari siswa, perlu memberikan perhatian, bimbingan dan motivasi belajar secara 

sungguh-sungguh kepada siswa yang berkemampuan kurang pasif dalam kelompok, karena siswa 

yang demikian sering menggantungkan diri pada temannya. Agar hasil belajar yang diharapkan 

dapat meningkat, sebaiknya guru tidak hanya melakukan penilaian hasil saja, tetapi juga 

melakukan  penilaian proses untuk melihat keaktifan dan kemampuan siswa dalam menemukan 

jawaban dari suatu permasalahan yang sudah dirumuskan. 
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ABSTRACT 

The purpose of this classroom action research is to increase student activity and learning outcomes in learning 

the Cartesian coordinate material in class VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya Bandar Lampung Semester 2 of the 

2020/2021 Academic Year. The subjects of this class action research were 25 students. The results of the 

research prove that the use of the group work method in learning Cartesian coordinates is able to improve 

student learning activities. This can be proven by increasing student learning activities. Student learning 

activities in the initial conditions there are 9 students or 36.00% who are declared complete and 18 students or 

72.00% are declared incomplete, in the first cycle it increases to 19 students or 76.00% and 6 students or 

24.00% students not completed, and in the second cycle increased to 24 students completed or 96.00% and 

there was only 1 student or 4.00% students who were declared incomplete. This can be proven by the increase 

in student learning outcomes from an average learning outcome of 58.80 to 68.40 in the first cycle and in the 

second cycle the average score obtained by students is 78.00 with an explanation of student learning 

completeness of 7 students. or 28.00% increased to 68.00% or 17 students and 23 students or 92.00% in the 

second cycle. The conclusion is that the use of whatsapp groups in learning Cartesian coordinate material is 

proven to be able to increase the activity and learning outcomes of class VI A students at SDN Negeri 1 Pinang 

Jaya Bandar Lampung Semester 2 of the 2020/2021 Academic Year. 

Key Word: Think Talk Write, Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran materi koordinat kartesius di kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya Bandar Lampung Semester 2 

Tahun Pelajaran 2020/2021. Subjek penelitian tindakan kelas ini sebanyak 25 siswa. Hasil penelitian 

membuktikan penggunaan metode kerja kelompok pada pembelajaran materi koordinat kartesius mampu 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan aktivitas belajar siswa.  

Aktivitas belajar siswa pada kondisi awal terdapat 9 siswa atau 36,00% yang dinyatakan tuntas dan 18 siswa 

atau 72,00% dinyatakan belum tuntas, pada siklus pertama meningkat menjadi 19 siswa atau 76,00% dan  6 

siswa atau 24,00% siswa belum tuntas, dan pada siklus kedua meningkat menjadi 24 siswa tuntas atau 96,00% 

dan hanya terdapat 1 siswa atau 4,00% siswa yang dinyatakan belum tuntas. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

kenaikan hasil belajar siswa dari dengan rata-rata hasil belajar 58,80 meningkat menjadi  pada 68,40 siklus 

pertama dan pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 78,00 dengan penjelasan ketuntasan 

belajar siswa dari 7 siswa atau 28,00% meningkat menjadi 68,00% atau 17 siswa dan 23 siswa atau 92,00% 

pada siklus kedua. Kesimpulannya adalah penggunaan whatsapp group pada pembelajaran materi koordinat 

kartesius terbukti mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya 

Bandar Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Kata Kunci : Think Talk Write,  Aktivitas, Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah  

Belajar adalah kunci yang sangat penting dalam setiap usaha pendidikan. Pendidikan suatu hal yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

mempunyai peranan yang penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Di dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa: Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdaasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 

Pandemi Covid-19 secara tidak langsung ikut berperan dalam mendewasakan masyarakat Indonesia. 

Demikian juga pada lingkup pendidikan. Pendidikan di Indonesia terjadi proses pendewasaan yang 

luar biasa besarnya. sejak pertengahan Maret 2020, pembelajaran yang semula berlangsung di sekolah 

berpindah ke rumah. Para guru mengajar dari rumah, siswa juga belajar dari rumah. Hal ini menuntut 

terjadinya perubahan proses pembelajaran, yang semula adalah pembelajaran “luring” (luar jaringan) 

berubah menjadi pembelajaran “daring” (dalam jaringan). Adanya perubahan proses pembelajaran 

inilah yang menuntut guru harus mengubah cara mengajar dari cara mengajar secara langsung 

menjadi secara tidak langsung. Permasalahan utama dunia pendidikan saat pandemi Covid-19 adalah 

bagaimana supaya siswa, walaupun harus di rumah tetapi tetap belajar. Karena belajar merupakan 

sarana utama bagi siswa supaya dapat tumbuh secara maksimal. Proses pembelajaran secara daring 

merupakan proses belajar yang bersifat asinkronus, yang diharapkan tetap dapat berlangsung secara 

nyaman dan menyenangkan untuk semua warga sekolah, terutama bagi guru dan peserta didik. 

 

Beberapa permasalahan tersebut merupakan permasalahan umum dalam pembelajaran di masa 

pandemi Covid 19 berdasarkan hasil kegiatan prasiklus yang dilaksanakan di kelas VI A SD Negeri 1 

Pinang Jaya Bandar Lampung peneliti mendapatkan data bahwa dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas VI ditemukan permasalahan, yaitu kegiatan pembelajaran yang kurang optimal. Berbagai faktor 

penyebab baik dari guru, siswa, maupun sarana dan media pembelajaran juga menjadi kendala dalam 

proses kegiatan belajar mengajar di masa pandemi Covid 19. Dalam pelaksanaanya guru masih 

mendominasi kegiatan belajar mengajar secara daring maupun luring, guru kurang variatif dalam 

menggunakan model pembelajaran, guru hanya memberikan tugas kepada siswa dan kemudian 

meminta siswa untuk mengerjakan secara mandiri di rumah. 

 

Hal-hal tersebut di atas berdampak pada kurangnya kemampuan siswa dalam memahami konsep 

materi pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari data hasil kegiatan prasiklus yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan 

sekolah. Dari 25 siswa hanya 7 siswa (28,00%) yang mendapat nilai di atas Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM), sedangkan sisanya sebanyak 18 siswa (72,00%) nilainya masih di bawah KKM 

yaitu sebesar 70. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka siswa akan mengalami kesulitan di 

dalam menerima materi selanjutnya.  

 

Seiring berkembangnya teknologi tersebut, masyarakat pun makin ramah dengan situs media sosial 

yang berbasis internet salah satunya seperti WhatsApp. Sofyana dan Rozaq (2019, hlm. 82) 

mengemukakan bahwa WhatsApp merupakan salah satu bentuk perangkat lunak yang digunakan 

sebagai media sosial yang menghubungkan banyak orang dalam sebuah komunikasi audio-visual dan 

juga di dukung kemampuan chat yang relative cepat apabila di bandingkan apikasi lainnya. WhatsApp 

bisa di gunakan untuk perantara pembelajaran antara siswa dan guru dengan menggunakan WAG 

(WhastsApp Group). WhastApp Group ini termasuk pada Daring kombinasi (blended learning), 
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menurut Sofyana dan Rozaq (2019, hlm. 82) daring kombinasi (blended learning) dilaksanakan 

dengan cara mempersiapkan sistem pembelajaran yang membutuhkan keterlibatan secara langsung 

antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran, dalam daring kombinasi (blended 

learning) pembelajaran tidak di batasi ruang dan waktu. 

 

Kemandirian belajar siswa yang dimaksud merupakan sikap yang harus dilakukan siswa dalam 

belajar secara mandiri, memiliki inisiatif sendiri sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kemandirian 

belajar ini sangat penting bagi siswa karena tumbuh secara alami dalam diri siswa itu sendiri. 

Kemandirian belajar melihat peserta didik inisiatif dalam mengunduh materi di WhatsApp, memberi 

catatan setelah membaca, dan harapannya jika menemukan kesulitan dapat mencari solusi untuk 

permasalahan matematika. Berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk mendisiplinkan 

dirinya, memonitor dirinya, dan mampu berpikir untuk mengoreksi dirinya sendiri; dimana secara 

rutin mereka akan mengaplikasikan standar-standar intelektual pada elemen - elemen cara berpikir 

dengan tujuan untuk membentuk atribut intelektual (Paul dan Elder, 2008). Whatsapp diharapkan 

peserta didik bisa memilah konsep – konsep pembelajaran yang benar dan lebih berani 

mengungkapkan pendapatnya ketika ada materi yang belum dipahami. 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai 

berikut:  Aktivitas belajar siswa yang rendah dalam mengikuti pembelajaran daring menyebabkan 

siswa cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran daring , siswa kurang percaya diri dalam 

bertanya, menjawab pertanyaan, dan menyampaikan pendapatnya  pada saati pembelajaran daring 

dilaksanakan sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. Interaksi antar siswa dalam bertukar 

pendapat masih sangat kurang selama pembelajaran daring. Siswa kurang dituntut untuk berpikir 

kritis dan luas dalam menanggapi masalah yang dikemukakan guru Kurangnya inovasi guru dalam 

memilih dan menerapkan metode dan model pembelajaran yang cocok di masa pandemi Covid 19. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumusakan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana 

peningkatan aktivitas belajar dalam pembelajaran matematika materi koordinat kartesius pada siswa 

kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya Bandar Lampung semester 2 tahun pelajaran 2020/2021 

menggunakan whatsapp group? Bagaimana peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran  materi 

koordinat kartesius pada siswa kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya Bandar Lampung semester 2 

tahun pelajaran 2020/2021 menggunakan whatsapp group? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran  melalui whatsapp 

group pada siswa kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya Bandar Lampung Adapun tujuan khusus 

penelitian ini adalah: Meningkatkan aktivitas belajar dalam pembelajaran matematika materi 

koordinat kartesius pada siswa kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya semester 2 tahun pelajaran 

2020/2021 menggunakan whatsapp group. Meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran 

matematika materi koordinat kartesius pada siswa kelas VI A SDN Negeri 1 Pinang Jaya Bandar 

Lampung semester 2 tahun pelajaran 2020/2021 menggunakan whatsapp group. 

 

Kajian Pustaka 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Pengalaman belajar siswa di 

kelas dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa. Siswa yang terlibat dalam kelas menunjukkan aktifitas 

belajar. Banyak jenis aktifitas yang dapat dilakukan oleh siswa selama mengikuti pembelajaran.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa adalah semua kegiatan 

siswa baik yang bersifat fisik maupun mental didalam kelas yang dilakukan secara sadar, terstruktur, 

terencana dan terarah sehingga menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa, misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu atau dari tidak mampu melakukan kegiatan menjadi mampu melakukan 

kegiatan. Kegiatan yang di maksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti 

bertanya, berpendapat, mengerjakan tugas tugas, menjawab pertanyaan dari guru atau teman, dan juga 

bisa bekerja sama dengan siswa lain, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

Aktivitas siswa yang dilaksanakan dalam penerapan model Think Talk Write diantaranya visual 

activities, oral activities, listening activities, writing activities, motor activities, mental activities, 

emosional activites. 

 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui whatsapp group  adalah 

sebagai berikut:  Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik. Menggunakan media pembelajaran dengan baik. Mengajukan pertanyaan. Antusias 

dalam pembelajaran melalui whatsapp group. Antusias dalam mencari jawabannya. Aktif dalam 

kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Berkerja mandiri 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sudjana (2009: 3) 

mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dimyati dan Mudjiono (2006: 3-4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak 

proses belajar.  

 

Hipotesis Tindakan 

Dirumuskan hipotesis: bila pembelajaran matematika materi koordinat kartesius menerapkan 

whatsapp group  maka aktivitas  dan hasil belajar kelas VI A SD Negeri 1 Pinang Jaya Bandar 

Lampung  semester 2 tahun pelajaran 2020/2021 akan meningkat. 

 

Metode Penelitian 

Setting Penelitian 

Penelitian ini peneliti mengambil lokasi di kelas VI A SD Negeri 1 Pinang Jaya yang beralamat di 

Jalan Cendrawasih No. 17 Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung pada Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2020/2021. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada bulan Januari 2021 s.d 

Maret 2021 selama 3 bulan dilaksanakan dalam 2 siklus dan masing-masing siklus terdiri dari 2 

pertemuan. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terfokus pada situasi 

kelas, atau disebut dengan Classroom Action Research. Wardhani (2008:1.14) menjelaskan bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri 

melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. 

 

Metode dan Rancangan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka rancangan penelitian yang 

dipergunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PenelitianTindakan Kelas (PTK) merupakan 

salah satu pendekatan dalam penelitian yang berbasis kelas atau sekolah untuk melakukan pemecahan 

berbagai permasalahan pembelajaran yang ada dalam proses dan hasil pembelajaran. 
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Menurut Sukarnyana (2002:11) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan salah satu cara yang 

strategis bagi guru untuk meningkatkan layanan pendidikan melalui penyempurnaan praktik 

pembelajaran di kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menggunakan model kolaborasi yang 

mengutamakan kerjasama antara kepala sekolah, guru, siswa dan observer. Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini merupakan upaya untuk mengkaji apa yang terjadi dan telah dihasilkan atau belum tuntas 

pada langkah upaya sebelumnya. Hasil refleksi digunakan untuk mengambil langkah lebih lanjut 

dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Dengan kata lain refleksi merupakan pengkajian terhadap 

keberhasilan atau kegagalan terhadap pencapaian tujuan tindakan pembelajaran. Pada dasarnya 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki karakteristik yaitu: (1) bersifat situasional, artinya 

mencoba mendiagnosis masalah dalam konteks tertentu, dan berupaya menyelesaikannya dalam 

konteks itu; (2) adanya kolaborasi partisipatoris; (3) self-evaluative, yaitu modifikasi-modifikasi yang 

dilakukan secara kontinyu -dievaluasi dalam situasi yang terus berjalan secara siklus, dengan tujuan 

adanya peningkatan dalam praktek nyatanya. Adapun rancangan (desain) 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model 

Depdiknas (2004:6) yang pelaksanaan tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) meliputi 

empat alur (langkah): (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi; dan (4) 

refleksi.  

 

Subjek Penelitian  

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas VI A SDN 1 Pinang Jaya Kecamatan 

Kemiling Kota Bandar Lampung pada semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021  dengan jumlah 25 

siswa, terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  tindakan  kelas  ini  adalah  sebagai berikut.  

Observasi,  teknik  observasi  dilakukan  terhadap  guru  dan  siswa  selama kegiatan  pembelajaran  

berlangsung.  Observasi  ini  dilakukan  oleh  rekan sejawat peneliti dengan menggunakan lembar 

observasi sebagai pedoman, dan dilakukan secara terus menerus dalam setiap siklus. Penilaian  atau  

tes,  merupakan  teknik  penilaian  bertujuan  untuk  mengetahui sejauh mana perkembangan dan 

kemajuan proses dari hasil belajar siswa serta mengumpulkan  data  dan  informasi  dalam  rangka  

usaha  perbaikan  kegiatan pembelajaran.  Data  hasil  penilaian  dapat  pula  digunakan  untuk  

mengetahui keefektifan pendekatan yang digunakan.  

 

Dokumentasi,  teknik  dokumentasi  merupakan  kegiatan  perekaman  bukti  dari segala  tindakan  

yang  dilaksanakan  selama  kegiatan  penelitian  berlangsung. Kegiatan  yang  didokumentasikan  

antara  lain  kegiatan  yang  dilakukan  oleh peneliti  maupun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  siswa  

serta  kegiatan  lain  yang mendukung  berlangsungnya  penelitian  seperti  wawancara  dengan  

siswa,  dan diskusi  dengan  observer.  Semua  kegiatan  tersebut  direkam  melalui  kamera foto yang 

dilakukan oleh teman sejawat / observer.  

 

Analisis data adalah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data 

dilaksanakan secara kualitatif dan kuantitatif pada setiap akhir siklus pembelajaran serta data hasil 

belajar siswa, data yang dianalisis meliputi data hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. 
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Komponen-komponen yang diamati atau dinilai dari aktivitas siswa adalah kegiatan belajar mereka 

selama mengikuti pembelajaran. Kriteria yang digunakan adalah Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup 

(C), dan Kurang (K). 

 

Tabel Kriteria Penilaian Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

No Rentang Nilai Kriteria Nilai Keterangan 

1 >=90 Sangat Baik Tuntas 

2 70-89 Baik Tuntas 

3 51-69 Cukup Belum Tuntas 

4 <50 Kurang Belum Tuntas 

 Data hasil belajar 

 

Menurut Arikunto (2011:45) analisis data hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui ketuntasan 

belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Perolehan nilai setiap siswa melalui tes hasil belajar 

menggunakan kriteria sebagai berikut :  

Tabel Kriteria Penilaian Hasil Belajar 

No Nilai Kriteria Ketuntasan Keterangan 

1 < 70 Belum tuntas  

2 >=70 Tuntas  

 

 

Prosedur Penelitian  

Pada prinsipnya diterapkan PTK atau CAR (Classroom Action Research) dimaksudkan untuk 

mengatasi suatu permasalahan yang terdapat didalam kelas. Sebagai salah satu penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan yang terdapat di dalam kelas, menyebabkan 

terdapatnya beberapa model atau design yang dapat diterapkan. Konsep pokok penelitian tindakan 

terdiri dari empat komponen, yaitu ; a) perencanaan (planning), b) tindakan (acting), c) pengamatan 

(observing), dan d) refleksi (reflecting). 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas VI A SDN 1 Pinang Jaya Bandar 

Lampung  pada pembelajaran materi koordinat kartesius melalui melalui penggunaan whatsapp group  

yang telah diuraikan pada Bab IV maka dapat disimpulkan bahwa:  dengan penerapan melalui 

penggunaan whatsapp group dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa pada 

kondisi awal terdapat 9 siswa atau 36,00% yang dinyatakan tuntas dan 16 siswa atau 64,00% 

dinyatakan belum tuntas, pada siklus pertama meningkat menjadi 19 siswa atau 76,00% dan  6 siswa 

atau 24,00% siswa belum tuntas, dan pada siklus kedua meningkat menjadi 24 siswa tuntas atau 

96,00% dan hanya terdapat 1 siswa atau 4,00% siswa yang dinyatakan belum tuntas. Penerapan 

melalui penggunaan whatsapp group dapat meningkatkan hasil belajar siswa. hasil  belajar  yang  

diberikan  pada  setiap  siklusnya  mengalami  peningkatan di mana pada  kondisi awal  nilai  rata-rata  

yang  diperoleh  siswa  pada kondisi awal sebesar 58,80, meningkat menjadi  68,40 pada siklus I dan 

pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 78,00 dengan penjelasan ketuntasan belajar 

siswa dari 7 siswa atau 28,00% meningkat menjadi 68,00% atau 17 siswa dan 23 siswa atau 92,00% 

pada siklus kedua. Dengan mengamati nilai ketuntasan pada aspek hasil belajar dan aktivitas belajar  
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berarti hasil yang dicapai pada proses perbaikan pembelajaran siklus II sudah mencapai hasil yang 

diinginkan. 

 

Simpulan 

Sehubungan dengan hasil temuan penelitian tindakan kelas di kelas VI A SDN 1 Pinang Jaya  pada 

pembelajaran matematikan materi koordinat kartesius melalui melalui penggunaan whatsapp group  

maka saran yang dapat di berikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Siswa hendaknya lebih terbuka 

untuk bekerjasama dalam kegiatan belajar kelompok di kelas. Ketika kegiatan belajar mengajar di 

kelas hendaknya siswa membiasakan diri untuk aktif dan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah 

yang dihadapinya. Bagi guru, guru dalam memberikan pelajaran materi koordinat kartesius maupun 

pelajaran yang lain agar menerapkan model pembelajaran  pembelajaran kooperatif khususnya bagi 

siswa SDN 1 Pinang Jaya  karena model pembelajaran ini efektif untuk meningkatkan interaksi antara 

guru dan siswa. Guru harus lebih giat lagi mencari informasi-informasi faktual dan menerapkannya 

dalam pembelajaran sehingga siswa termotivasi dalam belajar Jangan mudah putus asa dalam 

menerapkan model pembelajaran pembelajaran kooperatif karena model pembelajaran ini 

membutuhkan proses untuk mencapai hasil yang lebih baik. Bagi Sekolah, sekolah hendaknya 

memfasilitasi setiap kegiatan pembelajaran yang akan meningkatkan mutu pendidikan. Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang ingin dicapai pada mata pelajaran materi 

koordinat kartesius sekolah hendaknya menyarankan kepada setiap guru untuk menggunakan model 

pembelajaran  pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran yang memungkinkan karena akan 

menumbuhkan motivasi belajar siswa dan mendorong terciptanya proses belajar yang efektif. 
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TEKNIK AVERSION THERAPY PADA SEMESTER GENAP  
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I Nyoman Sunaryo, S.Pd.,MM. 

SMP Negeri 1 Seputih Raman Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

This counseling guidance action research using Aversion Therapy technique is carried out so that students can: 

Improve student discipline in learning. Reducing the number of students who are often late. Change the 

behavior of students who are often truant. Changing the habit of students who like to litter. Familiarize students 

to make permission letters if they don't go to school. Dress neatly, and use the attributes of SMP Negeri 1 

Seputih Raman. Stopping the habit of students who like to activate their cellphones during KBM. The research 

setting was carried out at SMP Negeri 1 Seputih Raman in class VII F students in the even semester of the 

2019/2020 academic year carried out for 4 months, starting in early January 2020 and ending in April 2020 

The results of data recapitulation on the level of student discipline in the learning/guidance process from cycle 

one meetings one, two, and three to cycle two meetings one, two and three there was an increase from 50.56% 

to 83.88%. Furthermore, the results of the recapitulation of portfolio data also increased from 41.66% to 

91.67% and the results of the recapitulation of student learning outcomes that were declared complete also 

increased from 53.33% to 86.67%, so it can be concluded that the indicators of success in improving have been 

achieved according to the required limit is 75% or more. 

Key Word: Discipline, Aversion Therapy 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan bimbingan konseling dengan menggunakan teknik Aversion Therapy ini dilaksanakan 

bertujuan agar siswa dapat: Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam belajar. Mengurangi jumlah siswa yang 

sering terlambat. Merubah tingkah laku siswa yang sering membolos. Merubah kebiasaan siswa yang suka 

membuang sampah sembarangan. Membiasakan siswa membuat surat izin blia tidak masuk sekolah. Berpakaian 

rapi,dan menggunakan atribut sekolah SMP Negeri  1 Seputih Raman. Memberhentikan kebiasaan siswa yang 

suka mengaktifkan HP pada saat KBM berlangsung. Setting penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Seputih 

Raman pada siswa kelas VII F semester genap tahun pelajaran 2019/2020 dilakukan selama 4 bulan yaitu 

dimulai awal Januari 2020 dan diakhiri pada bulan April 2020  Hasil rekapitulasi data tingkat kedisiplinan siswa 

dalam proses pembelajaran/bimbingan dari siklus satu pertemuan satu, dua, dan tiga hingga siklus dua 

pertemuan satu, dua dan tiga terjadi peningkatan dari 50,56% menjadi 83,88%. Selanjutnya hasil rekapitulasi 

data portofolio juga meningkat dari 41,66% menjadi 91,67% dan hasil rekapitulasi hasil belajar siswa yang 

dinyatakan tuntas juga meningkat dari 53,33% menjadi 86,67% maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

indikator keberhasilan peningkatan sudah tercapai sesuai batas yang dipersyaratkan yaitu 75% atau lebih.  

Kata Kunci: Disiplin, Aversion Therapy 
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Latar Belakang Masalah 

Bimbingan dan Konseling di Sekolah adalah merupakan suatu proses pemberian bantuan yang 

diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan adanya kesulitan yang 

dihadapi siswa ,sehingga siswa dapat memahami dirinya,mengarahkan dirinya dan bertindak serta 

bersikap sesuai dengan norma ataupun peraturan yang ada dilingkungan sekolah ataupun masyarakat. 

 

Sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang tujuan Pendidikan Nasional,yang mengharuskan bagi 

semua tingkat Satuan Pendidikan untuk senantiasa memantapkan proses pendidikannya secara 

bermutu. Di Sekolah peran guru Bimbingan Konseling sangatlah penting dalam usaha meningkatkan 

kedisiplinan siswa. Seseorang dikatakan disiplin apabila sesuai dengan aturan-aturan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

 

Lebih lanjut dikatakan oleh St.Meichati,bahwa “Tingkah laku pelanggaran disiplin yang biasa terjadi 

ialah terlambat, melalaikan tugas, membolos,berbisik-bisik dalam kelas ,berkirim surat, membantah, 

ribut, ceroboh dalam tindakan, marah, merusak benda-benda, berkelahi, sikap tidak susila 

dll”(St.Meichati,1980:154).  

 

Berdasarkan pendapat di atas apabila siswa melanggar salah satu kriteria tersebut maka dapat 

dikatakan tidak disiplin. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam suatu lembaga pendidikan/sekolah 

dibuatnya suatu peraturan ataupun tata tertib mempunyai suatu tujuan dengan harapan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik sehingga tercapai prestasi yang baik pula. 

 

Dari  hasil observasi dan absensi bulan Januari – April siswa kelas VII F SMP Negeri  1 Seputih 

Raman Tahun 2020 ternyata masih banyak siswa yang melanggar peraturan ataupun tata tertib yang 

yang diterapkan di SMP Negeri  1 Seputih Raman (Absensi Terlampir). Untuk itulah maka penulis 

mengajukan judul penelitian tindakan bimbingan konseling, yaitu :  “Meningkatkan kedisiplinan 

siswa dalam belajar melalui teknik Aversion Therapy pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Seputih 

Raman Tahun  2020”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : Apakah 

dengan menggunakan teknik Aversion Therapy dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam belajar 

siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Seputih Raman tahun 2020? Apakah dengan menggunakan teknik 

Aversion Therapy dapat mengurangi jumlah siswa yang terlambat siswa kelas VII F SMP Negeri 1 

Seputih Raman tahun 2020? Apakah dengan menggunakan teknik Aversion Therapy dapat merubah 

tingkah laku siswa yang sering bolos siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Seputih Raman tahun 2020? 

Apakah dengan menggunakan teknik Aversion Therpy dapat membiasakan siswa yang alpa untuk 

membuat surat izin bila tidak sekolah siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Seputih Raman. Tahun 2020? 

Apakah dengan menggunakan teknik Aversion Therapy dapat merubah kebiasaan  siswa yang sering 

membuang sampah sembarangan siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Seputih Raman Tahun 2020? 

Apakah dengan menggunakan teknik Aversion Therapy dapat memberhentikan siswa yang sering 

menggunakan atribut lain siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Seputih Raman Tahun 2020? Apakah 

dengan menggunakan teknik Aversion Therapy dapat memberhentikan siswa yang sering 

menggunakan HP pada saat KBM berlangsung siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Seputih Raman 

Tahun 2020? 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

“Apakah dengan menggunakan teknik Aversion Therapy dapat meningkatkan kedisiplinan siswa 

dalam belajar pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Seputih Raman Tahun 2020?.” 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan bimbingan konseling dengan menggunakan teknik Aversion Therapy ini 

dilaksanakan bertujuan agar siswa dapat: Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam belajar. 

Mengurangi jumlah siswa yang sering terlambat. Merubah tingkah laku siswa yang sering membolos. 

Merubah kebiasaan siswa yang suka membuang sampah sembarangan. Membiasakan siswa membuat 

surat izin blia tidak masuk sekolah. Berpakaian rapi,dan menggunakan atribut sekolah SMP Negeri  1 

Seputih Raman. Memberhentikan kebiasaan siswa yang suka mengaktifkan HP pada saat KBM 

berlangsung. 

 

Kajian Pustaka 

Disiplin 

Kegiatan pembelajaran/bimbingan kedisiplinan siswa sangatlah penting dan perlu diperhatikan, sebab 

tingkat kedisiplinan siswa menentukan keberhasilan proses kegiatan belajar juga prestasi siswa. 

Disiplin adalah bertingkah laku  dan berbuat sesuai dengan peraturan dan tata tertib serta ketentuan-

ketentuan lain baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta tingkat kedisiplinan yang tinggi. 

 

Disiplin bertujuan untuk membuat anak-anak terlatih dan terkontrol sehingga terbentuk suatu sikap 

dan tingkah laku yang sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku. Untuk mencapai tingkat 

kedisiplinan yang tinggi perlu dibuat peraturan – peraturan atau tata tertib karena tata tertib adalah 

peraturan yang harus diikuti atau dilaksanakan. Untuk itulah disiplin perlu ditanamkan pada anak-

anak, seorang anak didik yang telah mampu mengendalikan dan menguasai dirinya sendiri dan telah 

memiliki kepercayaan yang teguh akan kemampuannya, maka dengan sendirinya ia akan dapat 

menentukan apa yang paling sesuai bagi dirinya dan akan mematuhi pula cara-cara penyelesaian suatu 

pekerjaan tanpa menunggu orang lain. 

 

Dilatar belakang masalah telah diungkapkan salah satu peraturan dan tata tertib SMP Negeri 1 Seputih 

Raman adalah siswa yang terlambat wajib lapor kepada guru piket,siswa diwajibkan berpakaian rapi 

dan memakai atribut lengkap,siswa dilarang menggunakan HP saat KBM berlangsung,siswa dilarang 

meninggalkan kelas tanpa seijin guru piket dan lain-lain. Untuk itulah penulis mencoba dengan 

menggunakan teknik Aversion Therapy untuk mengatasi kurangnya tingkat kedisiplinan pada siswa 

kelas VII F SMP Negeri 1 Seputih Raman tahun 2020. 

 

Aversion Therapy 

Aversion Therapy merupakan salah salah satu bentuk model konseling Behavior (prilaku), dimana 

dalam proses konseling prilaku konselor memainkan peran yang aktif dan direktif, artinya konselor 

yang menentukan dalam pencarian pemecahan masalah,konselor berfungsi sebagai guru,pengarah dan 

ahli dalam mendiagnosis prilaku dan menentukan prosedur atau langkah-langkah treatment yang 

diharapkan, yaitu mengarah kepada prilaku baru dan adjustive, siswa harus berpartisipasi dalam 

proses konseling.”Aversion Therapy adalah teknik dengan cara memberikan hukuman terhadap 

prilaku negatif dan memberikan reinforcement prilaku positif” (Correy,1988). 
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Hipotesis Penelitian Tindakan. 

Berdasarkan kajian pustaka yang sudah diuraikan sesuai permasalahan yang akan dibahas maka 

penulis mengajukan hipotesis atau anggapan sementara dalam Penelitian Tindakan yang dilakukan 

sebagai berikut : “Melalui teknik Aversion Therapy dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam 

belajar pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Seputih Raman Tahun 2020”.  

 

Metodologi Penelitian 

Waktu penelitian adalah semester genap tahun 2020 yaitu tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 30 

April 2020. Tempat Penelitian adalah SMP Negeri 1 Seputih Raman. Observer / team peneliti yang 

terlibat dalam penelitian bimbingan konseling teknik Aversion Therapy adalah dua orang guru yaitu : 

I Putu Astawan dan Fitri Ramadhani  membantu menyiapkan instrument yang dibutuhkan dan sebagai 

pengamat ketika proses dilaksanakan. Subyek penelitian tindakan ini adalah siswa kelas VII F SMP 

Negeri 1 Seputih Raman Tahun 2020 yang berjumlah 30 orang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 15 

orang perempuan.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Sebelum menjadi SMP Negeri 1 seputih Raman Lampung Tengah, SMP ini bernama SMEP 

SWASTA Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) yang berdiri pada tahun 1969-1974, berdasarkan 

SK. No : 030/8/1979 SMPEP ini berganti nama menjadi SMP Negeri 1 Seputih Raman Lampung 

Tengah. Sekolah SMP Negeri 1 Seputih  Raman Lampung Tengah berada dilingkungan Kanwil 

Departemen P dan K Provinsi Lampung Tengah terhitung mulai tanggal 1 April 1997 sampai 

sekarang. SMP Negeri 1 Seputih Raman Lampung Tengah terletak didaerah Rukti Harjo, tepatnya 

jalan Raden Intan kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. 

Luas lahan 5.000 m2dengan luas bangunan 2.137 m2dan luas lahan siap bangun 220 m2 . Letak 

sekolahan sangat strategis karena posissi sekolahan tidak jauh dari lingkungan masyarakat dan 

suasana belajarnya sangat nyaman tidak tergangu dengan kebisingan sehingga memungkinkan proses 

belajar dilakukan secara efiktif dan efesien. 

 

Selain itu,  SMP Negeri 1 seputih Raman Lampung Tengah merupakan salah satu sekolah di Seputih 

Raman yang banyak mempunyai banyak prestasi yang diraih oleh sekolahan dan siswa-siswinya, yang 

dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan dalam berbagai bidang keilmuan, kesiswaan, kesenian 

dan lainnya. Adapun pimpinan SMP Negeri 1 seputih Raman Lampung Tengah adalah: Sunarjo, 

S.Pd.,M.Pd. 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat kedisiplinan siswa dari siklus I pertemuan 1, 2, dan 3 

hingga pada siklus II pertemuan 1, 2, dan 3 selama proses bimbingan/pembelajaran berlangsung 

dengan model group Investigation yang dikombinasikan dengan layanan bimbingan konseling dengan 

menggunakan teknik Aversion Therapy menunjukkan peningkatan seperti pada tabel berikut : 

 

Tabel Prosentase Tingkat Kedisiplinan Siswa dalam Belajar 

No Prosentase 

Siklus 1 Siklus II 

Pertemuan ke Pertemuan ke 

1 2 3 1 2 3 

1 
Prosentase skor “a” 50,56

% 

53,33

% 

58,88

% 

62,22

% 

72,78

% 

83,88

% 

 
Rata-rata prosentase 

skor “a” 
54,26% 72,96% 
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2 
Prosentase skor “b” 23,33

% 

23,89

% 

22,22

% 

23,89

% 

20,00

% 

11,02

% 

 
Rata-rata prosentase 

skor “b” 
23,15% 18,30% 

3 
Prosentase skor “c” 26,14

% 

22,78

% 

18,89

% 

13,89

% 

7,20% 5,00% 

 Rata-rata prosentase 

skor “c” 
22,60% 8,70% 

 

Pada siklus 1 ( satu ) pertemuan pertama, kedua hingga ketiga tingkat kedisiplinan siswa mengalami 

peningkatan, rata-rata prosentase skor “c” = 22,60%, rata-rata prosetase skor “b” = 23,15%, 

sedangkan rata-rata skor “a” = 54,26%. Prosentase peningkatan tersebut memberikan gambaran 

bahwa pada siklus satu pertemuan pertama hingga pertemuan yang ketiga kedisiplinan siswa belum 

dapat ditingkatkan karena perubahan tingkah laku ataupun sikap siswa tidak semudah apa yang kita 

bayangkan. Semua itu membutuhkan proses dan kesadaran dari semua pihak baik dari guru maupun 

siswa. Proses bimbingan/pembelajaran dengan model group investigation belum membudaya di 

lingkungan siswa sehingga perlu penyesuaian terutama dengan sesama anggota kelompok, rasa 

tanggung jawab siswa belum nampak karena masih ada anggota kelompok yang hanya mengandalkan 

ketuanya, sedangkan anggota sibuk bermain HP ( sms-an ). Berpakaian rapi, membuat surat izin saat 

tidak masuk sekolah dan membuang sampah tidak pada tempatnya  masih sering diabaikan oleh siswa 

karena belum adanya tindakan yang tegas dari pihak sekolah. 

 

Pada siklus ke 2 ( dua ) pertemuan ke satu, ke dua dan ke tiga  tingkat kedisiplinan siswa nampak 

sekali banyak peningkatan yang ditunjukkan oleh siswa, hal tersebut terlihat meningkat sebagaimana 

ditunjukkan dalam tabel 4.22 yaitu prosentase rata – rata skor “a” menjadi 72,96%,prosentase rata- 

rata skor “b” menjadi 18,30% dan prosentase rata – rata skor “c” menjadi 8,70%, ini menunjukkan 

bahwa tingkat kedisiplinan siswa pada siklus ke dua ini meningkat sangat tajam, tingkat kedisiplinan 

yang ditunjukkan seperti tidak datang terlambat, tidak bolos saat KBM berlangsung, berpakaian rapi, 

membuang sampah pada tempatnya bahkan tidak menggunakan HP saat proses belajar berlangsung 

sudah nampak sangat baik bahkan mereka sudah dapat menampakkan rasa tanggung jawab sebagai 

seorang murid yang displin. Prosentase keberhasilan di siklus kedua sudah mencapai indikator 

keberhasilan bahkan lebih, yaitu angka peningkatan di siklus dua pertemuan pertama mencapai 

62,22%, pertemuan ke dua mencapai 72,78% dan pertemuan ke tiga mencapai 83,88%, ini berarti 

sudah melebihi syarat pencapaian keberhasilan yaitu 75%. 

 

Berdasarkan hasil penelitian hasil kerja kelompok dari siklus 1 sampai siklus II selama proses 

bimbingan/pembelajaran dengan model group investigation adalah sebagai berikut : 

 

Tabel Prosentase Hasil Rekap Portofolio 

No Prosentase 

Siklus 1 Siklus II 

Pertemuan ke Pertemuan ke 

1 2 3 1 2 3 

1 
Prosentase 

skor”a” 
12,5% 20,83% 25% 41,66% 45,83% 50% 

 

Rata-rata 

prosentase skor 

“a” 

19,45% 45,83% 
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2 
Prosentase skor 

“b” 
29,16% 25% 29,16% 37,5% 41,66% 41,67% 

 

Rata-rata 

prosentase skor 

“b” 

27,77% 40,28% 

3 
Prosentase skor 

“c” 
58,33% 54,16% 45,83% 19,84% 12,5% 8,34% 

 Rata-ratar 

prosentase skor 

“c” 

52,77% 13,56% 

 

Pada siklus 1 pertemuan satu, dua dan tiga untuk skor “a” sudah ada sedikit peningkatan  yaitu dengan 

rata-rata prosentase sebesar 19,45%. Prosentase rata-rata skor “b” juga sudah nampak lebih baik yaitu 

dengan prosentase rata-rata skor 27,77%, dan untuk skor “c” sudah ada penurunan yaitu dengan rata-

rata 52,77%. Prosentase yang ada memberikan gambaran bahwa di siklus 1, pertemuan 1,2,dan 3 hasil 

portofolio sebagai bentuk bukti kedisiplinan siswa selam proses bimbingan/pembelajaran belum 

semua siswa dapat mengerjakan tugas dengan rapih, jawaban sesuai dengan tugas yang 

diberikan,mengumpulkan tugas tepat waktu dan penuh tanggung jawab. 

 

Pada siklus II ini prosentase yang diperoleh sudah menunjukkan peningkatan yaitu pada skor “a” rata-

rata 45,83%, skor “b” rata-rata 40,28% dan untuk skor “c” rata-rata 13,56% , terlihat pula di 

pertemuan pertama disiklus ke dua skor “a” di tambah skor “b” adalah 79,16%, di pertemuan ke dua 

penambahan skor “a” dengan skor “b” adalah 87,49% dan pertemuan ke tiga skor “a” ditambah skor 

“b” mencapai 91,67%. Oleh karena itu dengan pencapaian angka tersebut menunjukkan bahwa 

indikator keberhasilan untuk portofolio sudah mencapai keberhasilan yang memuaskan ini berarti 

sebagian besar siswa sudah dapat membuktikan bahwa didalam proses pelaksanaan diskusi kelompok 

mereka sudah bekerja dengan rapih sesuai dengan tugas,tepat waktu dan penuh tanggung jawab. 

 

Hasil post tes, dari hasil post tes siklus 1 dan 2 diperoleh prosentase : 

Tabel Prosentase rekap hasil post tes 

No Nilai 

Siklus 1 Siklus II 

Keterangan Pertemuan ke Pertemuan ke 

1 2 3 1 2 3 

1 >70 53,33% 60,00% 63,33% 73,33% 80,00% 86,67% Tuntas 

2 <70 46,67% 40,00% 36,67% 26,67% 20,00% 13,33% Tdk tuntas 

 

Pada tabel di atas tampak bahwa prosentase hasil belajar siswa selalu mengalami penigkatan baik 

pada siklus 1 pertemuan satu, dua, dan tiga, pada siklus II pertemuan satu,dua,dan tiga nilai lebih 

mencapai kategori tuntas dan mencapai indikator keberhasilan yaitu hingga 75% lebih, dan untuk nilai 

di bawah 70 disetiap siklusnya mengalami penurunan secara bertahap sampai pada siklus 2 pertemuan 

ke tiga tinggal 7,14%, ini menunjukkan bahwa melalui model group investigation dikombinasikan 

dengan  layanan bimbingan konseling teknik Aversion Therapy hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 

 

Kesimpulan 

Setelah Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling dilaksanakan maka diperoleh data hasil 

rekapitulasi tingkat kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran/bimbingan dari siklus satu 

pertemuan satu, dua dan tiga hingga siklus dua pertemuan satu, dua dan tiga terjadi peningkatan dari 
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50,56% menjadi 83,88%. Selanjutnya dari hasil rekapitulasi data portofolio dari siklus satu pertemuan 

satu, dua dan tiga hingga siklus dua pertemuan satu, dua dan tiga juga meningkat dari 41,66% menjadi 

91,67% dan dari hasil rekapitulasi hasil belajar siswa dari siklus satu pertemuan satu, dua dan tiga 

hingga siklus dua pertemuan satu, dua dan tiga siswa yang dinyatakan tuntas juga meningkat dari 

53,33% menjadi 86,68%, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa indikator keberhasilan 

peningkatan sudah tercapai sesuai batas yang dipersyaratkan yaitu 75% atau lebih. 

 

Saran 

Untuk rekan-rekan, partisipasi  guru, khususnya guru bimbingan konseling, untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa  di dalam proses kegiatan belajar mengajar teknik Aversion Therapy dipadu dengan 

model pembelajaran group investigation perlu diterapkan dan dikembangkan. Penelitian Tindakan 

Bimbingan Konseling perlu pengembangan dan  tindak lanjut.  
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EDUCATIONAL AND SOCIAL EDUCATION LEARNING MODEL 

THROUGH DOUBLE CIRCLE BASKETBALL RINGS FOR STUDENTS 

OF CLASS VI SDN 03 ALAI 

 

MODEL PEMBELAJARAN PENJASORKES MELALUI PERMAINAN 

BOLA BASKET RING LINGKARAN GANDA BAGI SISWA KELAS VI 

SDN 03 ALAI 
 

Wirzal, S.Pd 

Dinas Pendidikan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 

 

ABSTRACT 

The problem that will be studied is how the physical education learning model through the double circle ring 

basketball game for the class VI students of SDN 03 Alai. This study aims to produce a physical education 

learning model through a double circle ring basketball game for class VI students of SDN 03 Alai., so that class 

VI students have difficulty entering the ball when playing a basketball game. For this reason, a double circle 

ring basketball game model was made. This research method refers to the modified Borg & Gall development 

model, namely: (1) conducting preliminary research and gathering information, including field observations 

and literature review, (2) developing the initial product form (in the form of a double circle basketball game 

model), (3) evaluation of experts using one physical education expert and two learning experts, as well as small 

group trials, using questionnaires and consultations which were then analyzed, (4) first product revision, 

product revision based on the results of expert evaluations and group trials small. This revision is used for 

improvements to the initial product made by the researcher, (5) field trials, (6) final product revisions based on 

the results of field trials, (7) the final results of the double circle basketball game model produced through 

revisions. field trials. From the test results obtained expert evaluation data, namely, Physical Education experts 

85.33% (good), learning experts I 88% (good), learning experts II 86.67% (good), small group trials 92.50% 

(very good), and field trial 98.06% (very good). From the data, it can be concluded that the learning model. 

Physical education through this double circle ring basketball game can be used for class VI SDN 03 Alai.. 

Key Word: Physical Education Learning Model, Double Circle Basketball Game 

 

ABSTRAK 

Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana model pembelajaran pendidikan jasmani melalui permainan bola 

basket ring lingkaran ganda pada siswa kelas VI SDN 03 Alai. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 

model pembelajaran pendidikan jasmani melalui permainan bola basket ring lingkaran ganda untuk siswa kelas 

VI SDN 03 Alai., sehingga siswa kelas VI mengalami kesulitan memasukkan bola saat bermain permainan bola 

basket. Untuk itu dibuatlah model permainan bola basket double ring ring. Metode penelitian ini mengacu pada 

model pengembangan Borg & Gall yang dimodifikasi, yaitu: (1) melakukan penelitian pendahuluan dan 

pengumpulan informasi, meliputi observasi lapangan dan tinjauan pustaka, (2) mengembangkan bentuk produk 

awal (berupa permainan bola basket lingkaran ganda). model), (3) evaluasi ahli menggunakan satu ahli 

pendidikan jasmani dan dua ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, menggunakan angket dan 

konsultasi yang kemudian dianalisis, (4) revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil ahli evaluasi 

dan uji coba kelompok kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan produk awal yang dibuat oleh peneliti, (5) 

uji coba lapangan, (6) revisi produk akhir berdasarkan hasil uji coba lapangan, (7) hasil akhir model permainan 

bola basket lingkaran ganda yang dihasilkan melalui revisi. uji coba lapangan. Dari hasil tes diperoleh data 

evaluasi ahli yaitu ahli Pendidikan Jasmani 85,33% (baik), ahli pembelajaran I 88% (baik), ahli pembelajaran II 

86,67% (baik), uji coba kelompok kecil 92,50% (sangat baik), dan lapangan uji coba 98,06% (sangat baik). Dari 

data yang ada, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran. Pendidikan jasmani melalui permainan bola 

basket ring lingkaran ganda ini dapat digunakan untuk siswa kelas VI SDN 03 Alai.. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Permainan Bola Basket Double Circle 
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PENDAHULUAN  

Pendidikan jasmani mempunyai hubungan yang sangat erat dengan belajar gerak dimana belajar gerak 

merupakan salah satu bentuk belajar yang mempunyai tujuan dalam peningkatan kualitas gerak tubuh. 

Didalam pendidikan jasmani, belajar gerak berperan dalam pengembangan keterampilan gerak tubuh 

dan penguasaan pola-pola gerak keterampilan olahraga  (Sugiyanto  dan  Sudjarwo,1993:234). 

Pendidikan jasmani yang baik harus mampu meningkatkan pengetahuan anak tentang prinsip-prinsip 

gerak. Pengetahuan tersebut akan membuat anak mampu memahami bagaimana suatu keterampilan 

dipelajari hingga tingkatannya yang lebih tinggi. Dengan demikian, seluruh gerakannya bisa lebih 

bermakna. 

 

Pendidikan jasmani yang baik bertujuan mengembangkan sikap positif terhadap gerak atau   aktivitas 

jasmani, permainan dan olahraga (affective learning). Dalam penelitian ini, model pembelajaran yang 

akan digunakan merupakan permainan bola basket yang telah dimodifikasi baik peraturan maupun 

alat yang digunakan. Pengembangan model pembelajaran yang baru dalam penelitian ini bertujuan 

meningkatkan siswa untuk lebih aktif bergerak, dan urgensinya dilakukan penelitian ini agar siswa 

mampu mengenal lebih dahulu arti penting olahraga pada umumnya dan pendidikan jasmani pada 

khususnya sehingga tujuan dari pendidikan jasmani dan olahraga dapat tercapai. 

 

Tujuan dari pendidikan  jasmani  adalah  memahami  konsep  aktivitas jasmani  dan  olahraga  di 

lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil serta memiliki sikap yang positif (Depdiknas, 2006:703). Dari 

hasil observasi tanggal 8 Januari  2016 untuk mengetahui sarana dan prasarana olahraga bola basket, 

Mengetahui proses belajar mengajar pendidikan jasmani khususnya proses pembelajaran permainan 

bola basket, dan mengetahui efektivitas permainan bola basket yang diajarkan kepada siswa SD untuk 

meningkatkan denyut jantung siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama proses 

pembelajaran bola basket keadaan denyut jantung siswa hanya mampu mencapai 49,27% dari denyut 

jantung maksimal, atau dengan kata lain permainan bola basket yang diberikan tidak cukup efektif 

untuk meningkatkan denyut jantung siswa. 

  

Metodologi 

Penelitian ini yang bertujuan menghasilkan produk berupa model pembelajaran permainan bola basket 

pada mata pelajaran penjasorkes yang dapat digunakan sebagai alat bantu guru dalam upaya 

meningkatkan pencapaian tujuan penjasorkes bagi siswa Sekolah Dasar (SD) kelas VI. Menurut Borg 

dan Gall dalam Sugiyono (2009:9), Penelitian dan pengembangan merupakan metode yang digunakan 

untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan 

pembelajaran. 

 

Subjek uji coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli 

Penjas dan dua ahli pembelajaran.  Uji coba kelompok kecil terdiri dari siswa VI dengan jumlah 

subyek 36 siswa. 

 

Teknik analisis yang digunakan adalah prosentase untuk menganalisis dan penilaian subyek 

pengembang dalam menilai tingkat kelayakan, kualitas dan keterterimaan produk terhadap produk 

pengembangan. 

 

Adapun rumus yang digunakan dalam pelenitian ini adalah indeks persentase yaitu : 
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                                                              n 

                                              % =               X 100 %  

                                                              N 

Keterangan : % : persentase 

 

n   : nilai yang diperoleh 

 

N  : jumlah seluruh nilai ( Muhammad Ali, 1987:184) 

 

Jenis data yang dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuntitatif. Data kualitatif  diperoleh  dari  

hasil  wawancara  lisan  maupun tulisan  dari  ahli penjas dan pakar pembelajaran penjas SD sebagai 

bahan revisi produk. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari kuesioner siswa. 

 

Hasil Penelitian 

Model Permainan Bola Basket Ring Lingkaran Ganda 

Permainan bola basket ring lingkaran ganda merupakan permainan bola basket menggunakan ring dua 

lingkaran sebagai sasaran untuk mendapatkan poin. Lama permainan 2 x 10 menit tanpa waktu 

istirahat. Jumlah pemain setiap tim adalah 6 orang. Aturan permainan yang digunakan dalam 

permainan bola basket ring lingkaran ganda hampir sama dengan peraturan permainan bola basket 

yang sebenarnya, namun ada beberapa peraturan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa 

disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. 

 

Permulaan permainan bola basket ring lingkaran ganda (Jump Ball) dilakukan seperti pertandingan 

bola basket pada umumnya. Masing-masing tim berusaha memasukkan bola ke ring lawan. Pemain 

tidak boleh merebut bola saat lawan memegang bola, hanya boleh membayangi. Pemain boleh 

merebut bola dari lawan saat bola dioperkan. Pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang 

bola, pemain harus men-dribble bola. 

 

Pada permainan bola basket ini lapangan bola basket yang ada dibagi 2, sebagian untuk siswa putra 

dan sebagian untuk siswa putri. Siswa putra dan putri perlu dipisahkan ketika bermain karena apabila 

digabungkan mereka merasa canggung sehingga tidak optimal. Setiap tim mempunyai 1 ring yang ada 

dua lingkaran. Pemain bebas memilih salah satu dari kedua lingkaran dalam memasukkan bola. Tim 

yang memasukkan bola ke lingkaran mendapat nilai 1. Tim yang mendapatkan jumlah total nilai 

terbanyak dari hasil memasukkan bola ditetapkan sebagai tim yang memenangkan pertandingan. 

 

Peraturan Permainan Bola Basket Ring Lingkaran Ganda 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan bola basket ring lingkaran ganda: Fasilitas 

dan peralatan, Lapangan yang digunakan dalam  permainan  bola  basket  ring lingkaran ganda 

berbentuk persegi panjang. Jumlah lapangan ada 2 lapangan, satu lapangan umtuk siswa putra dan 

satu lapangan untuk siswa putri. Ukuran masing-masing lapangan yaitu panjang lapangan 14 meter 

dan lebar lapangan 13 meter. Jumlah pemain, Permainan bola basket ring lingkaran ganda dimainkan 

oleh 2 tim. Setiap tim terdiri dari 6 pemain.  Perlengkapan pemain: Memakai pakaian atau seragam 

olahraga. Memakai kaos kaki dan sepatu olahraga. Memakai ikat kepala sebagai pembeda tim.  

 

Lama permainan dan permulaan permainan, bola basket menggunakan ring lingkaran ganda selama 

2x 10 menit. Untuk memulai permainan dimulai dengan jump ball. Jump ball dilakukan dengan 

ketentuan satu pemain dari tim A dan satu pemain dari tim B berada di daerah lingkaran tengah 
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lapangan / area jump ball. Jika terjadi poin, maka dilakukan lemparan kedalam dari garis belakang 

oleh tim yang kemasukan bola. 

 

Wasit, Permainan bola basket ring lingkaran ganda dipimpin oleh satu orang wasit di setiap lapangan. 

Wasit berada di luar lapangan. Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya permainan 

bola basket ring lingkaran ganda. Wasit bertugas untuk mengawasi bola yang sedang dimainkan.  

 

Cara mendapatkan poin,suatu tim mendapat poin jika berhasil memasukkan bola ke dalam salah satu 

lingkaran. Menembakkan bola harus dari luar daerah larangan. Setiap berhasil memasukkan bola 

maka mendapatkan 1 poin.  Tim yang mendapatkan jumlah poin terbanyak selama pertandingan 

adalah pemenang pertandingan. 

 

Lemparan ke dalam, lemparan ke dalam dilakukan jika bola seluruhnya telah melewati garis samping  

secara  menggelinding  di  atas  lapangan  maupun  melayang  di udara. Saat melakukan  lemparan  ke  

dalam  kaki  harus  berada  di  luar  garis permainan. Lemparan  ke  dalam  dilakukan  menggunakan  

kedua  tangan  dari  depan dada. 

 

Hukuman (Panismen), setiap pemain  akan  mendapat  hukuman  foul  out  apabila  melakukan 

pelanggaran lebih dari empat kali. 

 

Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan   evaluasi   ahli   serta   uji   coba   kelompok   kecil   langkah berikutnya adalah uji coba 

lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk mengetahui keefektifan perubahan yang telah dilakukan 

pada evaluasi ahli serta uji coba kelompok kecil apakah bahan permainan itu dapat digunakan dalam 

lingkungan sebenarnya. Uji coba lapangan dilakukan oleh siswa kelas VI SDN 03 Alai . Data uji coba 

lapangan dihimpun dengan menggunakan kuesioner. 

 

Berdasarkan data pada didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 94,72 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan maka permainan bola basket ring lingkaran ganda ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas VI SDN 03 Alai.Kenaikan denyut 

nadi siswa dalam uji coba lapangan mencapai rata-rata 165 denyut per menit atau 79,71% dari denyut 

nadi maksimal dan telah memenuhi rentangan intensitas latihan yang disarankan, yaitu 60 - 90% dari 

denyut nadi maksimal.  

 

Pembahasan 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli bola basket atau ahli Penjas, didapat rata-rata persentase 85,33%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan bola basket ring lingkaran ganda 

ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan bagi siswa kelas VI SDN 03 Alai. Faktor 

yang menjadikan model ini dapat diterima siswa kelas VI SDN 03 Alai adalah dari penilaian kualitas 

model permainan yang dilakukan oleh ahli Penjas pada aspek 8, 10, 13, 14 dan 15 mendapat poin 5 

dan telah memenuhi kriteria sangat baik, pada aspek 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 dan 12 mendapat poin 4 dan 

telah memenuhi kriteria baik, dan pada aspek 2 mendapat poin 3 dan memenuhi kriteria cukup baik. 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran I, didapat rata-rata persentase 88%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan bola basket ring lingkaran  ganda  ini  telah  

memenuhi  kriteria  baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas VI SDN 03 Alai. Faktor yang 

menjadikan model ini dapat diterima siswa SD adalah dari penilaian kualitas model permainan yang 

dilakukan oleh ahli pembelajaran I pada aspek 8, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 mendapat poin 5 dan telah 
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memenuhi kriteria sangat baik, pada aspek 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 mendapat point 4 dan telah memenuhi 

kriteria baik, dan pada aspek 2 mendapat poin 3 dan telah memenuhi kriteria cukup baik. 

 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran II, didapat rata-rata persentase 86,67%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan bola basket ring lingkaran  ganda  

ini  telah  memenuhi  kriteria  baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas VI SDN 03 Alai. 

Faktor yang  menjadikan  model  ini  dapat  diterima  siswa  SD   adalah  dari  penilaian kualitas 

model permainan yang dilakukan oleh ahli Pembelajaran II pada aspek 3, 11, 12, 13, 14 dan 15 

mendapat poin 5 dan telah memenuhi kriteria sangat baik, pada aspek 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 

mendapat poin 4 dan telah memenuhi kriteria baik, dan pada aspek 2 mendapat poin 3 dan telah 

memenuhi kriteria cukup baik. 

 

Hasil analisis data uji coba skala kecil didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 

92,50%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan bola basket ring lingkaran ganda 

ini telah memenuhi kriteria sangat baik. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa SD 

adalah dari semua aspek uji coba yang ada,  lebih  dari  90%  siswa  dapat  mempraktikkan dengan  

baik.  Baik dari pemahaman terhadap  peraturan  permainan,  penerapan sikap  dalam permainan  dan  

aktivitas  gerak  siswa  yang sesuai  dengan  tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Hasil kenaikan 

denyut nadi siswa dalam uji coba skala kecil mencapai 74,40% dari denyut nadi maksimal dan telah 

memenuhi rentangan intensitas latihan yang disarankan, yaitu 60 - 90% dari denyut nadi maksimal, 

dengan kata lain model permainan bola basket ring lingkaran ganda ini mampu membuat siswa lebih 

aktif dalam mengikuti pelajaran penjasorkes. Secara  

keseluruhan model permainan bola basket ring lingkaran ganda dapat diterima siswa dengan baik, 

sehingga dari uji coba skala kecil model ini dapat digunakan bagi siswa kelas VI SDN 03 Alai. 

 

Hasil analisis data uji coba lapangan didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 94,72%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan bola basket ring lingkaran ganda ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa SD  adalah 

dari semua  aspek  uji  coba  yang  ada,  lebih  dari  90%  siswa  dapat  mempraktikkan dengan  baik.  

Baik  dari  pemahaman  terhadap  peraturan  permainan,  penerapan sikap  dalam permainan  dan  

aktivitas  gerak  siswa  yang sesuai  dengan  tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Hasil kenaikan 

denyut nadi siswa dalam uji coba lapangan mencapai 79,71% dari denyut nadi maksimal dan telah 

memenuhi rentangan intensitas latihan yang disarankan, yaitu 60 - 90% dari denyut nadi maksimal, 

dengan kata lain model permainan bola basket ring lingkaran ganda ini mampu membuat siswa lebih 

aktif dalam mengikuti pelajaran penjasorkes. Secara keseluruhan model permainan bola basket ring 

lingkaran ganda dapat diterima siswa dengan baik, sehingga dari uji coba lapangan model ini dapat 

digunakan bagi siswa kelas VI SDN 03 Alai 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Produk model permainan bola basket ring lingkaran ganda dapat digunakan bagi siswa kelas VI SDN 

03 Alai. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat rata-rata persentase 

pilihan jawaban yang sesuai 92,50% dan hasil analisis data uji coba lapangan didapat rata-rata 

persentase pilihan jawaban yang sesuai 94,72%. Berdasarkan hasil evaluasi permainan  bola  basket  

ring  lingkaran  ganda  ini  dapat  memenuhi  kriteria sangat  baik  sehingga  dapat  digunakan  bagi  

siswa  kelas VI SDN 03 alai dalam pembelajaran penjasorkes. Produk model permainan bola basket 

ring lingkaran ganda dapat dipraktikkan bagi subjek uji coba. Hal itu berdasarkan hasil analisis data 

dari evaluasi ahli Penjas didapat rata-rata persentase 85,33%, hasil analisis data dari evaluasi ahli 
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Pembelajaran I didapat rata-rata persentase 88%, dan hasil analisis data dari evaluasi ahli 

Pembelajaran II didapat rata-rata persentase 86,67%. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut produk 

berupa permainan bola basket ring lingkaran ganda ini dapat memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan bagi siswa kelas VI SDN 03 Alai dalam proses pembelajaran penjasorkes. Faktor  yang  

mempengaruhi  model  permainan  bola  basket  ring  lingkaran ganda dapat dilakukan siswa SD , 

lebih dari 90% siswa dapat mempraktikkan pembelajaran dengan baik.  Baik dari pemahaman 

terhadap peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak siswa yang 

sesuai dengan porsi pertumbuhan dan perkembangan. Secara keseluruhan model pembelajaran 

permainan bola basket ring lingkaran ganda dapat dilakukan siswa, sehingga model   ini   dapat   

diterapkan dalam   proses pembelajaran bagi siswa kelas VI SDN 03 Alai. 

 

Saran 

Model permainan bola basket ring lingkaran ganda sebagai produk pengembangan hasil penelitian ini 

dapat diterapkan sebagai alternatif penyampaian materi pembelajaran permainan bola basket untuk 

siswa kelas VI SD . Bagi  guru  Penjasorkes  di  SD   diharapkan  dapat  mengembangkan  model- 

model permainan bola basket yang lebih menarik lainnya sebagai pengayaan dan wawasan 

penyampaian materi pembelajaran penjasorkes di sekolah. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to increase the activity and learning outcomes of fourth grade students in science 

learning by using the leaf shape props. Research data shows that in the first cycle of the first meeting, 15% of 

students with very good activity, 19% of students with frequent or good activity, 25% of students with sufficient 

activity and 41% of students with less activity. In the first cycle of the second meeting, 19% of students with very 

frequent or very good activity, 28% of students with good activity, 40% of students with sufficient activity, and 

13% of students with less activity. In the second cycle of the first meeting, 36% of students with very frequent or 

very good activity, 40% of students with good activity, 17% of students with sufficient activity and 7% of 

students with less activity. In the second cycle of the second meeting, students whose activities were very 

frequent or very good were 51%, students who had frequent or good activities were 24%, students who had 

sufficient activity were 21% and students who had less activity were 4% and student learning outcomes in the 

first cycle of the first meeting the highest score was 70 the lowest score was 20 with an average of 52.8. In the 

first cycle of the second meeting the highest score was 80 the lowest score was 50 with an average of 57.2 In the 

second cycle the first meeting the highest score was 90 the lowest score was 60 with an average of 75. In the 

second cycle of the second meeting the highest score was 100 the lowest score was 70 with an average 82.8. The 

conclusion of this study is that through the Learning Model the use of leaf-shaped teaching aids can increase 

student activity and learning outcomes in science subjects in class IV SD Negeri 1 Dadisari. 

Key Word: Leaf Shape Teaching Aid Learning Model, Learning Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV pada Pembelajaran IPA 

dengan menggunakan penggunaan alat peraga bentuk daun. Data penelitian menunjukan siklus pertama 

pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat baik 15%, siswa yang aktivitas sering atau baik 19%, siswa yang 

aktivitas cukup 25% dan siswa yang aktivitas kurang 41%. Pada siklus pertama pertemuan kedua siswa yang 

aktivitas sangat baik 19%, siswa yang aktivitas sering atau baik 28%, siswa yang aktivitas cukup 40% dan siswa 

yang aktivitas kurang 13%. Pada siklus kedua pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat baik  36%, siswa 

yang aktivitas baik  40%, siswa yang aktivitas cukup 17% dan siswa yang aktivitas kurang 7%.  Pada siklus 

kedua pertemuan kedua siswa yang aktivitas sangat baik 51%, siswa yang aktivitas baik 24%, siswa yang 

aktivitas cukup 21% dan siswa yang aktivitas kurang 4% dan hasil belajar siswa pada siklus pertama pertemuan 

pertama nilai tertinggi 70 nilai terendah 20 dengan rata-rata 52,8. Pada siklus pertama pertemuan kedua nilai 

tertinggi 80 nilai terendah 50 rata-rata 57,2 Pada siklus kedua pertemuan pertama nilai tertinggi 90 nilai 

terendah 60 rata-rata 75. Pada siklus kedua pertemuan kedua nilai tertinggi 100 nilai terendah 70 dengan rata-

rata 82,8.. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui Model Pembelajaran penggunaan alat peraga bentuk daun 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 1 Dadisari. 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Alat Peraga Bentuk Daun, Aktivitas Belajar, Hasil  Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan dirumuskan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga terbentuk 

generasi muda yang tangguh, memiliki tanggung jawab dan dapat diandalkan bagi masa depan 

bangsa. Generasi muda yang cerdas saja belum cukup bagi masa depan bangsa karena 

mentalitasnyapun harus dibina , sehingga melalui proses pendidikan diberikan juga materi ahlak mulia 

yang bersumberkan dari agama. Dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum terdapat kelompok 

mata pelajaran Agama dan ahlak mulia yang dengan uraian cakupan dimaksud untuk membentuk 

peserta didik  manusia yang beriman dan bertakwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan 

berahlak mulia mencakup etika, budi pekerti atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan 

agama.(Permendiknas, nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi). Tidak semua materi pelajaran yang 

disajikan dapat mudah diterima siswa, ada beberapa kemungkinan yang menghambat siswa untuk 

dapat menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, salah satunya pemilihan metode dan 

penggunaan media pembelajaran yang tidak tepat. 

 

Pemilihan metode dan penggunaan media pembelajaran sangat mempengaruhi keberhasilan seorang 

guru menyampaikan pelajaran. Sekolah dasar sebagai tempat yang berfungsi untuk membantu 

menumbuh kembangkan pendidikan dasar, guru di sekolah dasar mempunyai peranan penting dalam 

memudahkan  siswa mengenal dan memahami konsep-konsep pengetahuan yang diajarkan, termasuk 

mata pelajaran IPA.  

 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

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

fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip tetapi juga merupakan suatu pengenyam pendidikan. IPA  

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

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah, pendidikan IPA diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang 

dapat diidentifikasikan.  

 

Namun, dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 1 Dadisari proses 

belajar banyak siswa yang tidak merespon dan siswa tidak ada umpan balik, tidak satupun siswa yang 

bertanya, siswa banyak yang ngobrol sendiri ketika proses belajar mengajar berlangsung, sehingga 

nilai tes formatif sebagai gambaran hasil belajar masih rendah, hal ini dapat dilihat pada tabel 1 

berikut ini : 

 

Tabel Rekapitulasi Nilai Harian IPA 

No KKM Jumlah siswa Persentase (%)  

Ket 

1 65 5 27,78% Tuntas 

2 65 13 72,22% Tidak tuntas 

Jumlah 18 100%  

 

 
Untuk itu peneliti melakukan perbaikan pembalajaran dengan penggunaan Model Pembelajaran Alat 

peraga daun untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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Identifikasi Masalah 

Dengan bantuan supervisor/teman sejawat yang diminta untuk mengidentifikasi kelemahan dan 

kekurangan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan, maka ada beberapa masalah yang terjadi 

dalam pembelajaran, yaitu: Penjelasan guru dikelas sulit untuk dipahami karena penyampaiannya 

terlalu cepat dan membingungkan. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru ketika proses 

pembelajaran di kelas. Banyak Siswa yang tidak berperan aktif dalam pembelajaran. Rendahnya hasil 

belajar siswa. 

 

Analisis Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah serta hasil diskusi dengan supervisor/teman sejawat dapat diketahui 

yang menjadi faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: Guru 

menggunakan metode yang monoton yaitu metode ceramah Guru tidak menggunakan alat/media 

pembelajaran. Guru tidak mengarahkan dan membimbing siswa ketika mengerjakan tugas. Guru tidak 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran 

 

Alternatif dan Prioritas Pemecahan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah tersebut diatas, peneliti memberikan alternatif dan 

prioritas pemecahan masalah yaitu dengan Model Pembelajaran Alat peraga daun dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA di kelas IV Sekolah Dasar Negeri  1 Dadisari 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. 

 

Rumusan Masalah 

Dari beberapa faktor penyebab tersebut, serta rendahnya tingkat penguasaan bagi siswa terhadap 

materi pelajaran dalam proses pembelajaran, maka perbaikan pembelajaran ini yang menjadi fokus 

permasalahan adalah “Apakah melalui Model Pembelajaran Alat peraga daun dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajat siswa pada mata pelajaran IPA Kelas IV  SD Negeri 1 Dadisari Tahun 

Pelajaran 2019/2020?”. 

   

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan perbaikan pembelajaran ini adalah sebagai berikut : Meningkatkan aktivitas belajat 

siswa pada mata pelajaran IPA Kelas IV  SD Negeri 1 Dadisari melalui penggunaan Model 

Pembelajaran alat peraga daun. Meningkatkan hasil belajat siswa pada mata pelajaran IPA Kelas IV  

SD Negeri 1 Dadisari melalui penggunaan Model Pembelajaran alat peraga daun. 

 

Kajian Pustaka 

Belajar sangat dibutuhkan adanya aktivitas, dikarenakan tanpa adanya aktivitas proses belajar tidak 

mungkin berlangsung dengan baik. Pada proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh 

aspek peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga perubahan perilakunya dapat berubah 

dengan cepat, tepat, mudah dan benar, baikberkaitan dengan aspek kognitif afektif maupun 

psikomotor (Nanang Hanafiah, 2010:23). 

 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam proses belajar kedua 

aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi piaget menerangkan dalam buku Sardiman 

bahwa jika seorang anak berfikir tanpa berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berfikir (Sardiman, 

2011:100). 

 

Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana (2010:24) menjelaskan bahwa aktivitas belajar dapat memberikan 

nilai tambah ( added value ) bagi peserta didik, berupa hal-hal berikut ini: Peserta didik memiliki 
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kesadaran ( awareness ) untuk belajar sebagai wujud adanya motivasi internal untuk belajar sejati. 

Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri, yang dapat memberikan dampak 

terhadap pembentukan pribadi yang integral. Peserta didik belajar dengan menurut minat dan 

kemampuannya. Menumbuh kembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang demokratis di 

kalangan peserta didik. Pembelajaran dilaksanakan secara konkret sehingga dapat menumbuh 

kembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan terjadinya verbalisme. Menumbuh 

kembangkan sikap kooperatif dikalangan peserta didik sehingga sekolah menjadi hidup, sejalan dan 

serasi dengan kehidupan di masyarakat di sekitarnya.  

 

Paul B. Diedrich yang dikutip dalam Nanang hanafiah dan Cucu suhana (2010:24) menyatakan, 

aktivitas belajar dibagi ke dalam delapan kelompok, yaitu sebagai berikut: Kegiatan-kegiatan visual 

(visual aktivitas), yaitu membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. Kegiatan-kegiatan lisan ( oral aktivitas ), 

yaitu mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara diskusi dan interupsi. Kegiatan-

kegiatan mendengarkan ( listening aktivitas), yaitu mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, atau mendengarkan radio. Kegiatan-kegiatan menulis (writing 

aktivitas ), yaitu menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan- bahan copy, membuat 

outline atau rangkuman, dan mengerjakan tes serta mengisi angket. Kegiatan-kegiatan menggambar 

(drawing activities), yaitu menggambar, membuat grafik, diagram, peta dan pola. 

 

Kegiatan-kegiatan motorik ( motor aktivitas ), yaitu melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, serta menari dan berkebun. 

Kegiatan-kegiatan mental ( mental aktivitas ), yaitu merenungkan mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisa faktor-faktor, melihat hubungan- hubungan, dan membuat keputusan. Kegiatan-kegiatan 

emosional ( emotional aktivitas ), yaitu minat, membedakan, berani, tenang, merasa bosan dan gugup. 

 

Dengan adanya pembagian jenis aktivitas di atas, menunjukkan bahwa aktivitas di sekolah cukup 

kompleks dan bervariasi. Jika kegiatan-kegiatan tersebut dapat tercipta di sekolah, pastilah sekolah-

sekolah akan lebih dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang 

maksimal. A.M. Sardiman. 2011. 

 

Salah satu hal yang memegang peranan penting bagi keberhasilan pengajaran adalah proses 

pelaksanaan pengajaran. Pelaksanaan yang baik sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang baik pula. 

Pengajaran berintikan interaksi antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar. Belajar 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh  siswa sedangkan mengajar adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru yang sangat mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Agar pelaksanaan pengajaran berjalan 

efektif dan efisien, maka diperlukan perencanaan yang tersusun secara sistematis dengan proses 

belajar mengajar yang lebih bermakna dan mengaktifkan siswa serta dirancang dalam satu scenario 

yang jelas (Ibrahim, 2003).  

 

Keberhasilan guru dalam proses pembelajaran, ditunjukkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah 

terlihat pada prestasi atau hasil belajar yang dicapai oleh siswa, sehingga diharapkan proses belajar 

mengajar dapat senantiasa diperbaiki dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa itu sendiri. 

Menurut, Dymiati dan Mudjion (1994)  hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang  dicapai oleh 

siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian 

ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau symbol.  
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Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati 

dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat 

diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan dan sebagainya (Hamalik, 

2003). Pembelajaran di dalam kelas baik secara klasikal atau indVidual dibutuhkan adanya model 

pembelajaran. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu pengertian model secara umum. Model dalam 

kehidupan sehari – hari merupakan suatu pola yang di contoh, baik dalam bentuk fisik suatu hasil 

kerja atau suatu pola tertentu menghasilkan perilaku belajar yang baik. Model pembelajaran 

merupakan penyederhanaan dari hubungan berbagai komponen yang ada dalam proses belajar 

mengajar di dalam kelas. Komponen – komponen pembelajaran meliputi : metode belajar, sarana dan 

prasarana, guru, siswa, kurikulum, alat evaluasi, dan sebagainya 

 

Berikut ini beberapa definisi/pengertian alat peraga pendidikan. Menurut  (Sudjana, 2006:27)  

Pengertian Alat Peraga Pendidikan adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan 

tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Menurut Faizal, 

mendefinisikan Alat Peraga Pendidikan sebagai instrument audio maupun visual yang digunakan 

untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan membangkitkan minat siswa dalam 

mendalami suatu materi. 

 

Menurut (Wijaya dan Rusyan, 2008:36) yang dimaksud Alat Peraga Pendidikan adalah media 

pendidikan berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga 

siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. 

 

Ilmu Pengetahuan Alam atau yang sering disebut dengan Sains berupaya untuk membangkitkan minat 

manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh 

dengan rahasia yang tak habis-habisnya. BSNP (2011) menyatakan bahwa IPA berhubungan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Menurut Hendro Darmojo  menyatakan bahwa “IPA adalah pengetahuan 

yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya” (Samatowa 2010:2). 

 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk 

pada jenjang sekolah dasar. Susanto (2013:166), Ilmu Pengetahuan Alam adalah usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, 

dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam Badan Nasional 

Standar Pendidikan (2006), bahwa ”IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau 

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan”. Dari uraian tentang pengertian IPA 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan alam merupakan pembelajaran berdasarkan pada 

prinsip-prinsip, proses yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA 

melalui pengamatan, diskusi dan penyelidikan sederhana. 

 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar dan alam sekitarnya, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya 

di dalam kehidupan sehari-hari (BSNP, 2006). Menurut Susanto (2013:169) “Sikap ilmiah siswa 

dalam pembelajaran IPA dapat dikembangkan melalui kegiatan diskusi, percobaan, observasi, 

simulasi, atau kegiatan proyek di lapangan”. 
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Metodologi Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian ini yang menjadi subyek adalah guru SD Negeri 1 Dadisari yang mendapat 

tugas mengajar kelas IV berjumlah 18 siswa yang  terdiri  dari 6 laki-laki dan 12 perempuan. 

Penelitian ini berkolaborasi dengan kolabolator/teman sejawat yaitu bapak Suwanto, S.Pd. untuk 

membantu  tindakan  PTK agar objektif. 

 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas IV tempat peneliti melakukan kegiatan belajar mengajar 

dengan mata pelajaran IPA. Alasan mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan sekolah 

tersebut tempat mengajar peneliti, sehingga peneliti lebih mengetahui keadaan siswa yang akan 

diteliti, dan mudah dalam mengumpulkan data, serta peluang waktu yang luas dan subyek penelitian 

yang sangat sesuai dengan target peneliti. 

 

Waktu penelitian selama 3 bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 

semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020. 

 

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian pembelajaran sebagai berikut : 

 

Tabel. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pembelajaran 

No Hari/Tanggal Pembelajaran Ket 

1 Senin, 3 September 2019 Siklus 1 Pertemuan 1  

2 Kamis, 6 September 2019 Siklus 1 Pertemuan 2  

3 Senin, 10 September 2019 Siklus 2 Pertemuan 1  

4 Kamis, 13 September 2019 Siklus 2 Pertemuan 2  

 

 

Sumber Data Penelitian 

Pengamatan pada Proses kegiatan belajar, pada proses kegiatan belajar mengajar ini peneliti 

mengamati kinerja guru dan aktivitas siswa. Fokus pengamatan peneliti pada hal-hal: (1) Keaktifan, 

(2) Interaksi antar siswa, (3). Keberanian Bertanya atau mengkomunikasikan (4). Ketepatan. Hasil 

belajar siswa  diperoleh dari tes formatif yang dilakukan setiap akhir pertemuan sesuai materi yang 

dibahas. 

 

Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika: Minimal 75% siswa aktivitas belajarnya mencapai kategori 

Baik. Jumlah siswa yang hasil belajarnya mencapai KKM 65 minimal berjumlah 75% siswa.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Deskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tes, keadaan siswa kelas IV SD Negeri 1 Dadisari pada 

mata pelajaran IPA hasil pembelajaran diperoleh data yaitu dari 18 siswa hanya 5 siswa (27,78%) 

yang mencapai kriteria ketuntasan dan 13 siswa (72,22%) belum mencapai kriteria ketuntasan. 

Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, siswa bosan 

dengan pembelajaran yang berlangsung, hanya beberapa siswa yang tampak serius, hanya beberapa 

siswa yang mengerjakan tugas, sehingga hasil belajar siswa sangat rendah.  
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Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Data-Data setiap Siklus 

a. Data-Data saat Siswa Mengikuti Proses Pembelajaran 

Data aktivitas Siswa  saat siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel  Rekapitulasi Aktivitas  Siswa  dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

No Siklus 
Aktivitas (%) 

SB B C K 

 1 Siklus 1 Pertemuan 1 15% 19% 25% 41% 

 2 Siklus 1 Pertemuan 2 19% 28% 40% 13% 

 3 Siklus 2 Pertemuan 1 36% 40% 17% 7% 

 4 Siklus 2 Pertemuan 2 51% 24% 21% 4% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa dari siklus 1 pertemuan 1 ke siklus 2  pertemuan 2 aktivitas siswa 

saat mengikuti pembelajaran selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus pertama 

pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik 15%, siswa yang aktivitas 

sering atau baik 19%, siswa yang aktivitas cukup 25% dan siswa yang aktivitas kurang 41%. Pada 

siklus pertama pertemuan kedua siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik 19%, siswa yang 

aktivitas sering atau baik 28%, siswa yang aktivitas cukup 40% dan siswa yang aktivitas kurang 13%. 

Pada siklus kedua pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  36%, siswa 

yang aktivitas sering atau baik  40%, siswa yang aktivitas cukup 17% dan siswa yang aktivitas kurang 

7%.  Pada siklus kedua pertemuan kedua siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik 51%, 

siswa yang aktivitas sering atau baik 24%, siswa yang aktivitas cukup 21% dan siswa yang aktivitas 

kurang 4%. Peningkatan Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar akan lebih jelas jika dilihat 

pada grafik berikut : 

 

Grafik.  Aktivitas siswa dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

 
 

 

 b. Data-Data Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa  setelah siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Semua Siklus 

No. Nama 

Nilai 

Ket Skls 1 

Per. 1 

Skls 1 

Per. 2 

Skls 2 

Per. 1 

Skls 2 

Per. 2 

1 Agus Mutaqin 60 70 90 90  

2 Ahma Riswandi 50 50 70 100  

3 Alya Miftahul Janah 50 50 70 80  

4 Bagas Saputra 60 70 70 90  

5 Dara Adela Zuantika 70 80 90 100  

6 Dia Arum Wulandari 70 80 90 90  

7 Dimas Panca Marga 30 70 80 70  

8 Farisky Wahyu H 60 60 60 80  

9 Fathona Wulan F 70 80 80 80  

10 Heryati 70 80 90 70  

11 Kartika 60 60 60 80  

12 Nadi Pangestu 70 80 90 90  

13 Nediata Dwi Santoso 20 50 70 70  

14 Nisa Yuliana 20 50 60 70  

15 Radi Pramudita T. 60 60 70 90  

16 Rangga Dwi Verdina  40 50 60 70  

17 Rizki Hermawan 40 60 70 100  

18 Mirna Widia 50 50 60 70  

 Jumlah 950 1.030 1.350 1.490  

 Rata-rata 52,8 57,2 75 82,8  

 Persentase Ketuntasan (%) 27,78% 44,44% 72,22% 100%  

 Nilai Tertinggi 70 80 90 100  

 Nilai Terendah 20 50 60 70  

 

Data di atas menunjukkan bahwa dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan pertemuan 

berikutnya hasil belajar siswa saat mengikuti pembelajaran selalu mengalami kenaikan atau 

peningkatan, yaitu pada siklus pertama pertemuan pertama nilai tertinggi 70 nilai terendah 20 dengan 

rata-rata 52,8. Pada siklus pertama pertemuan kedua nilai tertinggi 80 nilai terendah 50 dengan rata-

rata 57,2 Pada siklus kedua pertemuan pertama nilai tertinggi 90 nilai terendah 60 dengan rata-rata 75. 

Pada siklus kedua pertemuan kedua nilai tertinggi 100 nilai terendah 70 dengan rata-rata 82,8. 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran akan lebih jelas jika dilihat pada grafik berikut : 

Grafik Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa 
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Pembahasan Setiap Siklus 

Dari deskripsi tabel serta grafik di atas menunjukkan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa dari 

siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan pertemuan berikutnya selalu mengalami kenaikan atau 

peningkatan. Kenaikan dan peningkatan aktivitas dan hasil belajar tersebut di sebabkan ketepatan 

pemilihan model pembelajaran dan langkah-langkahnya yang tepat. Dalam hal ini model 

pembelajaran yang digunakan model pembelajaran alat peraga daun .  

 

Penggunaan model pembelajaran alat peraga daundengan langkah yang tepat ternyata membuat siswa 

lebih mudah mengingat sejumlah informasi dan lebih mudah pula mengungkapkan inrfomasi tersebut 

baik secara tertulis maupun lisan. Hal ini menyebabkan siswa tampak antusias dan aktif karena 

memang siswa merasa senang, dan keberadaannya diperhitungkan karena pada dasarnya setiap siswa 

mempunyai hasrat untu berkompetisi dengan adanya peta konsep siswa meyakini bahwa dirinya 

mampu memenangi kompetisi tersebut. Di samping itu penggunaan model pembelajaran alat peraga 

daundengan langkah yang tepat mendorong siswa untuk beraktivitas yang kreatif, berpikir reflektif 

dengan cara menyajikan suatu struktural secara hirarkis.  

 

Hal tersebut di atas sesua dengan pendapat Novak dan Gowin (1985) terkait  dengan manfaat peta 

konsep dalam pembelajaran, yaitu: Mendorong aktivitas yang kreatif, mendorong peserta didik untuk 

berpikir reflektif dengan cara menyajikan suatu struktural secara hirarkis; Mampu menggambarkan 

secara sadar dan sengaja tentang pertumbuhan dan perkembangan struktur kognitif; Merupakan alat 

bantu visual yang dapat digunakan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir, 

membangun konteks dan membuat kesimpulan terhadap suatu hal; Dapat digunakan untuk 

menyelidiki apa yang  diketahui peserta didik mempelajari cara belajar peserta didik, mengungkapkan 

konsepsi yang salah sebagai alat evaluasi. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:  Penggunaan 

model pembelajaran alat peraga daun dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran 

IPA di kelas IV di SD Negeri 1 Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 

Pelajaran 2019/2020. Hal ini ditandai adanya peningkatan persiklusnya, pada siklus pertama siswa 

yang aktivitas sangat sering atau sangat baik 15%, siswa yang aktivitas sering atau baik 19%, siswa 

yang aktivitas cukup 25% dan siswa yang aktivitas kurang 41%. Pada siklus kedua siswa yang 

aktivitas sangat sering atau sangat baik 51%, siswa yang aktivitas sering atau baik 24%, siswa yang 

aktivitas cukup 21% dan siswa yang aktivitas kurang 4%, terdapat peningkatan aktivitas sangat baik 

sebesar 36% dan kategori baik sebesar 5%. Penggunaan model pembelajaran alat peraga daun dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas IV di SD Negeri 1 Dadisari 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2019/2020. Hal ini ditandai adanya 

peningkatan persiklusnya, pada siklus pertama pertemuan pertama nilai tertinggi 70 nilai terendah 20 

dengan rata-rata 52,8. Pada siklus kedua pertemuan kedua nilai tertinggi 100 nilai terendah 70 dengan 

rata-rata 82,8. Terdapat peningkatan nilai rata-rata sebesar 30 dan ketuntasan sebesar 72,22%. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan: Sebaiknya guru menggunakan model pembelajaran 

alat peraga daun pada mata pelajaran IPA agar hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Sebaiknya 

Kepala Sekolah memfasilitasi alat bantu/media gambar untuk pembelajaran IPA yang lengkap. 

Kepala Sekolah segera mensosialisasikan pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran alat peraga daun kepada guru lain. 
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APPROACH IN IMPROVING THE LEARNING OUTCOMES OF  

CLASS VI STUDENTS SD 18 KP BARU 
 

PEMBELAJARAN SEPAK BOLA DENGAN PENDEKATAN 
PERMAINAN SHOOTING COLOUR DALAM UPAYA 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VI  
SD 18 KP BARU 

 

Yulherdi, S.Pd 

Dinas Pendidikan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 

 

ABSTRACT 

Problems in soccer games include the lack of enthusiasm of students in participating in learning, in games 

students prefer to wait for the ball to come rather than move to chase the ball. by using a shooting color game 

approach can improve student learning outcomes in soccer games for sixth graders at 18 Kp Baru Elementary 

School. Types of Classroom Action Research carried out in cycle 2. The research subjects were all sixth grade 

students of SD 18 Kp Baru. The results showed that physical education learning in soccer games with a 

shooting color game approach increased. It can be seen from the percentage of student learning completeness 

from all aspects in the first cycle, which is 61.76%, increasing in the second cycle to 76.47%. Completeness of 

student learning outcomes in each cycle is averaged from the aspect of knowledge, aspects of attitudes and 

aspects of skills. Completeness of learning aspects of knowledge in the first cycle is 47.06%, in the second cycle 

is 76.47%. The mastery of learning aspects of attitude in the first cycle is 73.53%, the second cycle is 82.35%. 

The mastery of learning aspects of skills in the first cycle is 58.82%, the second cycle is 82.35%. The increase in 

learning outcomes for each aspect in this study, the knowledge aspect was 29.41%, the attitude aspect was 

8.82%, the skill aspect was 23.53%. Based on the research results that physical education learning in soccer 

games with a shooting color game approach can improve student learning outcomes, from this research it is 

expected that physical education learning with a shooting color game approach can be used as an alternative to 

improve student learning outcomes in soccer games. 

Key Words: Football, Shooting Color Game 

 

ABSTRAK 

Permasalahan dalam permainan sepak bola antara lain kurangnya semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, dalam permainan siswa lebih memilih menunggu datangnya bola daripada bergerak mengejar 

bola. dengan menggunakan pendekatan permainan menembak warna dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada permainan sepak bola untuk siswa kelas VI SDN 18 Kp Baru. Jenis Penelitian Tindakan Kelas yang 

dilaksanakan pada siklus 2. Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI SD 18 Kp Baru. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan jasmani pada permainan sepak bola dengan pendekatan 

permainan menembak warna mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari persentase ketuntasan belajar siswa 

dari semua aspek pada siklus I yaitu 61,76%, meningkat pada siklus II menjadi 76,47%. Ketuntasan hasil belajar 

siswa pada setiap siklus dirata-ratakan dari aspek pengetahuan, aspek sikap dan aspek keterampilan. Ketuntasan 

belajar aspek pengetahuan pada siklus I sebesar 47,06%, pada siklus II sebesar 76,47%. Ketuntasan belajar 

aspek sikap pada siklus I sebesar 73,53%, siklus II sebesar 82,35%. Ketuntasan pembelajaran aspek 

keterampilan pada siklus I sebesar 58,82%, pada siklus II sebesar 82,35%. Peningkatan hasil belajar masing-

masing aspek dalam penelitian ini, aspek pengetahuan 29,41%, aspek sikap 8,82%, aspek keterampilan 23,53%. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembelajaran penjasorkes pada permainan sepak bola dengan pendekatan 

permainan menembak warna dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dari penelitian ini diharapkan 

pembelajaran penjasorkes dengan pendekatan permainan menembak warna dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. hasil dalam permainan sepak bola. 

Kata Kunci: Sepak Bola, Permainan Menembak Warna 
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Pendahuluan  

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana  

belajar  dan  proses  pembelajaran  yang baik agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya. Salah satu komponen pendidikan adalah pendidikan jasmani. Salah satu permainan olahraga  

yang merupakan  perwujudan  dari aktivitas jasmani adalah permainan sepak bola.  

 

Sepak bola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari 11 (sebelas) orang 

pemain dan salah satunya adalah penjaga gawang. Dalam sepak bola permainan ini hampir 

seluruhnya dimainkan menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang yang diperbolehkan 

menggunakan lengannya di daerah tendangan hukumannya. (Sucipto,dkk,2000: 7).  

 

Pendekatan modifikasi dapat digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani, karena pendekatan ini mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan dan karakteristik 

anak, sehingga anak akan dapat mengikuti pelajaran pendidikan jasmani dengan senang dan 

gembira. 

 

Setelah melakukan pengamatan dan observasi, bahwa pembelajaran penjasorkes pada materi 

permainan sepak bola masih diajarkan sesuai dengan permainan sepak bola pada aslinya.  Sedangkan 

permainan sepak bola konvensional yang berdasarkan aturan sesungguhnya, kurang sesuai dengan 

karakteristik psikomotor anak usia Sekolah Dasar. Permsalahan lainnya ditemukan juga, karena 

lapangan yang terlalu luas dan sarana seperti gawang terlalu besar sehingga frekuensi siswa untuk 

merasakan permainan terutama menendang bola sangat kurang apalagi untuk mencetak poin. Dalam 

pembelajaran permainan sepak bola siswa kurang antusias, siswa lebih suka menunggu bola datang 

dari pada bergerak mengejar bola. Hanya siswa yang mempunyai kemampuan lebih yang mau 

bergerak mengejar bola. 

 

Prasarana dan sarana yang tersedia untuk pembelajaran penjasorkes di SD 18 Kp. Baru bisa 

dikatakan cukup, karena tersedianya lapangan sepak bola untuk para siswa SD 18 Kp. Baru. Sesuai 

dari penjelasan latar belakang tersebut, pendekatan pembelajaran penjasorkes dengan melakukan 

modifikasi permainan sangat diperlukan untuk kebutuhan gerak siswa.  

 

Metodologi 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sehingga prosedur atau langkah-langkah 

yang akan dilakukan dalam penelitian inii dilaksanakan dengan kegiatan yang berbentuk siklus 

penelitian yang terdiri atas empat tahap. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua siklus, 

setiap siklusnya terdapat satu pertemuan.  

 

Sebenarnya ada beberapa ahli yang menggunakan model penelitian tindakan dengan bagan yang 

berbeda, namun secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, 

(2) pelaksanaaan, (3) pengamatan, (4) refleksi.  

 

Hasil Penelitian 

Hasil dari pengamatan pembelajaran penjas dalam permainan sepak bola dengan pendekatan 

permainan shooting colour pada siklus II, siswa sudah lebih aktif dalam bergerak mencari dan 

membawa bola dan dengan itu juga perolehan nilai siswa pada aspek psikomotor diatas batas 

minimal. Siswa lebih banyak aktif dalam bergerak mencari dan menerima bola sehingga hasilnya 

meningkat di bandingkan pertemuan sebelumnya. 
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Peneliti juga melakukan pengambilan dokumentasi untuk memperkuat dan sebagai bukti dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

Dari hasil observasi dan diskusi dengan guru penjas orkes didapat data yang dapat dijadikan sebagai 

bahan refleksi pembelajaran, yaitu sebagai berikut: Aktivitas siswa dari aspek afektif, aspek kognitif 

dan aspek psikomotor menunjukan arah yang lebih baik. Bermain adalah dunia anak, pembelajaran 

melalui pendekatan permainan bisa meningkatkan ranah sikap, pengetahuan materi, dan ketrampilan 

gerak siswa. 

 

Pembahasan 

Ketuntasan Belajar Siklus I dan Siklus II 

Penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada pembelajaran penjas dalam permainan sepak 

bola dengan pendekatan permainan shooting colour mampu meningkatkan hasil belajar dan 

meningkatkan hasil belajar siswa selama pembelajaran berlangsung.  

 

Selanjutnya untuk mengetahui adanya peningkatan peneliti berkolaborasi dengan guru penjasorkes 

melakukan pengamatan sikap tes tertulis dan tes untuk kerja siswa pada akhir pembelajaran 

penjas dalam permainan sepak bola dengan menggunakan pendekatan permainan shooting colour. 

 

Tabel Hasil Ketuntasan Belajar setiap Aspek pada Siklus I dan Siklus II 

 

Ket Siklus  I Siklus II 

 

Aspek 

Pengetahuan 

 

 

 

Aspek 

Sikap 

 

Aspek 

Keterampilan 

 

Aspek 

Pengetahuan 

 

Aspek 

Sikap 

 

Aspek 

Keterampilan 

 

Tuntas 

 

16 

 

25 

 

20 

 

30 

 

28 

 

28 

Persentase 47,05% 73,53 

% 

58,82% 76,47% 82,35 

% 

82,35% 

 

 

Ketuntasan hasil belajar siswa pada setiap siklus dirata-rata dari aspek pengetahuan, aspek sikap dan 

aspek keterampilan. Ketuntasan belajar aspek  pengetahuan pada siklus I yaitu sebesar 47,05%, pada 

siklus II sebesar 76,47%. Ketuntasan belajar aspek sikap pada siklus I yaitu sebesar 73,53%, pada 

siklus II sebesar  82,35%.  Ketutasan  aspek  keterampilan  pada  siklus  I  yaitu  sebesar 58,82%, pada 

siklus II sebesar 82,35%. 

 

Selanjutnya ketuntasan tiap aspek pada siklus I dan Siklus II, dapat dilihat pada gambar grafik berikut: 
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Ketuntasan Tiap Aspek pada Siklus I dan Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Diagram ketuntasan belajar setiap aspek pada siklus I dan siklus II 

 

Berdasarkan diagram ketuntasan hasil belajar pada siklus I dan siklus II menunjukan  

peningkatan  pada  setiap  aspeknya.  Ketuntasan belajar aspek pengetahuan pada siklus I yaitu 

sebesar 47,06%, pada siklus II sebesar 76,47%.  

 

Tabel Hasil Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 

Ket Siklus I Siklus II Peningkatan 

Tuntas 21 26 5 

Persentase 61,76% 76,47% 14,71% 

 

Hasil belajar penjas dalam permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour pada 

siklus I yaitu siswa tuntas sebanyak 21 dengan presentase 61,76%. Pada siklus II siswa yang tuntas 

sebanyak 26 atau 76,47%. Dapat  dilihat  presentase  peningkatan  hasil  belajar  penjas  dalam  

permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour dari siklus I ke siklus II yaitu 

sebesar 14,71% atau meningkat 5 siswa. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Disimpulkan pembelajaran dengan pendekatan permainan shooting colour mampu meningkatkan 

hasil belajar dan mampu meningkatkan aktivitas gerak siswa  dalam  permainan  sepak  bola  bagi  

siswa  kelas VI SD  18 Kp. Baru Kec. Lubeg . Peningkatan hasil belajar dan keaktivan gerak siswa 

dalam permainan sepak bola tersebut dapat dilihat dari tingkat ketuntasan nilai siswa pada siklus I 

dan siklus II. Pada siklus I presentase nilai ketuntasan mencapai 61,76%, dan siklus II mencapai 

76,47%. Peningkatan hasil belajar siswa dalam permainan sepak bola dengan menggunakan 

pendekatan permainan shooting colour dari siklus I ke siklus II adalah sebesar 14,71%. 
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Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan pembelajaran penjas dengan pendekatan permainan 

shooting colour dapat dijadikan alternative untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam permainan 

sepak bola. 
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ABSTRACT 

This study aims to: a) Analyzing the improvement of Civics learning achievement after the implementation of 

STAD cooperative learning model in class VI  SD Negeri 2 Way Dadi Odd Semester 2015/2011 academic year, 

b) Assessing the effect of the STAD cooperative learning method on teachers' skills in managing the process. 

learning to teach Civics to class VI  students of SD Negeri 2 Way Dadi in Odd Semesters for the 2015/2011 

Academic Year, and c). Assessing an increase in Civics learning activities after the implementation of the STAD 

cooperative learning model in class VI SD Negeri 2 Way Dadi Odd Semesters. 2015/2011 lessons. This research 

is action research. The results showed: a). The STAD cooperative learning method has a positive impact on 

improving student achievement, which is marked by an increase in student learning mastery in each cycle, 

namely cycle I (68.42%), cycle II (81.58%), cycle III (94.74% ); b). The STAD cooperative learning method can 

improve teacher skills in managing the Civics teaching and learning process in class VI SD Negeri 2 Way Dadi 

Odd Semester 2018/2019 Academic Year; and c) There is an increase in Civics learning activities after the 

implementation of the STAD model cooperative learning for class VI  SD Negeri 2 Way Dadi Odd Semesters for 

the 2018/2019 Academic Year. This can be seen from the increase in student participation in teaching and 

learning activities from one cycle to another. 

Key Word: STAD Cooperative Learning Model, Civics, Learning Achievement, Learning Activities. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: a) Menganalisis peningkatan prestasi belajar PKn setelah diterapkannya 

pembelajaran kooperatif model STAD pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Way Dadi Semester Ganjil Tahun 

Pelajaran 2015/2011, b) Mengkaji pengaruh metode pembelajaran kooperatif model STAD terhadap 

keterampilan guru mengelola proses belajar mengajarkan PKn pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Way Dadi 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2011, dan  c).Mengkaji adanya peningkatan aktivitas belajar PKn setelah 

diterapkannya pembelajaran kooperatif model STAD pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Way Dadi Semester 

Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2011. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research). Hasil 

penelitian menunjukkan: a). Metode pembelajaran kooperatif model STAD memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap 

siklus, yaitu siklus I (68,42%), siklus II (81,58%),  siklus III (94,74%); b). Metode pembelajaran kooperatif 

model STAD dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola proses belajar mengajar PKn di kelas VI 

SD Negeri 2 Way Dadi Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019; dan c) Adanya peningkatan aktivitas 

belajar PKn setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif model STAD siswa kelas VI SD Negeri SD Negeri 2 

Way Dadi Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar dari satu siklus ke siklus lainnya. 

Kata Kunci : Pembelajaran kooperatif model STAD, PKn, Prestasi Belajar, Aktivitas Belajar. 
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Latar Belakang Masalah 

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran 

yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama 

dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. 

 

Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam mengorganisasikan kelas, penggunaan metode 

mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses 

belajar mengajar. Guru berperan sebagai pengelola proses belajar-mengajar, bertindak sebagai 

fasilitor yang berusaha mencipatakan kondisi belajar mengajar yang efektif, sehingga memungkinkan 

proses belajar mengajar, mengembangkan bahan pelajaran dengan baik, dan meningkatkan 

kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus 

mereka capai. Untuk memenuhi hal tersebut di atas, guru dituntut mampu mengelola proses belajar 

mengajar yang memberikan rangsangan kepada siswa, sehingga ia mau belajar karena siswalah 

subyek utama dalam belajar. 

 

Mengajar adalah membimbing belajar siswa sehingga mampu belajar. Dengan demikian aktifitas 

siswa sangat diperlukan dalam kegiatan belajar-mengajar sehingga siswa-lah yang seharusnya banyak 

aktif, sebab siswa sebagai subyek didik adalah yang merencanakan, dan ia sendiri yang melaksanakan 

belajar. Pada kenyataan, di sekolah-sekolah seringkali guru yang aktif, sehingga siswa tidak diberi 

kesempatan untuk aktif. 

 

Kegiatan belajar bersama dapat membantu memacu belajar aktif. Kegiatan belajar dan mengajar di 

kelas memang dapat menstimulasi belajar aktif. Namun kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan 

kerjasana kelompok kecil akan memungkinkan untuk menggalakkan kegiatan belajar aktif dengan 

cara khusus. Apa yang didiskusikan siswa dengan teman-temannya dan apa yang diajarkan siswa 

kepada teman-temannya memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan 

materi pelajaran. 

 

Pembelajaran PKn tidak lagi mengutamakan pada penyerapan melalui pencapaian informasi, tetapi 

lebih mengutamakan pada pengembangan kemampuan dan pemrosesan informasi. Untuk itu aktifitas 

peserta didik perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan atau tugas dengan bekerja dalam kelompok 

kecil dan menjelaskan ide-ide kepada orang lain. (Hartoyo, 2000:24). 

 

Pembelajaran kooperatif lebih menekankan interaksi antar siswa. Dari sini siswa akan melakukan 

komunikasi aktif dengan sesama temannya. Dengan komunikasi tersebut diharapkan siswa dapat 

menguasai materi pelajaran dengan mudah karena “siswa lebih mudah memahami penjelasan dari 

kawannya dibanding penjelasan dari guru, karena taraf pengetahuan serta pemikiran mereka lebih 

sejalan dan sepadan” (Sulaiman dalam Wahyuni 2001: 2). 

 

Berasarkan paparan tersebut di atas, maka peneliti ingin mencoba melakukan penelitian dengan judul 

“Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar PKn Melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division) Pada Siswa Kelas VI SD Negeri 2 Way Dadi, Bandar 

Lampung, Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018-2019”. 

 

Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

Apakah penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) 
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dapat meningkatkan Prestasi Belajar PKn pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Way Dadi, Bandar 

Lampung, Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018-2019? 

 

Rumusan masalah di atas dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut: Apakah 

penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan Prestasi Belajar PKn Pada 

Siswa Kelas VI SD Negeri 2 Way Dadi, Bandar Lampung, Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018-

2019? Apakah penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn Pada Siswa Kelas VI SD Negeri 2 Way 

Dadi, Bandar Lampung, Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018-2019?  

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: Meningkatkan peningkatan 

prestasi belajar PKn melalui penerapan Model pembelajaran kooperatif model STAD pada siswa 

Kelas VI A SD Negeri 2 Way Dadi, Bandar Lampung, Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018-2019. 

Mengembangkan Model pembelajaran kooperatif model STAD sebagai alat untuk meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengelola proses belajar mengajar PKn pada siswa Kelas VI A SD Negeri 2 

Way Dadi, Bandar Lampung, Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018-2019 

 

Kajian Pustaka 

Pembelajaran adalah proses atau cara untuk menjadikan orang atau mahluk hidup belajar. Sedangkan 

belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingkah laku atau tanggapan yang 

disebabkan oleh pengalaman. (KBBI, 1996: 14). 

 

Sependapat dengan pernyataan tersebut Sutomo (1993:68) mengemukakan bahwa pembelajaran 

adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang yang dengan sengaja dilakukan, sehingga 

memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula. 

Sedangkan belajar adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan tingkah laku yang bukan 

disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisik, tetapi perubahan dalam kebisaaan, 

kecakapan, bertambah, berkembang daya pikir, sikap dan lain-lain.  

 

Pasal 1 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional menyebutkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Jadi pembelajaran adalah proses yang disengaja yang menyebabkan siswa belajar 

pada suatu lingkungan belajar untuk melakukan kegiatan pada situasi tertentu.      

 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu pengajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja dalam 

kelompok-kelompok untuk menetapkan tujuan bersama. (Felder, 1994:2). Wahyuni (2001:8) 

menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran dengan cara 

menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki kemampuan berbeda. 

Sependapat dengan pernyataan tersebut Setyaningsih (2001: 8) mengemukakan bahwa metode 

pembelajaran kooperatif memusatkan aktifitas di kelas pada siswa dengan cara pengelompokan siswa 

untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran. 

 

Dari tiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu metode 

pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa kedalam kelompok-kelompok kecil untuk 

bekerjasama dalam memecahkan masalah. Kemampuan siswa dalam setiap kelompok adalah 

heterogen. 
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Dalam pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya sebagai objek belajar tetapi menjadi subjek belajar 

karena mereka dapat berkreasi secara maksimal dalam proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena 

pembelajaran kooperatif merupakan metode alternatif dalam mendekati permasalahan, mampu 

mengerjakan tugas besar, meningkatkan keterampilan komunikasi dan sosoal, serta perolehan 

kepercayaan diri. 

 

Pembelajaran ini siswa saling mendorong untuk belajar, saling memperkuat upaya-upaya akademik 

dan menerapkan norma yang menunjang pencapaian hasil belajar yang tinggi. (Nur, 1996:4). Dalam 

pembelajaran kooperatif lebih mengutamakan sikap sosial untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu 

dengan kerjasama.  

 

Pembelajaran kooperatif mempunyai unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur tersebut 

sebagai berikut: Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau berenang 

bersama”. Para siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam sekelompoknya, disamping 

tanggungjawab terhadap dirinya sendiri, dalam mempelajari materi yang dihadapi. Para siswa harus 

berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki tujuan yang sama.  

 

Para siswa harus membagi tugas dan berbagai tanggung jawab sama besarnya diantara para anggota 

kelompok. Para siswa akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh 

terhadap evaluasi seluuh anggota kelompok. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka 

memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. Para siswa akan diminta 

mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.   

        

Johnson, Johnson, dan Smitt dalam Felder (1999:2) menambahkan unsur-unsur alam pembelajaran 

kooperatif sebagai berikut : Ketergantungan Positif. Anggota kelompok harus saling tergantung untuk 

mencapai tujuan. Jika ada anggota yang gagal mengerjakan tugasnya, maka setiap anggota harus 

menerima konsekuensinya.  

 

Pembelajaran kooperatif akan terlaksana dengan baik jika siswa memiliki keterampilan-keterampilan 

kooperatif. Keterampilan-keterampilan kooperatif yang perlu dimiliki siswa seperti diungkapkan Nur 

(1996:25) adalah keterampilan kooperatif tingkat awal, tingkat menengah dan tingkat mahir.  

 

Langkah-langkah dalam pembelajarn kooperatif mode STAD sebagai berikut: Kelompokkan siswa 

dengan masing-masing kelompok terdiri dari tiga sampai dengan lima orang. Angota-anggota 

kelompok dibuat heterogen, meliputi karakteristik kecerdasan, kemampuan, motivasi belajar, jenis 

kelamin, ataupun latar belakang etnis yang berbeda. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan presentasi 

guru dalam menjelaskan pelajaran berupa paparan masalah, pemberian data, pemberian contoh. 

Tujuan presntasi adalah untuk mengenalkan konsep dan mendorong rasa ingin tahu siswa. 

Pemahaman konsep dilakukan dengan cara siswa diberi tugas-tugas kelompok Mereka boleh 

mengerjakan tugas-tugas tersebut secara serentak atau saling bergantian menanyakan kepada 

temannya yang lain atau mendiskusikan masalah dalam kelompok atau apa saja untuk menguasai 

materi pelajaran tersebut. Para siswa tidak hanya dituntut untuk mengisi lembar jawaban, tapi juga 

untuk mempelajari konsepnya. Anggota kelompok diberitahu bahwa mereka dianggap belum selesai 

mempelajari materi sampai semua anggota kelompok memahami materi pelajaran tersebut. Siswa 

diberi tes atau kuis individual dan teman sekelompoknya tidak boleh menolong satu sama lain. Tes 

individual ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap suatu konsep dengan 

cara siswa diberikan soal yang dapat diselesaikan dengancara menerapkan konsep yang dimiliki 

sebelumnya. Hasil tes atau kuis selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya dan poin akan 
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diberikan berdasarkan tingkat keberhasilan siswa mencapai atau melebihi kinerja sebelumnya. Poin 

ini selanjutnya dijumlahkan untuk membentuk skor kelompok. Setelah itu guru memberikan 

penghargan kepada kelompok yang terbaik prestasinya atau yang telah memenuhi kriteria tertentu. 

Penghargaan disini dapat berupa hadiah, sertifikat, dan lain-lain.  

 

Gagasan utama dibalik model STAD adalah untuk memotivasi para siswa  untuk mendorong dan 

membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang disajikan oleh guru. Jika 

para siswa menginginkan agar kelompok mereka memperoleh penghargaan, mereka harus membantu 

teman sekelompoknya mempelajari materi yang diberikan. Mereka harus mendorong teman mereka 

untuk melakukan yang terbaik dan menyatakan suatu norma bahwa belajar itu merupakan suatu yang 

penting, berharga dan menyenangkan.          

 

Pengertian prestasi belajar, kata prestasi belajar terbentuk dari dua suku kata dasar yaitu prestasi dan 

belajar.  Menurut Muhibbin Syah (1995: 150) bahwa prestasi adalah hasil belajar yang meliputi 

seluruh ranah psikologi yang berubah sebagai suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang yang dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti adanya perubahan dalam 

pengetahuan, sikap, pemahaman, tingkah laku, keterampilan kecakapan, dan kemampuan serta 

perubahan-perubahan aspek lainnya pada individu belajar.   

 

Belajar dapat juga diartikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003:2).   

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian dilakukan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab 

menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai. Penelitian ini mengacu pada perbaikan pembelajaran yang 

berkesinambungan. Kemmis dan Tagart (1988:14) menyatakan bahwa model penelitian tindakan 

adalah berbentuk spiral. Tahapan penelitian tindakan pada suatu siklus meliputi perencanaan atau 

pelaksanaan observasi dan refleksi. Siklus ini berlanjut dan akan dihentikan jika sesuai dengan 

kebutuhan dan dirasa sudah cukup. 

 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data 

yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SD Negeri 2 Way Dadi Bandar Lampung. Waktu 

penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. Penelitian 

ini dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2018. Subjek penelitian adalah siswa-

siswi kelas VI SD Negeri 2 Way Dadi, Bandar Lampung, 

 

Menurut pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi di 

masyarakat atau sekelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang 

bersangkutan (Arikunto, Suharsimi  2002:82). Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan 

adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. Penelitian 

tindakan adalah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk 

proses pengembangan inovatif yang dicoba sambil jalan dalam mendeteksi memecahkan masalah. 

Dalam prosesnya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan teersebut dapat mendukung satu sama lain.  
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Sedangkan tujuan penelitian tindakan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: 

Permasalahan atau topik yang dipilih harus memenuhi kriteria, yaitu benar-benar nyata dan penting, 

menarik perhatian dan mampu ditangani serta dalam  jangkauan kewenangan peneliti untuk 

melakukan perubahan. Kegiatan penelitian, baik intervensi maupun pengamatan yang dilakukn tidak 

boleh sampai mengganggu atau menghambat kegiatan utama. Jenis intervensi yang dicobakan harus 

efektif dan efisien. Metodologi yang harus jelas, rinci dan terbuka, setiap langkah dari tindakan 

dirumuskan dengan tegas, sehingga orang yang berminat terhadap penelitian tersebut dapat mengecek 

setiap hipotesis dan pembuktiannya. Kegiatan penelitian diharapkan dapat merupakan proses kegiatan 

yang berkelanjutan (on-going), mengingat bahwa pengembangan dan perbaikan terhadap kualitas 

tindakan memang tidak dapat berhenti tetapi menjadi tantangan setiap waktu. (Arikunto, Suharsimi, 

2002:82-83). 

 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini 

menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart (dalam Arikunto, Suharsimi, 

2002:83), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi 

planning (rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah 

pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  

 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes buatan guru yang fungsinya adalah: (1) Untuk 

menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan dalam waktu 

tertentu; (2) Untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai; dan (3) Untuk memperoleh suatu 

nilai (Arikunto, Suharismi, 2002:19). Sedangkan tujuan dari tes adalah untuk mengetahui ketuntasan 

belajar siswa secara individual maupun secara klasikal. Disamping itu untuk mengetahui letak 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswasehingga dapat dilihat dimana kelemahannya, khususnya 

pada bagian mana TPK yang belum tercapai. Untuk memperkuat data yang dikumpulkan, maka juga 

digunakan metode observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh teman sejawat untuk mengetahui dan 

merekam aktifitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.  

 

Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui kefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan Analisis 

data. Pada penelitian ini menggunakan teknik Analisis dekriptif kualitatif, yaitu suatu metode 

penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh 

dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa, juga untuk memperoleh respon 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

 

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau prosentase keberhasilan siswa setelah proses belajar 

mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis paa 

setiap akhir putaran.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Data penelitian diperoleh dari data observasi berupa pengamatan perngelolaan metode pembelajaran 

kooperatif model STAD dan pengamatan aktivitas guru dan siswa pada setiap siklus. Data lembar 

observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan pengelolaan metode pembelajaran 

kooperatif model STAD yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran 

kooperatif model STAD dalam meningkatkanprestasi belajar siswa dan data pengamatan aktivitas 

guru dan siswa. Data tes formatif untuk mengetahui peNingkatan prestasi belajar siswa setelah 

diterapkannya metode pembelajaran kooperatif model STAD. 
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Ketuntasan hasil belajar siswa melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran 

kooperatif model STAD memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru 

(ketuntasanbelajar meningkat dari siklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 68,2%, 81,58% dan 

94,74%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. Sedangkan kelompok 

yang mendapatkan penghargaan adalah kelompok I dengan nilai kelompok tertinggi sebesar 6,17.   

 

Kemampuan Guru dalam mengelola pembelajaran, diperoleh aktifitas siswa dalam proses belajar 

mengajar dengan mennerapkan metode pembelajaran kooperatif model STAD dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap presasi belajar siswa yaitu dapat 

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terusa mengalami 

peningkatan.  

 

Aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran, berdasakan analisis data, diperoleh aktifitas siswa 

dalam proses pembelajaran PKn pada pokok bahasan sistem politik dengan metode pembelajaran 

kooperatif model STAD yang paling dominan adalah bekerja dengan sesama anggota kelompok, 

mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru dan iskusi antar siswa /antara siswa dengan guru. Jadi 

dapat dikatakan bahwa aktifitas siswa dikategorikan aktif. Sedangkan untuk aktifitas guru selama 

pembelajaran telah melaksanakan langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dan menerapkan 

pengajaran konstektual model pengajaran berbasis maslah dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas 

guru yang muncul, diantaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan 

konsep, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan balik/ evaluasi/ tanya jawab dimana 

prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan selama tiga siklus, hasil seluruh pembahasan serta 

Analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Metode pembelajaran kooperatif 

model STAD memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestsi belajar siswa yang ditandai 

dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (68,42%), siklus II 

(81,58%), siklus III (94,74%). Metode pembelajaran kooperatif model STAD dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengelola proses belajar mengajar PKn di Kelas VI SD Negeri 2 Way Dadi, 

Bandar Lampung, Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018-2019. Hal ini dapat terlihat dari 

meningkatnya kemampuan guru mengelola kelompok-kelompok belajar sehingga mencapai tujuan 

pembelajaran. Adanya peningkatan aktivitas belajar PKn setelah diterapkannya pembelajaran 

kooperatif model STAD pada Siswa siswa Kelas VI SD Negeri 2 Way Dadi, Bandar Lampung, 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018-2019. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar dari satu siklus ke siklus lainnya. 

 

Saran 

Hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelum agar proses belajar mengajar PKn lebih efektif 

dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: Untuk 

melaksanakan metode pembelajaran kooperatif model STAD memerlukan persiapan yang cukup 

matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa 

diterapkan dengan Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam proses belajar mengajar 

sehingga memperoleh hasil yang optimal. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru 

hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran, walau dalam taraf yang 

sederhana, dimana siswa nantiny dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan 
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keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.  

Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di kelas VI SD 

Negeri 2 Way Dadi, Bandar Lampung, Semester Ganjil tahun Pelajaran 2018-2019. Untuk penelitian 

yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik.  
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ABSTRACT 

This study aims to implement the implementation of group guidance services with simulation techniques to 

improve interpersonal communication skills for class XII IPS-5 students of SMA Negeri 1 Terusan Nunyai for 

the 2019/2020 academic year. In this study, it will be discussed about improving interpersonal communication 

skills of students of SMA Negeri 1 Terusan Nunyai, who have difficulty in communicating between individuals; 

especially experienced by students of class XII IPS-5 SMA Negeri 1 Terusan Nunyai, this is because class XII 

IPS-5 SMA Negeri 1 Terusan Nunyai has a lot of difficulty communicating between individuals. The data 

collection technique used is a questionnaire technique, which is a list of statements about students' 

interpersonal communication skills, to determine the level of students' interpersonal communication skills. 

Efforts to improve interpersonal communication skills used simulation techniques in group guidance services. 

The data were analyzed by the formula change in frequency from base rate to post rate. The results of data 

analysis showed that there was an increase in interpersonal communication skills after the implementation of 

treatment in each of the three cycles carried out. 

Key Word: Group Guidance Services 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi 

untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar pribadi siswa kelas XII IPS-5 SMA Negeri 1 Terusan 

Nunyai Tahun Pelajaran 2019/2020. Pada penelitian ini akan dibahas tentang peningkatan kemampuan 

berkomunikasi antar pribadi siswa SMA Negeri 1 Terusan Nunyai, yang mengalami kesulitan dalam 

berkomunikasi antar pribadi; terutama yang dialami siswa kelas XII IPS-5 SMA Negeri 1 Terusan Nunyai, 

hal tersebut dikarenakan kelas XII IPS-5 SMA Neger i 1 Terusan  Nunyai  banyak mengalami kesulitan 

berkomunikasi antar pribadi. Teknik  pengumpulan data yang  digunakan  adalah  teknik  angket,  yang berupa 

daftar pernyataan tentang kemampuan berkomunikasi antar pribadi siswa, untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi antar pribadi. Upaya peningkatan kemampuan berkomunikasi antar 

pribadi digunakan teknik simulasi pada layanan bimbingan kelompok. Data dianalisis dengan rumus change in 

frequence from base rate to post rate. Hasil analisis data menunjukkan ada peningkatan  kemampuan  

berkomunikasi  antar pribadi  setelah  pelaksanaan treatment pada masing-masing siklus dari tiga siklus yang 

dilaksanakan.  

Kata Kunci: Layanan Bimbingan Kelompok 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Berkomunikasi antar pribadi dalam kehidupan sehari- hari merupakan keharusan bagi manusia. 
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Manusia membutuhkan dan berusaha menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Selain 

itu, ada sejumlah kebutuhan di dalam diri  manusia yang hanya dapat dipenuhi  lewat  komunikasi  

dengan sesamanya. Oleh karena itu terampil berkomunikasi dengan sesama manusia diperlukan oleh 

setiap individu manusia. 

 

Proses belajar mengajar di sekolah merupakan bentuk komunikasi antara peserta didik  dengan 

pendidik. Dalam proses belajar mengajar, guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar dan 

proses pembelajaran yang efektif dan kondusif agar guru dapat melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik yang professional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak  usia  dini  

m e l a l u i  jalur  pendidikan  formal,   pendidikan  dasar,  dan  pendidikan menengah (Undang-

Undang No. 14 /2005 Bab 1, 11). Lebih lanjut  ditegaskan pula oleh Slameto (1995: 97), bahwa 

guru mempunyai tugas sebagai berikut (1) mendidik dengan titik berat dengan memberikan arah 

dan motivasi pencapaian tujuan, baik jangka  pendek maupun jangka panjang, (2) memberi fasilitas 

pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai, (3) membantu perkembangan aspek-

aspek pribadi seperti  sikap, nilai- nilai dan penyesuaian diri. Demikian juga, dalam  proses  

belajar  mengajar  guru  tidak  terbatas  sebagai  penyampai  ilmu pengetahuan akan tetapi lebih 

dari itu, ia  bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Ia harus 

mampu  menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang siswa untuk 

belajar secara aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan. 

 

Untuk dapat melaksanakan tugas- tugasnya tersebut guru dituntut untuk menguasai ketrampilan 

berkomunikasi, demikian pula bagi siswa yang setiap hari melakukan  komunikasi  dengan  guru  

maupun  sesama  siswa  yang  lain,  maka diperlukan ketrampilan komunikasi, khususnya 

komunikasi antar pribadi. 

 

Komunikasi antar pribadi sangat penting bagi  hidup manusia. Johnson (dalam  Supratiknya, 

1995:9) menunjuk beberapa peranan yang disumbangkan oleh  komunikasi  antar  pribadi  dalam  

rangka  menciptakan  kebahagiaan  hidup manusia, yaitu (1) komunikasi antar pribadi membantu 

perkembangan intelektual dan  sosial  kita.  (2)  identitas  atau  jati  diri  kita  terbentuk  dalam dan  

lewat komunikasi dengan orang lain. (3) dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita  serta  

menguji  kebenaran  kesan-kesan  dan  pengertian  yang  kita  miliki tentang dunia di sekitar kita, 

kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain tentang  realitas yang 

sama. (4) kesehatan mental kita sebagian  besar  juga  ditentukan  oleh  kualitas  komunikasi  atau  

hubungan  kita dengan orang lain, lebih- lebih orang-orang yang  merupakan  tokoh- tokoh 

signifikan dalam hidup kita. 

 

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan berkomunikasi antar 

pribadi, hal ini dapat terlihat pada prilaku siswa XII IPS-5 SMA Negeri 1 Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah pada umumnya dan pada khususnya siswa kelas tersebut. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas bila para siswa tidak memiliki ketrampilan berkomunikasi antar 

pribadi maka dapat berakibat siswa menngalami kesulitan dalam  menerima dan menyampaikan 

pesan yang diterimanya kepada teman-temannya maupun kepada gurunya. Ketrampilan komunikasi 

antar pribadi dapat dilatih melalui beberapa cara antara  lain: wawancara,  permainan,  bimbingan,  

diskusi,  berpidato,  menulis. Bennett (dalam Chasiyah  dkk,  2001:22) menjelaskan bahwa “group 

prosedur yang  lebih  intensif  dan  lebih  mendalam  adalah  group  therapy”.  Sedangkan Warters  

(dalam  Chasiyah  dkk,  2001 : 22)  lebih  menekankan  group  guidance sebagai group work, yang 
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merupakan penggunaan pengalaman kelompok untuk membantu   perkembangan  individu  dalam  

kelompok  mencapai  tujuan  yang diinginkan. 

 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka upaya meningkatkan komunikasi  antar  

pribadi  bagi  siswa  SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah,  penelitian  ini 

difokuskan  pada   pelaksanaan  layanan  bimbingan  kelompok,   yaitu  layanan bimbingan  yang  

memungkinkan   beberapa  individu  siswa  dapat  melakukan dinamika  kelompok  memecahkan  

masalahnya.  Layanan  bimbingan  kelompok tersebut  dilakukan  dengan  teknik  simulasi  yang  

dapat  memberikan  stimulus kepada individu dalam upaya mengatasi kesulitan berkomunikasi 

antar  pribadi. Beberapa   ketrampilan   komunikasi   antar   pribadi   meliputi   (1)   ketrampilan 

memberikan tanggapan, (2) ketrampilan memberikan informasi, (3) ketrampilan memberikan 

nasihat, (4) ketrampilan bertanya, (5) ketrampilan merefleksikan, (6) ketrampilan menyimpulkan 

(Hamzah B Uno, 2008: 29). 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan komunikasi 

antar pribadi sebagai berikut : Masih  banyak  siswa  SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten 

Lampung Tengah  yang  mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar pribadi. Kurangnya 

pemahaman akan pentimgnya komunikasi antar pribadi siswa SMA Negeri  1  Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah. Kurangnya  ketrampilan  menanggapi  dalam  berkomunikasi  antar 

pribadi siswa SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Masih banyaknya  siswa  

SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang tidak mempunyai ketrampilan 

bertanya dalam komunikasi antar pribadi. Kurangnya ketrampilan mengungkapkan ide-ide serta 

menyimpulkan dan merefleksikan dalam komunikasi antar pribadi siswa. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan  pada  identifikasi  masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini 

adalah: “Apakah  Layanan  Bimbingan  Kelompok  Dengan  Teknik  Simulasi Mampu 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Antar Pribadi Siswa Kelas XII IPS-5 semester ganjil SMA 

Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian tanpa adanya tujuan yang jelas, tidak akan memberikan manfaat dalam  bidang 

yang ditelitinya. Tujuan penelitian ini adalah : “Untuk mengefektifkan pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik simulasi guna meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar 

pribadi siswa kelas XII IPS-5 semester ganjil SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung 

Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020? 

 

Kerangka Teoritik dan Hipotesis Tindakan 

Komunikasi berasal dari kata communicare, yaitu bahasa latin yang artinya  berpartisipasi atau 

memberitahukan, DR. Phil Astrid Susanto dalam bukunya Komunikasi dalam Teori dan Praktek, 

mengungkapkan bahwa”  komunikasi  adalah  proses  pengoperan   lambang-Lambang  yang 

mengandung arti” (dalam Salmah Lilik, 1986:4). Kemudian Harmack dan Fest dalam bukunya 

Psikolog komunikasi menganggap “K omunikasi sebagai  proses interaksi diantara orang untuk 

tujuan integrasi intra personal dan interpersonal” (dalam Salmah Lilik, 1986:4). 

 

Pengungkapan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta  

memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami  
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tanggapan kita di masa kini tersebut (Johnson, 1981 dalam Supratiknya, 1995). 

 

Menurut Johnson  (1981 dalam  Supratiknya,  1995),  pembukaan  diri memiliki dua  sisi, yaitu 

bersikap terbuka terhadap atau kepada yang lain dan bersikap terbuka terhadap atau  bagi yang 

lain. Kedua proses dapat berlangsung secara serentak itu apabila terjadi pada kedua  belah pihak 

akan membuahkan relasi yang terbuka antara kita dan orang lain. 

 

Secara  sempit  komunikasi  antar  pribadi  diartikan  sebagai  pesan  yang dikirimkan seseorang 

kepada seseorang yang lain lewat satu atau lebih penerima dengan  maksud  sadar  untuk  

mempengaruhi  tingkah  laku  si  penerima.  Dalam setiap  bentuk  komunikasi  setidaknya saling 

mengirimkan  lambang- lambang yang  memiliki  makna  tertentu,  kemudian  lambang-lambang  

tersebut  bisa bersifat verbal berupa kata-kata atau non verbal berupa ekspresi atau ungkapan 

tertentu dan gerakan tubuh (Johnson, 1981 dalam Supratiknya, 1995). 

Kalau dua orang bertemu maka akan terjadi komunikasi. Namun komunikasinya itu dapat 

berlangsung pada tahap kedalaman yang berbeda-beda, tahap kedalaman  komunikasi ini dapat 

diukur dari apa dan siapa yang saling dibicarakan, pikiran atau perasaan, obyek tertentu, orang 

lain atau dirinya sendiri. Semakin orang mau saling  membicarakan tentang perasaan yang ada di 

dalam dirinya,  semakin   dalamlah   taraf   komunikasi   yang   terjadi.   

 

Perjalanannya tentang pelaksanaan  komunikasi  antar pribadi tidaklah semudah yang dibayangkan, 

akan terdapat banyak hambatan-hambatan yang mungkin akan dapat menjadikan individu  

mengalami  kesulitan  dalam berkomunikasi  antar  pribadi,  hambatan  tersebut  dapat  bersifat  

positif  maupun negatif, dan hambatan tersebut dapat berasal  dari pribadi individu maupun dari 

faktor eksternal individu. Sehingga dengan adanya hambatan-hambatan dalam berkomunikasi  

antar  pribadi  maka  terbentuklah  konflik  yang  timbul   akibat hambatan komunikasi antar 

pribadi. Setiap hubungan antar  pribadi  mengandung  unsur-unsur  konflik, pertentangan   pendapat, 

atau perbedaan  kepentingan,  yang  dimaksud  konflik adalah  situasi  di  mana   tindakan  salah  

satu  pihak  berakibat  menghalangi, menghambat  atau  mengganggu  tindakan   pihak  lain  

(Johnson,  1981  dalam Supratiknya, 1995). 

 

Kendati unsur konflik selalu terdapat dalam setiap bentuk hubungan antar pribadi, pada umumnya  

masyarakat memandang konflik sebagai  keadaan  yang buruk dan harus dihindarkan. Sesungguhnya 

bila kita mampu mengelolanya secara konstruktif, konflik justru dapat  memberikan  manfaat  

positif  bagi  diri  kita  sendiri  maupun  bagi hubungan kita dengan orang  lain.  

 

Agar  mampu  memulai,  mengembangkan  dan  memelihara  komunikasi yang akrab, hangat, dan 

produktif dengan orang lain, kita perlu memilki sejumlah ketrampilan dasar  berkomunikasi. 

Menurut Johnson (1981 dalam Supratiknya, 1995:10), beberapa ketrampilan dasar yang dimaksud 

sebagai berikut : (1) saling memahami,  kemampuan  ini  mencakup  beberapa  sub  kemampuan,  

yaitu  sikap percaya,  pembukaan  diri,  keinsafan  diri  dan  penerimaan  diri  (Johnson,  1981 dalam 

Supratiknya, 1995). (2) saling  mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat 

dan jelas. (3) mampu saling memberikan dukungan atau saling menolong, mampu menanggapi 

keluhan orang lain dengan cara-cara yang bersifat menolong. (4) harus mampu memecahkan 

konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi lain yang mungkin muncul dalam komunikasi 

kita dengan orang lain,  melalui cara- cara yang semakin mendekatkan kita dengan lawan 

komunikasi  kita  dan   menjadikan  komunikasi  kita  itu  semakin  tumbuh  dan berkembang. 

Kemampuan ini sangat penting untuk mengembangkan dan menjaga kelangsungan komunikasi kita. 
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Menurut Kirby, dalam artikelnya yang berjudul : Group Guidance, yang menyatakan bahwa 

“Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan  kelompok yang dilaksanakan dengan cara 

memberikan informasi dan data- data dalam  usaha  untuk  mengembangkan  tingkah  laku  yang 

baik  dari individu”. 

 

Sedangkan Mahler (dalam Chasiyah dkk, 2001:23) menyatakan bahwa “Bimbingan kelompok 

adalah terutama adalah pendidikan di   kelas   atau pengalaman  pendidikan, yang pada pokoknya  

dikaitkan pada pemberian informasi.   Kegiatan   bimbingan   kelompok   di   sekolah-sekolah   

biasanya diorientasikan  dalam  memberikan  dorongan  terhadap  para  siswa  untuk  dapat 

memahami serta mengetahui sampai sejauh mana partisipasi serta keterlibatannya dalam 

mengembangkan diri ke arah berpikir dewasa. Walaupun pokok pembahasan  dalam  bimbingan  

kelompok   mungkin  sama  dengan  konseling kelompok,  tanggung  jawab  utama  dalam  

bimbingan  tetap  berada  pada  guru. Dalam  konseling  kelompok  pembicaraan  pokok  adalah  

untuk  setiap  anggota kelompok, tetapi  bahasan terletak pada perubahan tingkah lakunya, tetapi 

tidak pada perubahan tingkah lakunya secara umum”. 

 

Bimbingan kelompok dapat pula diberikan pengertian yang sederhana dan pengertian  yang  

mendalam  memakai  kelompok  sekedar  sebagai  tempat  atau wadah atau sasaran dilaksanakannya 

suatu usaha bimbingan, sedangkan dalam arti yang lebih mendalam bimbingan kelompok 

mempergunakan dinamika kelompok yang benar-benar terarah dan positif untuk membantu klien 

memperkembangkan dirinya  sendiri  dalam  menanggulangi  masalah-masahnya  (Depdikbud,  1983 

Chasiyah dkk, 2001:23) 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas diambil kesimpulan bahwa bimbingan kelompok  pada  dasarnya  

bimbingan  yang  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

aspek kediriannya yang bersifat sosial. Aspek-aspek kedirian tersebut berupa sikap, ketrampilan 

dan keberanian yang dimensinya bersangkut paut dengan orang lain (sosial)  diberikan tenggang 

rasa sebagai suatu warna. 

 

Pelaksanaan  layanan  bimbingan  kelompok  terdapat  tahapan-tahapan yang perlu  diperhatikan, 

tahapan layanan bimbingan kelompok tersebut dalam Chsiyah, dkk (2001:35)  yang dalam 

bukunya “layanan bimbingan kelompok” dijelaskan  bahwa  bahwa  peranan  layanan  bimbingan  

kelompok  harus  dapat memunculkan aspek pribadi dari masing-masing anggota kelompok. 

Prayitno   (1995:40)  dalam  bukunya “layanan  bimbingan  dan   konseling kelompok, dasar dan 

profil” menjelaskan pula bahwa pembahasan tentang tahap perkembangan kegitan kelompok dalam 

rangka bimbingan dan konseling melalui pendekatan   kelompok  adalah  amat  penting  bagi  guru  

pembimbing,  dengan mengetahui dan menguasai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang 

hendaknya terjadi  di  dalam  kelompok  itu,  haruslah  dapat  memunculkan  segala  bentuk 

kedirian dari anggota kelompok. 

 

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam   setiap   tahapan   

dari   layanan   bimbingan   kelompok   ditujukan   untuk membentuk karakter individu  dengan 

memunculkan segala aspek kedirian atau kepribadian  individu  peserta  layanan   bimbingan  

kelompok,  sehingga  dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi pada diri individu dan apa 

diharapkan dari individu. 

 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas maka dapat disusun suatu kerangka 
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pemikiran bahwa komunikasi antar pribadi di lingkungan sekolah dan dalam suasana proses belajar 

mengajar merupakan salah satu faktor yang dapat membantu terciptanya  kelancaran dan dalam 

proses pembelajaran.  Kelancaran  komunikasi  antar  pribadi  akan  membawa  siswa dapat 

meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi,  namun  apabila  

komunikasi  antar   pribadi  tersebut  mengalami hambatan maka segala proses pembelajaran  akan 

mengalami kegagalan. Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  bantuan  kepada  para  siswa  untuk 

mengubah cara berkomunikasi  antar pribadi. Salah satu layanan yang  dipilih  adalah   layanan  

bimbingan  kelompok  dengan  teknik  simulasi.  

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara atas suatu permasalahan. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka dapat dibuat hipotesis: “Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi 

Meningkatkan Kemampuan   Komunikasi  Antar  Pribadi  Siswa  Kelas  XII IPS-5 semester ganjil  

SMA  Negeri  1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah  Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

 

Metode Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas XII IPS-5 semester ganjil  SMA Negeri 1 Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan hasil pengamatan penulis 

saat melaksanakan  penelitian dan informasi dari guru BK dan wali kelas SMA Negeri 1 Terusan 

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah   Tahun Pelajaran 2019/2020, yang mengampu di  kelas XII dan 

guru BK, bahwa siswa kelas XII berkesulitan dalam berkomunikasi antar pribadi. Siswa kelas XII 

IPS-5 SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, tersebut menunjukkan 

karakrakteristik berkesulitan komunikasi antar pribadi dengan ciri- ciri yaitu, kurang  memiliki  

sikap  pembukaan  diri,  sikap  percaya  diri,  kurang  mampu mengkomunikasikan pikiran dan 

perasaan dengan tepat, kurang mampu memecahkan konflik. 

 

Tempat Penelitian 

Penelitian apabila ditinjau dari segi tempatnya dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: (1)  

Penelitian  laboratorium.  (2)  Penelitian  perpustakaan.  (3) Penelitian kancah atau lapangan.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dilaksanakan di kelas XII IPS-5 SMA Negeri 1 

Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Pertimbangan atau alasan adalah sebagai berikut: (1)  

Ada sementara siswa yang memerlukan bimbingan dan peningkatan kemampuan komunikasi antar 

pribadi dibutuhkan oleh siswa SMA  Negeri  1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah   (2) 

SMA  yang melaksanan bimbingan  dan  konseling  yang  lancar  dan   terprogram.  (3)  Hasil  

penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi  peneliti di 

SMA  Negeri  1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, untuk  mengembangkan  program  

bimbingan  kelompok  dengan  salah  satu tujuan meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar 

pribadi siswa kela s  XII IPS-5 SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Jadwal Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini diperkirakan selama 3 bulan dari bulan  Juli 2019 sampai bulan Oktober 2019. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.   

Tabel Jadwal Penelitian 

No. Keterangan        Waktu Penelitian TP. 2019/2020 

Juli 

 

 Agustus September 

 

 Oktober Ket. 

1. Menyusun Program     xxxx     
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2. Persiapan Penelitian xxxx xxxx    

3. Surat Izin Penelitian xxxx xxxx    

4. Menyusun Instrumen  xxxx xxxx   

5. Pelaksanaan Penelitian   xxxx xxxx  

6. Pengumpulan Data   xxxx xxxx  

7. Mengolah Data    xxxx  

 

Pelaksanaan Penelitian dan Pembahasan 

 

Subjek penelitian  tindakan  Bimbingan  Konseling (BK), dalam  rangka  meningkatkan 

kemampuan  berkomunikasi antar pribadi melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

simulasi yang dilaksanakan pada siswa kelas XII IPS-5 semester ganjil SMA Negeri 1 Terusan 

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari uji coba instrumen, pelaksanaan instrumen,  

pelaksanaan  penelitian.  Target  yang  diharapkan dari  penelitian  ini adalah meningkatnya 

kemampuan berkomunikasi siswa kelas XII IPS-5 semester ganjil SMA Negeri 1 Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Persiapan Penelitian 

Beberapa langkah yang dilaksanakan untuk merealisasikan  penelitian adalah sebagai berikut : 

Membuat perencanaan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi. 

Mempersiapkan skenario pelaksanaan simulasi.  Mempersiapkan simulasi, pedoman simulasi aturan 

permainan simulasi.  Mempersiapkan angket dan check list observasi. 

 

Pelaksanaan dan Hasil Penelitian 

Setelah angket memenuhi syarat validitas dan reliabelitas angket maka angket siap untuk 

digunakan, teknik penghitungan hasil pengisian angket dengan pemberian skor pada item  

jawaban, untuk jawaban selalu  ( S )  yang apabila pernyataan terjadi pada diri siswa diberikan 

skor 3, jawaban kadang- kadang ( Kd ) yang apabila pernyataan terkadang ada pada diri siswa 

diberikan skor 2, jawaban tidak penah ( Tp ) yang apabila pernyataan tidak pernah ada pada diri 

siswa diberikan skor 1. 

 

Penggunaan angket diberikan pada saat awal penelitian, untuk mengetahui kemampuan  awal 

berkomunikasi antar pribadi siswa kelas XII IPS-5 dan pada akhir setiap siklus untuk mengetahui 

kemampuan akhir pada setiap proses siklus, sehingga dapat diketahui perkembangan kemampuan 

berkomunikasi antar pribadi siswa kelas IPS-5. Kesimpulan dari pengumpulan data dengan angket 

adalah menyatakan bahwa  siswa  kelas  XII  IPS-5  mempunyai   kemampuan   awal berkomunikasi  

antar  pribadi  yang  cukup  baik.  

 

Kesimpulan awal tentang kemampuan berkomunikasi antar pribadi siswa kelas XII IPS-5 

berdasarkan data pengisian angket komunikasi antar pribadi memiliki kemampuan rata- rata skor 

per aspek adalah 10,64, data tersebut menyatakan bahwa kemampuan berkomunikasi antar pribadi 

siswa kelas XII IPS-5 perlu ditingkatkan karena dari skor yang diperoleh belum sesuai dengan 

standar skor yang harus diperoleh masing-masing aspek. Kemudian  berdasarkan kesimpulan tersebut 

dilaksanakan  perlakuan dengan  menggunakan  layanan  bimbingan  kelompok  dengan  teknik  

simulasi.  
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Hasil Penelitian Siklus 1 

Pada pelaksanaan perlakuan yang  menjadi  pusat  perhatian  pada  saat pelaksanaan perlakuan atau 

peserta dituntut untuk memenuhi (1) sikap pembukaan diri (2) sikap percaya diri (3) 

mengkomunikasikan  dengan baik dan benar (4) menanggapi dan mengajukan ususl (5)  

menyimpulkan (6) memecahkan konflik.  

 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi untuk meningkatkan  

kemampuan  komunikasi  antar  pribadi  pada  siklus  pertama  ini dilakukan dengan dua tahap. 

Tahap pertama disebut tahap data awal atau best rate yang  dilakukan  dengan  lima  kali  perlakuan 

pengamatan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Juli sampai dengan 29  Juli, kemudian 

tahap kedua adalah tahap data akhir untuk pembanding atau data post rate,  yang  dilakukan pada 

hari Senin tanggal 05 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2019 

 

Pelaksanaan layanan diawali dengan pembentukan kelompok, yang dibagi menjadi  dua   kelompok  

yang  dilakukan  dengan  sistem  mengambil undian. Kelompok dibagi dua  kelompok A adalah 

kelompok yang selalu membenarkan dan kelompok B adalah kelompok  yang selalu menyanggah.  

 

Kemudian  mulai  ketua  mengocok  dadu  dan  melempar  dadu  sehingga keluar angka yang harus 

dijalankan, dan sekretaris mengabil kartu diskusi sesuai dengan angka anak dadu tersebut berada, 

sekretaris membacakan isi kartu diskusi dan  peserta  yang  lain  diminta  untuk  menanggapinya,  

dikarenakan  pada  awal pelaksanaan  layanan siswa peserta layanan masih bingung terhadap 

permainan maka pelaksanaan diskusi masih terasa kaku, sebagai contoh peserta tidak mampu 

menanggapi maupun menyanggah pendapat yang dimunculkan kelompok lawannya. 

 

Peneliti melakukan pengamatan, mengamati dan menilai respon siswa, melakukan pemantauan hasil 

pengamatan dan wawancara menanggapi maupun menyanggah pendapat yang dimunculkan kelompok 

lawannya. maka tindakan yang dilakukan diobservasi dan dinilai yang bentuknya terbagi atas 

penilaian proses dan penilaian hasil kegiatan yaitu :  

 

Penilaian proses dilakukan melalui observasi langsung mengenai evaluasi terhadap jadual yang telah 

disusun, jumlah siswa yang ikut konsultasi, kegiatan yang dilakukan serta masalah yang dibahas.  

Penilaian hasil dilakukan dengan mengevaluasi seluruh aspek yang telah dilaksanakan dan juga 

termasuk melalui angket sebelum kegiatan konsultasi (pretest) untuk menilai sejauhmana minat, 

kepercayaan, tempat konsultasi dan sikap terhadap konsultasi. Setelah kegiatan, siswa diberikan post 

test dari angket yang sama untuk menilai hasilnya. 

 

Analisis hasil refleksi dimulai dengan mengobservasi kehadiran siswa menurut jadual yang telah 

disusun. Disamping itu kehadiran dan proses konseling juga diamati dan dicatat kejadian yang terjadi 

termasuk masalah yang dikonsultasikan. Untuk mengetahui minat siswa kepercayaan, tempat 

konsultasi dan sikap terhadap konsultasi maka data angket dianalisis untuk mendapatkan gambaran 

dari kegiatan yang dilakukan. 

 

Pelaksanaan  pengumpulan  data  dilakukan  peneliti  pada  saat  setelah pelaksanaan  simulasi dan 

diskusi, dengan menggunakan angket daftar pernyataan. Setelah  selesai  sampai  pada  akhir   dari   

diskusi  simulasi membacakan hasil dari diskusi, hal tersebut menunjukkan  bahwa banyak siswa 

yang masih ragu dalam setiap kali diskusi namun setelah pada hari berikutnya  sudah  mulai  

menunjukkan  peningkatan,  pelaksanaan  yang dilakukan peneliti dengan memberikan skor kepada 

peserta sesuai dengan frekuensi kemunculan kriteria kemampuan komunikasi antar pribadi. 
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Hasil  Penelitian Siklus Kedua 2 

Siklus kedua diawali dengan perencanaan perbaikan treatment, pelaksanaan siklus berdasarkan hasil 

refleksi pada siklus pertama. Perencanaan pada siklus kedua adalah sebagai berikut: Peneliti 

menyiapkan instrumen, simulasi observasi. Peneliti merencanakan pelaksanaan simulasi dalam lima 

kali observasi dalam satu tahap, dengan perbaikan dalam hal membagi kelompok dengan sistem 

pengaturan dari peneliti dengan menempatkan  peserta  yang  aktif  dan  yang  tidak  aktif  diacak 

sehingga  peserta yang aktif mampu memotivasi siswa yang tidak aktif untuk berperan  serta 

dalam diskusi.  Membentuk  kelompok  dengan  dasar  data  observasi  pada  siklus pertama,  siswa 

yang aktif dibagi dan dikelompokkan kepada siswa yang kurang aktif, yaitu dengan kelompok A 

sebagai kelompok yang setuju  dengan  pendapat  dalam  kartu  diskusi simulasi sedangkan 

kelompok B. Memilih ketua dan sekretaris dari siswa pada siklus pertama yang kurang  aktif,  

ketua  bertugas  mengawasi  jalannya  diskusi  jangan sampai melenceng dari tema diskusi. Peneliti 

merencanakan target keberhasilan adalah 50% peningkatan dari satu tahap pelaksanaan layanan. 

 

Pelaksanaan siklus kedua dimulai dengan pembentukan kelompok yang diatur peneliti dengan 

susunan kelompok acak antara peserta yang akti dan pasif, data peserta yang aktif dan pasif didapat 

peneliti pada saat sklus pertama. Peserta yang aktif ada 9 anak, maka 4 peserta ada pada A dan 5 

peserta pada kelompok B, begitu pula  pelaksanaan  simulasi.  Kemudian ketua mempersilahkan 

peserta menanggapinya, pada siklus ini diskusi mulai tampak hidup, peserta berperan aktif pada 

saat diskusi, ini ditunjukkan dengan adanya perdebatan dari masing- masing kelompok  dan  cara  

peserta mencari  jalan  tengah  terhadap  pemecahan masalah yang dilakukan dengan aklamasi dan 

peserta banyak berperan aktift baik dari kelompok A maupun kelompok B, baik dari yang tadinya 

tidak aktif menjadi aktif karena termotivasi dengan teman yang tadinya aktif. Setelah selesai 

sampai pada akhir dari diskusi simulasi sekretaris membacakan hasil dari diskusi. 

 

Pelaksanaan pengamatan observasi dilakukan peneliti pada saat berlangsungnya pelaksanaan 

simulasi dan diskusi simulasi, untuk memudahkan penilaian setiap  kali siswa memberikan 

respon  atau tanggapan, siswa diminta menyebutkan  nama  terlebih  dahulu.  Instrumen  yang  

digunakan  adalah  daftar checklist. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan peneliti dengan 

memberikan skor  kepada peserta sesuai  dengan  frekuensi  kemunculan  kriteria peningkatan 

kemampuan komunikasi antar pribadi.  

 

Data tertsebut di atas menyatakan bahwa setelah diberikan treatment skor tingkat perubahan rata-

rata per-aspek mencapai 12,04 maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa treathment yang dilaksanakan pada tahap kedua atau pada siklus kedua sudah 

bisa meningkatkan kemamapuan berkomunikasi  antar pribadi rata- rata siswa kelas XII IPS-5, 

namun untuk lebih meyakinkan pelaksanaan treathment maka dilakukan pelaksanaan siklus yang 

ketiga dengan treathment yang sama. 

         

Hasil Penelitian Siklus 3 

Pelaksanaan perlakuan pada siklus ini diawali dengan membagi kelompok yang  dilakukan oleh 

peneliti, dan pembagian ketua dan skretaris oleh siswa. Pelaksanaan simulasi dimulai hari Senin 

tanggal 26 September  sampai dengan 07 Oktober 2019, yang disebut data awal atau best rate, 

kemudian tanggal 1 sampai dengan 09 September dipakai sebagai data pembanding atau post rate. 

 

Pelaksanaan  simulasi  diawali  dengan pembacaan aturan main simulasi. Kemudian ketua 

melempar dadu dan sekretaris yang membuka kartu diskusi sesuai dengan nomor pada anak dadu 

berada. Pada saat diskusi peserta sangat antusias  dan aktif, cara penyelesaian dan pemberian 
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solusi sudah dapat dikatakan meningkat, sebagai contoh pada diskusi sebelumnya penyelesaian 

masalah adalah terpusat pada satu siswa namun pada siklus ini siswa bersama-sama memberikan 

masukan dan diambil jalan tengahnya oleh  ketua.  

 

Hasil data di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil observasi simulasi  komunikasi antar   

pribadi terdapat peningkatan kemampuan berkomunikasi antar pribadi siswa kelas XII IPS-5, maka 

pelaksanaan treatment dapat dihentikan sampai pada  siklus  ketiga karena pelaksanaan treatment 

telah meningkat kemampuan berkomunikasi  antar  pribadi dengan taraf prosentase peningkatan 

50% dari masing-masing siklus. 

 

Dari pelaksanaan simulasi komunikasi antar pribadi pada siklus pertama masih  dianggap belum 

berhasil, dikarenakan peserta masih bingung dan ragu, keraguan peserta  adalah ketika akan 

menanggapi pernyataan dari peserta yang lain. Kemudian pula yang mempengaruhi kurangnya 

siswa dalam berkomunikasi akibat dari cara pembentukan kelompok  dengan sistem undian, 

sehngga peserta yang aktif dan tidak aktif tidak merata. Pada pelaksanakan siklus kedua dengan 

membagi kelompok dengan sistem pengaturan dari  peneliti yang peserta yang aktif dan yang 

tidak aktif bisa merata sehingga peserta yang aktif  mampu  memotivasi  siswa  yang  tidak  aktif  

untuk  berperan  serta  dalam diskusi.  

 

Kesimpulan, Implikasi dan Saran 

Hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK), dan pembahasan tentang peningkatan kemampuan  

berkomunikasi  antar  pribadi  siswa  kelas  XII  IPS-5  semester ganjil SMA Negeri 1 Terusan 

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020, dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan analisis data dan hasil dari penelitian tentang peningkatan kemampuan berkomunikasi 

antar pribadi siswa kelas XII IPS-3 semester ganjil SMA Negeri 1 Terusan Nunyai, diperoleh hasil 

yaitu untuk siswa kelas XII  IPS-5 yang berjumlah 31 siswa, dengan  taraf  prosentase  50%  

peningkatan  kemampuan  berkomunikasi antar pribadi siswa kelas XII IPS-5 dengan teknik 

simulasi pada layanan bimbingan kelompok dari  setiap   tahap   perlakuan   mampu   meningkatkan   

kemampuan berkomunikasi antar pribadi siswa kelas XII IPS-5 semester ganjil SMA Negeri  1 

Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Saran-Saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian  dan kenyataan yang ada di lapangan, maka penulis memberikan 

saran- saran sebagai berikut : Saran  Kepala Sekolah, dalam upaya untuk mengefektifkan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik simulasi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

antar pibadi siswa kelas XII IPS-5 maka  kepala sekolah diharapkan memberikan waktu yang 

cukup kepada petugas BK untuk mensosialisasikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

simulasi untuk meningkatakan kemampuan berkomunikasi antar pribadi siswa kelas XII IPS-5 SMA 

Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Saran Guru, guru sebaiknya lebih berusaha 

menciptakan suasana kelas yang aktif dan  menyenangkan dan komunikatif sehingga siswa dapat 

secara bertahap menerima apa yang dipelajari. Guru BK dapat menggunakan dan mengembangkan 

sendiri layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi untuk meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi antar pribadi. Guru BK sebaiknya lebih bisa menjalin keakraban antara guru BK dan 

siswa, supaya siswa menjadi lebih berani untuk mengungkapkan segala pendapatnya. 
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ABSTRACT 

The purpose of this classroom action research is to describe the following. To find out how to improve student 

learning outcomes class XI IPS 1 SMA Negeri 7 Bandung on Economics subject to the material "National 

Income" by applying the Problem Based Learning learning model. To know the description of the activities of 

class XI IPS 1 students of SMA Negeri 7 Bandung during the learning process of Economics on the material 

"National Income" through the application of the Problem Based Learning learning model. To find out how the 

response of class XI IPS 1 SMA Negeri 7 Bandung to the application of the Problem Based Learning learning 

model in Economics to the material of National Income. The results of research with the application of the PBL 

model can significantly improve student learning outcomes. This is evident from the acquisition of value after 

the application of the PBL model. The average pretest score (before the application of the PBL model) was 

55.48 in the "Low" category and only 2 people (5.72%) reached the KKM score. After the application of the 

PBL model, the average score for the 1st cycle was 73.83 in the "Good" category, students who achieved the 

KKM score were 18 people (51.43%). 

Key Word: Problem Based Learning (PBL) Learning Model, National Income. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut. Untuk mengetahui 

bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 7 Bandung pada mata pelajaran 

Ekonomi terhadap materi “Pendapatan Nasional” dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based 

Learning. Untuk mengetahui gambaran aktivitas siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 7 Bandung selama 

mengikuti proses pembelajaran Ekonomi pada materi “Pendapatan Nasional” melalui penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning. Untuk mengetahui bagaimanakah respon siswa kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 7 Bandung terhadap penerapan model pembelajaran Problem Based Learning pada mata pelajaran 

Ekonomi terhadap materi Pendapatan Nasional. Hasil penelitian dengan penerapan model PBL dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yang signifikan. Hal ini terbukti dari perolehan nilai setelah penerapan model 

PBL. Hasil nilai rata-rata pretes (sebelum penerapan model PBL) rata-rata 55,48 terkategori ”Rendah” dan 

hanya 2 orang (5,72%) yang mencapai nilai KKM. Sesudah penerapan model PBL,  perolehan nilai rata-rata 

siklus ke-1 adalah 73,83  terkatgori ”Baik”, siswa yang mencapai nilai KKM 18 orang (51,43%). 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL), Pendapatan Nasional. 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses yang sangat menentukan untuk  perkembangan individu dan 

perkembangan masyarakat. Kemajuan suatu  masyarakat dapat dilihat dari perkembangan 

pendidikanya. Menurut Achmad (1992: 91) “pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-

nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan”.  

 

Menurut Alwasilah (2003: 77) pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, yang dapat menimbulkan 

perubahan dalam dirinya agar berfungsi dalam kehidupan masyarakat.  Menurut Suhardinata, (2011: 

87) perwujudan masyarakat yang berkualitas menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam 

persiapan peserta didik menjadi subjek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang 

tangguh, kreatif, mandiri dan profesional. Semuanya itu tidak akan terlepas dari campur tangan 

pemerintah dalam menghadapi permasalahan di dunia pendidikan sekarang ini. Untuk mengatasinya 

perlu penataan terhadap sitem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas 

pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.  

                

Sukmadinata (2009: 93)  menjelaskan bahwa tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai secara optimal 

apabila guru sebagai pendidik selalu mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi terkini. Salah satu masalah yang dihadapi untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah proses 

pembelajaran yang masih lemah. Surakhmad (1982: 52) menyatakan hasil belajar yang masih rendah 

disebabkan oleh proses pembelajaran yang didominasi oleh pembelajaran tradisional. Pembelajaran 

tradisional adalah pembelajaran yang menggunakan metode ceramah dengan suasana kelas cenderung 

teacher-centered sehingga membuat siswa pasif.  

 

Menurut Wilis (1996:127) pembelajaran yang kurang memperhatikan perbedaan kondisi anak dan 

didasarkan pada keinginan guru, akan sulit untuk dapat mengantarkan anak didik ke arah pencapaian 

tujuan pembelajaran.Keberhasilan program pendidikan di sekolah banyak dipengaruhi oleh tenaga 

kependidikan terutama guru. Oleh karena itu peningkatan kualitas tenaga kependidikan sangat perlu, 

mengingat guru merupakan salah satu unsur dalam menentukan kualitas lulusan. Kualitas tenaga 

kependidikan yang handal dan kompeten akan memacu motivasi siswa untuk menjalani aktivitas 

belajarnya. 

 

Mencermati pendapat para pakar tersebut di atas, sering ditemui  kegagalan terhadap belajar siswa, 

dintaranya adalah pada mata pelajaran ekonom, yang sering dikesampingkan oleh para siswa/peserta 

didik, sehingga hasil belajar mereka sangat memprihatinkan. Pembelajaran adalah sesuatu yang 

dilakukan oleh siswa, yang pada dasarnya pembelajaran merupakan upaya pendidik untuk membantu 

siswa atau peserta didik melakukan kegiatan belajar, dengan tujuan pembelajaran terwujudnya 

efisiensi dan efektifivitas kegiatan belajar yang dilakukan oleh para siswa (Wilis, 1996: 130). 

 

Hasil belajar mata pelajaran Ekonomi yang  terukur dari nilai rata-rata ulangan masih kurang 

memuaskan dan membawa keprihatinan para pendidik khususnya guru-guru Ekonomi. Minat untuk 

mempelajari konsep-konsep Ekonomi juga masih rendah. Rendahnya hasil belajar siswa terhadap 

mata pelajaran ekonomi, diperoleh dan diketahui dari hasil observasi peneliti terhadap materi 

“Pendapatan Nasional”, diperoleh nilai rata-rata  55,48 terkategori “Rendah”. Dari jumlah siswa yang 

terdiri atas 35 orang, yang mencapai nilai KKM hanya 2 orang siswa atau 5,72%, dan yang tidak 

mencapai nilai KKM terdapat 33 orang siswa atau 94,28%.  
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Faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah faktor guru, siswa, metode atau model mengajar, 

teknik pembelajaran, dan kurangmya pemanfaatan media yang ada. Guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas masih menggunakan model atau metode pembelajaran ceramah 

yang berpusat pada guru (teacher-centered). Metode ceramah menyebabkan siswa menjadi cepat 

bosan dan kurang aktif dalam belajar. Oleh karena itu perlu ada inovasi baru yang bisa merubah 

pendekatan pembelajaran dari teacher-centered menjadi student-centered, agar siswa menjadi lebih 

aktif dan kondisi kelas menjadi lebih menyenangkan.  

 

Mencermati data  tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran Ekonomi pada materi 

“Pedapatan Nasional” belum maksimal. Dengan demikian perlu upaya guru untuk memperbaikinya. 

Diantaranya adalah perlu adanya perbaikan model/metode pembelajaran yang lebih baik daripada 

metode ceramah. Guru harus mampu memilih atau menentukan model/metode pembelajaran yang 

digunakan harus mampu memunculkan keterlibatan siswa secara aktif selama proses pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan mengaktifkan  siswa adalah model 

pembelajaran Broblem Based Learning.   

 

Berdasarkan paparan tersebut di atas, salah satu upaya guru dalam melakukan perbaikan kualitas 

belajar siswa terhadap mata pelaaran ekonomi, maka penulis melaksanakan penelitian tindakan kelas 

dengan menggunakan sebuah model pembelajaran yang menarik dan efektif, yaitu model 

pembelajaran yang mengharuskan siswa melakukan rangkaian aktivitas, yaitu model pembelajaran 

Problem Based Learning (Dananjaya, 2010: 34). 

Model pembelajaran Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya 

permasalahan nyata sebagai konteks untuk para siswa/peserta didik belajar berpikir kritis dan 

keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan (Rusman, 2012: 183). Selanjutnya 

Rusman (2012: 184) menjelaskan kembali bahwa model  Problem Based Learning (PBL), dirancang 

masalah-masalah yang menuntut siswa mendapat pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir 

dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan 

berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk 

memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karir dan kehidupan 

sehari-hari (Rusman, 2012: 184). 

 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas  maka, sebagai seorang guru, penulis merasa 

terpanggil untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran, termasuk 

juga rendahnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran ekonomi pada materi “Pendapatan 

Nasioanal” pada siswa kelas XI IPS 1  SMA Negeri 7 Bandung,  Oleh karena itulah penulis membuat 

penelitian tindakan kelas dengan judul  “Pengembangan Model Problem Based Learning untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pata Mata Pelajaran Ekonomi terhadap Materi Pendapatan 

Nasional di Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 7 Bandung” (Penelitian Tindakan Kelas di SMA Negeri 7 

Bandung  Kelas XI IPS 1 Semester 1 Tahun Pelajaran 2019-2020). 

 

Rumusan Masalah 

Dari latar  latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 7 Bandung pada mata pelajaran Ekonomi terhadap materi  “Pendapatan Nasional” dengan 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning?  Bagaimanakah  aktivitas siswa kelas XI 

IPS 1 SMA Negeri 7 Bandung selama mengikuti proses pembelajaran Ekonomi pada materi  

“Pendapatan Nasional” melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning? 

Bagaimanakah respon siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 7 Bandung terhadap penerapan model 
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pembelajaran Problem Based Learning pada mata pelajaran Ekonomi terhadap materi Pendapatan 

Nasional?    

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut. Untuk 

mengetahui bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 7 Bandung 

pada mata pelajaran Ekonomi terhadap materi “Pendapatan Nasional” dengan menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning. Untuk mengetahui gambaran  aktivitas siswa kelas XI IPS 1 

SMA Negeri 7 Bandung selama mengikuti proses pembelajaran Ekonomi pada materi  “Pendapatan 

Nasional” melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning. Untuk mengratui 

bagaimanakah respon siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 7 Bandung terhadap penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning pada mata pelajaran Ekonomi terhadap materi Pendapatan 

Nasional.   

 

Kajian Teori 

Rusman (2012: 191) menjelaskan bahwa pengembangan model pembelajaran sebagai suatu proses 

yang sistematik meliputi identifikasi masalah, pengembangan strategi dan bahan instruksional, serta 

evaluasi terhadap strategi dan bahan instruksional dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif 

dan efisien.  

Selanjutnya Sardiman (2006: 196) mendefinisikan bahwa pengembangan model pembelajaran sebagai 

cara yang sistematik untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi satu set bahan dan 

strategi belajar dengan maksud mencapai tujuan tertentu.  Menurut Sabri (2005: 65) 

pengembangan model pembelajaran adalah sebagai perencanaan secara akal sehat untuk 

mengidentifikasikan masalah belajar dan mengusahakan pemecahan masalah tersebut dengan 

menggunakan suatu rencana terhadap pelaksanaan, evaluasi, uji coba, umpan balik, dan hasilnya.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut  maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan model  

pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem 

pembelajaran. 

 

Menurut Sudiawan (2008: 211) terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam proses 

pengembangan dan perancangan pembelajaran yang berupa urutan langkah-langkah sebagai berikut: 

Identifikasi tujuan.Tahap awal model ini adalah menentukan apa yang diinginkan agar siswa dapat 

melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan program pengajaran. Melakukan analisis 

instruksional. Setelah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, maka akan ditentukan apa tipe belajar 

yang dibutuhkan siswa. Tujuan yang dianalisis untuk mengidentifikasi keterampilan yang lebih 

khusus lagi yang harus dipelajari. Dalam melakukan analisis instruksional kompetensi yang 

diharapkan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mengidentifikasi tingkah laku 

awal/karakteristik siswa. Ketika melakukan analisis terhadap keterampilan-keterampilan yang perlu 

dilatihkan dan tahapan prosedur yang perlu dilewati, juga harus dipertimbangkan keterampilan apa 

yang telah dimiliki siswa saat mulai mengikuti pengajaran. Yang penting juga untuk diidentifikasi 

adalah karakteristik khusus siswa yang mungkin ada hubungannya dengan rancangan aktivitas-

aktivitas pengajaran. Merumuskan tujuan kinerja. Berdasarkan analisis instruksional dan pernyataan 

tentang tingkah laku awal siswa, selanjutnya akan dirumuskan pernyataan khusus tentang apa yang 

harus dilakukan siswa setelah menyelesaikan pembelajaran.  Pengembangan tes acuan patokan. 

Pengembangan tes acuan patokan didasarkan pada tujuan yang telah dirumuskan, pengembangan 

butir assesmen untuk mengukur kemampuan siswa seperti yang diperkirakan dalam 

tujuan.  Pengembangan strategi pengajaran. Informasi dari lima tahap sebelumnya, maka selanjutnya 

http://www.rijal09.com/2016/04/pengertian-pembelajaran.html
http://www.rijal09.com/2016/03/v-behaviorurldefaultvmlo_28.html
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akan mengidentifikasi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Strategi akan meliputi 

aktivitas prainstruksional, penyampaian informasi, dan praktek. Pengembangan atau memilih. Tahap 

ini akan digunakan strategi pengajaran untuk menghasilkan pengajaran/bahan ajar yang akan 

digunakan.  Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang akan digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program 

pembelajaran. Hasil dari evaluasi formatif dapat digunakan sebagai masukan atau input untuk 

memperbaiki draft program.  Menulis perangkat. Hasil-hasil pada tahap di atas dijadikan dasar untuk 

menulis perangkat yang dibutuhkan. Hasil perangkat selanjutnya divalidasi dan diujicobakan di revisi 

pengajaran. Data yang diperoleh dari prosedur evaluasi formatif dirangkum dan ditafsirkan untuk 

mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh program pembelajaran.  Merancang dan 

Mengembangkan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan jenis evaluasi yang berbeda dengan 

evaluasi formatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara formatif dan 

direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang (Sudiawan, 2008: 211). 

 

Proses pengembangan model pembelajaran dalam hal ini proses belajar yang diharapkan terjadi secara 

optimal pada peserta didik melalui cara-cara yang dirancang dan difasilitasi oleh guru di sekolah. 

Dengan demikian diperlukan kegiatan pembelajaran yang disiapkan oleh guru.  Proses pengembangan 

model pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses 

belajar peserta didik, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperanan terhadap 

rangkaian kejadian-kejadian internal yang berlangsung di dalam peserta didik (Wilis,  1966: 134).  

 

Pengaturan proses pengembangan model  pembelajaran dilakukan secara seksama dengan maksud 

agar terjadi belajar dan membuat berhasil guna (Sudjana, 2000: 186). Oleh karena itu pembelajaran 

perlu dirancang, ditetapkan tujuannya sebelum dilaksanakan, dan dikendalikan pelaksanaannya. 

Proses pembelajaran yang berhasil guna memerlukan teknik, metode, dan pendekatan tertentu sesuai 

dengan karakteristik tujuan, peserta didik, materi, dan sumber daya. Sehingga diperlukan strategi yang 

tepat dan efektif. Proses pembelajaran merupakan suatu seni dan ilmu untuk membawa pembelajaran 

sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efesien dan efektif. Cara-

cara yang dipilih dalam menyusun Proses pembelajaran meliputi sifat, lingkup dan urutan kegiatan 

yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. 

 

Degeng (2003: 291) menjelaskan bahwa proses pengembangan model dalam belajar mengajar tidak 

hanya terbatas pada prosedur dan kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi pengajaran 

atau paket pengajarannya, guru harus dapat melaksanakan proses pembelajaran, oleh sebab itu guru 

harus memiliki persiapan mental, kesesuaian antara tugas dan tanggung jawab, penguasaan bahan, 

kondisi fisik, dan motivasi kerja.   

 

Pola tingkah laku yang terjadi dapat dilihat atau diamati dalam bentuk perbuatan reaksi dan sikap 

secara mental dan fisik. Tingkah laku yang berubah sebagai hasil proses pembelajaran mengandung 

pengertian luas, mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan sebagainya. Perubahan yang terjadi 

memiliki karakteristik: (1) perubahan terjadi secara sadar, (2) perubahan dalam belajar bersifat 

sinambung dan fungsional, (3) tidak bersifat sementara, (4) bersifat positif dan aktif, (5) memiliki arah 

dan tujuan, dan (6) mencakup seluruh aspek perubahan tingkah laku, yaitu pengetahuan, sikap, dan 

perbuatan.  

 

Oleh karena itu tidak ada strategi yang tepat untuk semua kondisi dan karakteristik yang dihadapi. 

Guru diharapkan mampu memilah dan memilih dengan tepat strategi yang digunakan agar hasil 

pembelajaran efektif dan maksimal. Taufiq (2010: 127) memaparkan bahwa Problem Based Learning 
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(PBL) adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk 

para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh 

pengetahuan. Problem Based Learning (PBL) dalam kurikulum, dirancang masalah-masalah yang 

menuntut siswa mendapat pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan 

masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. 

Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau 

menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karir dan kehidupan sehari-hari. 

 

Menurut Rusman (2012: 203) Problem Based Learning (PBL) merupakan metode instruksional yang 

menantang siswa agar “belajar dan belajar”, bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi 

masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan 

analisis siswa dan inisiatif atas materi pelajaran. Problem Based Learning (PBL) mempersiapkan 

siswa untuk berpikir kritis dan analitis, dan untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran 

yang sesuai. 

 

Problem Based Learning (PBL) merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir 

tingka tinggi, pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam 

benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Dengan 

Problem Based Learning (PBL) siswa dilatih menyusun sendiri pengetahuannya, mengembangkan 

keterampilan memecahkan masalah. Selain itu, dengan pemberian masalah autentik, siswa dapat 

membentuk makna dari bahan pelajaran melalui proses belajar dan menyimpannya dalam ingatan 

sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan lagi (Hamalik, 2008: 98). 

 

Dari paparan di atas, jadi  Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu 

strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta 

didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 

 

Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menurut Trianto. (2010: 186) memiliki tahapan 

sebagai berikut: Orientasi peserta didik terhadap masalah. Pada tahap ini, guru harus menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan agar peserta didik tahu apa tujuan utama 

pembelajaran, apa permasalahan yang akan dibahas, bagaimana guru akan mengevaluasi proses 

pembelajaran. Hal ini untuk memberi konsep dasar kepada peserta didik. Guru harus bisa memberikan 

motivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. 

 

Mengorganisasikan peserta didik, pada tahap ini, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah diorientasi, misalnya 

membantu peserta didik membentuk kelompok kecil, membantu peserta didik membaca masalah yang 

ditemukan pada tahap sebelumnya, kemudian mencoba untuk membuat hipotesis atas masalah yang 

ditemukan tersebut. 

 

Membimbing penyelidikan individu dan kelompok, pada tahap ini, guru mendorong peserta didik 

untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, melaksanakan eksperimen, menciptakan dan 

membagikan ide mereka sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 

 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, pada tahap ini guru membantu peserta didik dalam 

menganalisis data yang telah terkumpul pada tahap sebelumnya, sesuaikah data dengan masalah yang 
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telah dirumuskan, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Peserta didik memberi 

argumen terhadap jawaban pemecahan masalah. Karya bisa dibuat bentuk laporan, video, atau model. 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. pada tahap ini, guru meminta peserta 

didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan 

belajarnya. Guru dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah yang 

dipresentasikan setiap kelompok. Setelah selesai pembelajaran, jangan lupa agar guru memberikan 

penguatan, Dengan demikian peserta didik memiliki konsep yang bulat tentang kompetensi dasar 

yang dipelajari. 

 

Menurut Taufiq (2009: 129) berbagai pengembangan pengajaran Problem Based Learning (PBL) 

telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut: Pengajuan pertanyaan 

atau masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran disekitar pertanyaan 

dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. 

Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin 

berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA, matematika, ilmu-ilmu sosial), masalah-masalah yang 

diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya, siswa meninjau masalah itu dari 

banyak mata pelajaran. Penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan 

siswa melakukann penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. 

 

Menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa 

untuk menghasilkan produk tertentu dalam karya nyata. Produk tersebut bisa berupa laporan, model 

fisik, video maupun program komputer. Dalam pembelajaran kalor, produk yang dihasilkan adalah 

berupa laporan. Kolaborasi dan kerja sama. Pembelajaran bersdasarkan masalah dicirikan oleh siswa 

yang bekerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau kelompok kecil. 

 

Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Menurut Herawati (2008: 9)  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh 

guru di dalam kelas, yang kelasnya dibimbing oleh guru yang bersangkutan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dengan demikian atas dasar itulah penelitian ini menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas (PTK). 

 

Penelitian ini dilaksanakan dalam  dua siklus. Setiap tindakan siklus dalam proses pembelajaran 

dilakukan  dua kali pertemuan. Setiap siklus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) tahap 

perencanaan tindakan, 2) tahap pelaksanaan tindakan, 3) tahap observasi atau pengamatan, dan 4) 

tahap refleksi tindakan  (Sumarno, 1994:  64).  

   

Penelitian ini dilaksanakan di SMA  Negeri 7 Bandung, yang berlokasi di Jalan Lengkong Kecil 

Nomor 53 Bandung. Subjek penelitian tindakan kelas  ini adalah siswa kelas XI IPS 1  SMA Negeri 7 

Bandung,  yang berjumlah 35 orang siswa, yang terdiri atas siswa laki-laki  16 orang, dan siswa  

perempuan terdiri atas 19 orang. Penelitian tindakan kelas ini direncanakan akan dilaksanakan pada 

semester 1 tahun pelajaran 2019-2020, tepatnya pada bulan Agustus 2019 sampai  Oktober 2020. 

 

Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dalam dua  siklus.  Setiap  siklus pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan 

dua kali pertemuan, masing-masing pertemuan 2X45 menit pada mata pelajaran ekonomi khsusnya 

terhadap materi “Pendapatan Nasional”. Setiap siklus tidakan dalam proses pembelajaran dilakukan 
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melalui empat tahapan, yakni tahapan sebagai berikut: 1) tahap perencanaan (planning), 2) tahap 

pelaksanaan (action), 3) tahap observasi (observation), dan 4) tahap refleksi (reflection).  Selama 

penelitian tindakan kelas, ditemani oleh dua orang observer teman sejawat. Para observer mengamati 

jalannya proses  penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan kurang 

lebih tiga bulan di SMA Negeri 7 Bandung. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (PTK) yang telah dilaksanakan dalam dua siklus berjalan sesuai rencana 

yang telah diprogramkan. Proses pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran problem based 

learning dalam proses pembelajaran ekonomi terhadap materi pendapatan nasional. Sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, 

peneliti melaksanakan pra-penelitian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan bertujuan untuk untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberi tindakan.  

 

Hasil pra-penelitian yang dilaksanakan melalui pretes memperoleh nilai rata-rata terhadap materi 

“Pendapatan Nasional” adalah 55,48 terkategori “Rendah”. Dari jumlah siswa sebanyak 35 orang 

yang ikut pretes, hanya 2 orang siswa atau 5,72% yang mencapai nilai KKM, dan 33 orang siswa atau 

94,28% tidak mencapai nilai KKM. Perolehan nilai tertingi 75, perolehan nilai terendah 44. Dari 

perolehan  nilai rata-rata siswa kelas tersebut, memperoleh gambaran kemampuan awal siswa 

terhadap materi “Pendapatan Nasional” sebelum tindakan. Dari gambaran tersebut, dimulaiah proses 

pembelajaran siklus ke-1. Di siklus ke-1 setelah proses pembelajaran ekonomi pada materi  

“Pendapatan Nasional” dengan  penerapan model pembelajaran problem based learning, hasil nilai 

rata-rata siswa mencapai 73,83 terkategori “Baik”. Dari jumlah siswa sebanyak 35 orang, yang 

mencapai nilai KKM terdapat 18 orang siswa atau 51,45%, dan yang tidak mencapai nilai KKM 17 

orang siswa atau 48,57%. Perolehan nilai tertingi 86, perolehan nilai terendah 66. Perolehan nilai 

tersebut mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan perolehan nilai di pretes.  

 

Berbagai upaya guru yang dilakskanakan selama proses pembelajaran, akhirnya di silkus ke-2 

perolehan nilai rata-rata siswa meningkat lagi menjadi 86,45 terkategori “Sangat Baik”. Dari jumlah 

siswa sebanyak 35 orang, yang mencapai nilai KKM terdapat 33 orang siswa atau 94,28%, dan yang 

tidak mencapai nilai KKM  hanya 2 orang siswa atau 5,72%. Perolehan nilai tertingi 95, perolehan 

nilai terendah 66. 

 

Untuk lebih jelasnya peningkatan nilai rata-rata dan peningkatan persentase pencapaian  nilai KKM, 

dari pretes ke siklus ke-1 dan  ke siklus ke-2 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel Peningkatan Nilai Rata-rata dan Pencapaian Nilai KKM 

 Siswa Kelas XI IPS 1 

Tindakan 
Jumlah 

Siswa 

Nilai Rata-

rata 

Kenaik 

an 
Tuntas 

Kenaik 

an 

Pretes 
35  

Orang 

55,48 
18,35 

  5,72% 
45,71% 

Siklus Ke-1 3,83   51,43% 

Siklus Ke-2 86,45    12,62    94,28% 42,85% 

 

Tabel di atas merupakan peningkatan nilai rata-rata, dan peningkatan persentase pencapaian  nilai 

KKM, dari pretes ke siklus ke-1 dan  ke siklus ke-2. Dari julmah siswa sebanyak 35 orang, 

peningkatan perolehan nilai rata-rata dari pretes ke siklus ke-1 adalah 18,35, peningkatan perolehan 

persentase pencapaian nilai KKM dari pretes ke siklus ke-1 adalah 45,71%. Peningkatan perolehan 
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nilai rata-rata dari  siklus ke-1 ke siklus ke-2 adalah 12,62, peningkatan perolehan persentase 

pencapaian nilai KKM dari  siklus ke-1 ke siklus ke-2 adalah 42,85%.  Persentase pencapaian nilai 

KKM dari pretes ke siklus ke-1 dan ke siklus ke-2. Persentase pencapaian nilai KKM pada pretes 

adalah 5,72%, dan yang tidak mencapai nilai KKM adalah 94,28%.  Persentase pencapaian nilai 

KKM di siklus ke-1 adalah 51,43%, dan yang tidak mencapai nilai KKM adalah 48,57%. Persentase 

pencapaian nilai KKM di siklus ke-2  adalah 94,28%, dan yang tidak mencapai nilai KKM adalah 

5,72%. 

 

Kelemahan yang ditemui para siswa selama proses pembelajaran di siklus ke-1 adalah: 1) para siswa 

belum seluruhnya dapat melaksanakan diskusi dengan baik, 2) pada umumnya para siswa belum dapat 

mencari solusi dalam memecahkan masalah kesulitan belajarnya, sehingga kesulitan yang dihadapi 

masih perlu bimbingan yang kontinyu dari guru, 3) dengan demikian  bimbingan perlu dilakukan 

secara individu, 4) guru harus terus berupaya menumbuhkan motivasi kepada siswa, agar dapat 

meningkatkan hasil belajarnya dengan baik.  

 

Aktivitas siswa di siklus ke-1, hanya sebagian siswa yang terantusias mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik.  Para siswa masih perlu pemantauan dan bimbingan agar dapat mengikuti diskusi dengan 

sungguh-sungguh, karena masih terdapat beberapa siswa yang melaksanakan aktivitas yang tidak 

berhubungan dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari, dan sebagian siswa masih ada yang 

gaduh. Berbagai upaya yang dilakukan guru, di siklus ke-2 para siswa terantusias mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik, karena para siswa diberi keleluasan untuk beraktivitas, sehingga motivasi 

untuk memperbaiki prestasi belajarnya sangat meningkat.  

 

Secara keseluruhan aktivitas siswa di siklus ke-1 adalah sebagai berikut: 1) aktivitas siswa yang 

kategori “Baik” terdapat 61,15%, aktivitas siswa yang kategori “Cukup” terdapat 24,86%, dan 

aktivitas siswa yang kategori “Kurang” terdapat 13,99%. Aktivitas siswa di siklus ke-2 meningkat 

sangat positif.  Secara keseluruhan persentase aktivitas siswa di siklus ke-2 adalah sebagai berikut: 1) 

aktivitas siswa yang kategori “Baik” meningkat menjadi  83,15%, aktivitas siswa yang kategori 

“Cukup” terdapat 13,14%, dan aktivitas siswa yang kategori “Kurang” terdapat 3,71%.   

 

Peningkatan perolehan persentase aktivitas tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran problem based learning  dapat meningkatkan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran Ekonomi  terhadap materi pelajaran Pendapatan Nasional.  

 

Persentase aktivitas siswa di siklus ke-1 dan di siklus ke-2. Persentase aktivitas siswa di siklus ke-1, 

siswa yang kategori “Baik” terdapat 6,151%, aktivitas siswa yang kategori “Cukup” terdapat 24,83%, 

dan aktivitas siswa yang kategori “Kurang” terdapat 13,99%. Persentase aktivitas siswa di siklus ke-2 

yang kategori “Baik” adalah 83,15%, aktivitas siswa yang kategori “Cukup” terdapat 13,14%, dan 

aktivitas siswa yang kategori “Kurang” terdapat 3,71%.   

 

Mencermati persentase aktivitas siswa tersebut di atas, mengalami peningkatan yang sangat positif. 

Aktivitas tersebut berpengaruh terhadap respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran yang 

digunakan. Secara keseluruhan  respon siswa yang menyatakan “Ya” bahwa penerapan model 

pembelajaran problem based learning efektif terdapat 85,72%, siswa yang menyatakan “Cukup” 

terhadap penerapan model pembelajaran problem based learning terdapat 12,28%, dan siswa yang 

menyatakan “Kurang” terhadap penerapan model pembelajaran problem based learning terdapat 

1,90%. Persentase respon siswa yang menyatakan “Ya” bahwa penerapan model pembelajaran 
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problem based learning efektif terdapat 85,72%, siswa yang menyatakan “Cukup” terhadap 12,28%, 

dan siswa yang menyatakan “Kurang” terdapat 1,90%.   

 

Dari seluruh keberhasilan yang diperoleh siswa kelas XI IPS 1 dalam pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas yang telah dilakukan dua siklus, ditemui beberapa kendala yang perlu diketahui, diantaranya 

adalah sebagai berikut: Guru harus menjelaskan kepada siswa berulang-ulang tentang  prinsip-prinsip 

penerapan model pembelajaran problem based learning  yang digunakan pada mata pelajaran. 

Kesungguhan guru dalam membimbing siswa harus menyeluruh baik secara individu maupun 

kelompok. Memerlukan banyak waktu untuk melakukan bimbibgan  kepada siswa baik secara 

individu ataupun secara kelompok. Memerlukan waktu untuk melakukan latihan-latihan soal-soal 

yang berhubungan dengan cara perhitungan pendapatan nasional. Guru harus selalu mendorong siswa 

agar terus terantusias dan termotivasi untuk aktif mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Diperlukan kesabaran dan tenaga ekstra dari guru. 

 

Kesimpulan  

Hasil penelitian tindakan kelas (PTK) yang telah dilaksanakan dalam dua siklus terhadap proses 

pembelajaran Ekonomi terhadap materi “Pendapatan Nasional” yang dilaksanakan di kelas XI IPS 1 

semester 1 tahun pelajaran 2019-2020, hasil pengolahan dan analisis data diperoleh kesimpulan 

bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning efektif, karena dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa,  dapat meningkatkan aktivtas siswa dan  penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning direspon oleh siswa sangat positif. Kesimpulan tersebut di atas dapat dibuktkan dari 

hasil penelitian yang diperoleh, yakni sebagai berikut:  Berdasarkan hasil analisis pretes, kemampuan 

awal siswa terhadap mata pelajaran Ekonomi terhadap materi ”Pendapatan Nasipnal” diperoleh nilai 

rata-rata 55,48 terkategori “Rendah”. Perolehan nilai tertinggi hanya 75 dan perolehan nilai terendah 

47. Siswa yang mencapai KKM hanya 1 orang atau 5,72%. Hasil yang diperoleh dari belajar siswa 

terhadap  siklus ke-1 setelah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning diperoleh 

nilai rata-rata  73,83 terkategori “Baik”. Perolehan nilai tertinggi   86 dan perolehan nilai terendah  

60.  Siswa yang mencapi nilai KKM di siklus ke-1 terdapat  18 orang siswa atau 51,43%, dan siswa 

yang tidak mencapai milai KKM terdapat 17 orang siswa atau 48,57%. Hasil yang diperoleh dari 

belajar siswa di siklus ke-2 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning  

diperoleh nilai rata-rata adalah 86,45 terkategori “Sangat Baik”. Perolehan nilai tertinggi  95 dan 

perolehan nilai terendah  66. Siswa yang mencapi nilai KKM terdapat  33  orang  atau 94,28%, dan 

siswa yang tidak mencapai nilai KKM terdapat 2 orang 5,72%. Peningkatan perolehan nilai rata-rata 

dari pretes ke siklus ke-1 adalah 18,35, peningkatan perolehan persentase pencapaian nilai KKM dari 

pretes ke siklus ke-1 adalah 45,71%. Peningkatan perolehan nilai rata-rata dari  siklus ke-1 ke siklus 

ke-2 adalah 12,62, peningkatan perolehan persentase pencapaian nilai KKM dari  siklus ke-1 ke 

siklus ke-2 adalah 42,85%. Aktivitas  siswa di siklus ke-1 yang terkategori “Baik” terdapat 61,15%,  

yang terkategori “Cukup” terdapat 24,86%,  yang terkategori “Kurang” terdapat 13,99%. Aktivitas  

siswa di siklus ke-2 yang terkategori “Baik” terdapat 83,15%,  yang terkategori “Cukup” terdapat 

13,14%,  yang terkategori “Kurang” terdapat 3,71%,  Persentase respon siswa yang menyatakan 

“Ya” atau efektif terhadap penerapan model pembelajaran Problem Based Learning terdapat 85,72%, 

yang menyatakan “Cukup” terdapat 12,28% dan yang menyatakan “Kurang” terdapat 1,90%.                

  

Dengan demikian, dari seluruh gambaran peningkatan hasil belajar siswa tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning efektif, karena dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, dapat meningkatkan aktivtas siswa dan  penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning direspon oleh siswa sangat positif. 
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Kendala yang ditemui guru selama proses pembelajaran, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) 

kesungguhan guru dalam membimbing siswa harus menyeluruh baik individu maupun kelompok yang 

dilakukan scara kontinyu, 2) banyak memerlukan waktu, sedangkan waktu yang tersedia kurang 

memadai, 3) diperlukan kesabaran dan tenaga ekstra dari guru, 4) perlu dorongan dan motivasi kepada 

siswa serta kesabaran dan komunikasi yang hangat, 5) perhatian yang harus selalu terjaga, agar siswa 

selalu aktif mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, dan 6) guru harus selalu mendorong siswa 

agar terus terantusias dan termotivasi untuk aktif mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

 

Saran 

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan antara lain adalah sebagai berikut: Saran untuk Guru, RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) hendaknya disusun secara lengkap, dan dipersiapkan sebelum 

mengajar. Rencana  pembelajaran hendaknya dilengkapi dengan berbagi instrumen yang diperlukan. 

Pemilihan model merupakan salah satu keberhasilan pencapaian indikator yang telah ditetapkan 

dalam tujuan pembelajaran. Rangsangan guru dan  menumbuhkan motivasi atau minat belajar kepada 

siswa merupakan keharusan bagi guru, agar para siswanya dapat mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik. Hendaknya guru membuat/menyediakan bahan ajar sebagai salah satu rujukan untuk 

mempermudah memahami teori/materi yang akan diajarkan. Memberi kesempatan yang leluasa 

untuk bertanya atau mengemukakan masalah yang dihadapi, dan guru menanggapi semua masalah 

tersebut agar siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus mengikuti pembelajaran. Guru 

sebaiknya melaksanakan observasi dengan sesama guru, dan memberikan masukan untuk melakukan 

releksi perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to find out efforts to improve the ability of SDN 2 Gaya Baru III teachers in 

arranging learning administration through the Even Semester 2019/2020 school year workshop. The approach 

used is School Action Research, which was conducted on 20 teachers at SDN 2 Gaya Baru III. The study 

consisted of three cycles, each cycle consisting of stages of planning, action, evaluation, reflection and 

recommendation. The results of this study indicate that the implementation of workshop activities can improve 

the administration of learning for SDN 2 Gaya Baru III teachers. This is known from the data in Cycle I which 

shows that the average percentage only reaches 10.00%, increases to 70.00% in Cycle II and again increases to 

80.00% in  Cycle III or has been within the limits of the indicator for the success of the action. which is set 

above 80.00%.  The suggestion in this study is that workshop activities for SDN 2 Gaya Baru III teachers in the 

future should be further improved because this is a positive and strategic effort in improving learning 

administration and improving the quality of learning implementation in order to achieve the educational goals 

that have been set.  

Key Word: Teacher Ability, Arrange Learning Administration, Workshop 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya meningkatkan kemampuan guru SDN 2 Gaya Baru III 

dalam menyususn administrasi pembelajaran melalui workshop  Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Pendekatan yang digunakan Penelitian Tindakan Sekolah, yang dilakukan terhadap 20 orang guru SDN 2 Gaya 

Baru III. Penelitian terdiri dari tiga siklus, setiap siklus terdiri dari tahapan perencanaan, tindakan, evaluasi, 

refleksi dan rekomendasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksaaan kegiatan workshop dapat 

meningkatkan administrasi pembelajaran guru SDN 2 Gaya Baru III. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I 

yang menunjukkan bahwa persentase rata-rata hanya mencapai 10,00%, naik menjadi 70,00% pada Siklus II dan 

kembali mengalami kenaikan menjadi 80,00% pada Siklus III atau telah sesuai batas indikator keberhasilan 

tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.  Saran dalam penelitian ini adalah kegiatan workshop bagi Guru 

SDN 2 Gaya Baru III pada masa-masa yang akan datang hendaknya semakin ditingkatkan sebab hal ini 

merupakan upaya yang positif dan strategis dalam meningkatkan administrasi pembelajaran dan meningkatkan 

kualitas pelaksanaan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Kata Kunci: Kemampuan Guru, Menyusun Administrasi Pembelajaran, Workshop 

 

Latar Belakang Masalah  

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur 

secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
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serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi 

Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) 

kepribadian, (3) sosial, dan (4) profesional. Keempat kompetensi terintegrasi dalam kinerja guru. 

 

Guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Semua komponen 

lain, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, biaya, dan sebagainya tidak akan banyak berarti apabila 

esensi pembelajaran yaitu interaksi guru dengan peserta didik tidak berkualitas. Semua komponen 

lain, terutama kurikulum akan “hidup” apabila dilaksanakan oleh guru. 

 

Begitu pentingnya peran guru dalam mentransformasikan input-input pendidikan, sampai-sampai 

banyak pakar menyatakan bahwa di sekolah tidak akan ada perubahan atau peningkatan kualitas tanpa 

adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru. dalam proses pembelajaran. Guru merupakan faktor 

penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, karena guru memegang peranan 

dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan. 

 

Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam 

proses pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan 

mempunyai posisi strategis maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan 

perhatian besar kepada peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya. Guru adalah 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat (Djamarah, 2000: 23).  

 

Guru harus memiliki kemampuan yang meliputi penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesional 

keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk 

melaksanakan tugasnya, disamping itu guru harus merupakan pribadi yang berkembang dan bersifat 

dinamis. Pendidik dan tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional berkewajiban: Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Mempunyai komitmen secara profesional untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.  

 

Harapan dalam undang-undang tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pola mengajar 

guru yang pada mulanya sebagai sumber informasi bagi siswa dan selalu mendominasi kegiatan 

dalam kelas berubah menuju paradigma yang memposisikan guru sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran dan selalu terjadi interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa dalam 

kelas. Kenyataan ini mengharuskan guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya terutama 

memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran.  
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Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah secara ideal guru memiliki kinerja yang 

baik, khususnya dalam kelengkapan administrasi pembelajaran. Berdasarkan hasil prariset dengan 

melakukan penilaian terhadap administrasi pembelajaran 10 guru di SDN 2 Gaya Baru III, maka 

diperoleh data sebagai berikut:  

 

Tabel. Hasil Prariset Terhadap Administrasi Pembelajaran Guru SDN 2 Gaya    Baru III 

No Kriteria Skor Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik  86 – 100% 0 0,00 

2 Baik 70 – 85% 1 10,00 

3 Cukup 55 – 69% 2 20.00 

4 Kurang < 55 % 7 70,00 

Jumlah 10 100,00 

Sumber: Pengolahan Data Prariset Tahun 2019 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan administrasi pembelajaran guru SDN 2 Gaya 

Baru III masuk dalam kategori kurang. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 10 guru, terdapat 7 

(70,00%) guru yang administrasi pembelajarannya kurang baik. Guru yang administrasi belajarnya 

masuk dalam kategori baik hanya berjumlah 1 guru (10,00%). Sementara itu guru yang administrasi 

pembelajarannya cukup baik hanya berjumlah berjumlah 2 guru (20,00%). 

 

Penilaian terhadap administrasi pembelajaran guru tersebut didasarkan pada Instrumen Supervisi 

Administrasi Pembelajaran yang meliputi 17 komponen penilaian yaitu: Kalender Pendidikan, 

Pemetaan SK, KD, Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP, Analisis KKM, Analisis 

Hasil Belajar, Progam Perbaikan (Remedial), Program Pengayaan (Enrichment), Kisi-kisi Soal, Bank 

soal/Instrumen Tes, Buku Daftar Hadir, Buku Daftar Nilai, Buku Agenda, Jadwal Tata Muka dan 

Buku Referensi 

 

Sesuai dengan data awal yang menunjukkan bahwa administrasi pembelajaran guru SDN 2 Gaya Baru 

III masih kurang tersebut maka penulis mengidentifikasi adanya masalah yang dihadapi para guru 

sehingga diperlukan adanya suatu strategi untuk meningkatkan kelengkapan administrasi 

pembelajaran melalui pelaksanaan kegiatan workshop. Melalui kegiatan workshop tersebut maka 

diharapkan akan terjadi peningkatan administrasi pembelajaran guru yang akan berdampak pada 

semakin meningkatnya pelaksanaan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: Administrasi pembelajaran guru SDN 2 Gaya Baru III masih dalam 

kategori kurang, sebagaimana ditunjukkan oleh 7 dari 10 guru (70,00%) yang dinilai dalam prariset 

pada bulan Juli 2019. Kurang lengkapnya administrasi pembelajaran guru tersebut dapat disebabkan 

oleh minimnya keikutsertaan guru dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan 

guru dalam melengkapi administrasi pembelajaran. Diperlukan adanya strategi atau tindakan untuk 

meningkatkan administrasi pembelajaran guru, yaitu melalui kegiatan workshop yang dapat 

meningkatkan administrasi pembelajaran guru. 

 

Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimanakah upaya meningkatkan kualitas administrasi guru melalui workshop di SDN 2 Gaya 

Baru III Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020?” 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 

meningkatkan kualitas administrasi guru melalui workshop di SDN 2 Gaya Baru III Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

 

Tinjauan Pustaka 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 

dinyatakan, guru termasuk pendidik yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik 

perguruan tinggi. Selanjutnya pada Pasal 24 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki 

kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

 

Perubahan paradigma dalam bidang pendidikan di Indonesia, menuntut perubahan prilaku mengajar 

guru, bahwa guru terutama harus dapat menempatkan diri pada posisi fasilitator belajar daripada 

instruktur atau pengajar. Perubahan peran ini didukung 4 (empat) pilar penting dalam pendidikan 

yang diterapkan oleh UNESCO (1996), yaitu sebagai berikut: Learning to Know, yaitu belajar untuk 

mengetahui sesuatu untuk memperoleh pengetahuan. Learning to Do, yaitu belajar sambil berbuat dan 

belajar sambil mendalami. Learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama dalam prinsip 

kebersamaan, kekeluargaan, kesejahteraan, kemitraan dan kerja sama yang dilandasi oleh kasih 

sayang dan kepercayaan satu sama lain. Learning to be, yaitu tetap menjadi dirinya sendiri dengan 

segala karakteristiknya yang berbeda satu sama lain. 

 

Profesionalitas guru merupakan kemampuan seorang pendidik dalam mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan identitas individu untuk menciptakan/menghasilkan sesuatu yang baru, guna 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi yaitu menyampaikan/memberikan ilmu pengetahuan, 

sikap dan keterampilan kepada peserta didik di sekolah atau lembaga pendidikan formal sehingga 

peserta didik tersebut mampu melaksanakan sesuatu. Jika keterampilan guru dihubungkan dengan 

pengembangan strategi pembelajaran, maka keterampilan guru dalam mengembangkan strategi 

pembelajaran merupakan pengembangan kemampuan guru dalam mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan identitas individunya guna memecahkan masalah yang sedang dihadapi yaitu 

menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik, melalui strategi pembelajaran yaitu urutan 

kegiatan yang sistematik, garis-garis besar haluan untuk bertindak, pola-pola umum kegiatan guru, 

mencakup tentang urutan kegiatan pembelajaran, metode, media, dan waktu yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Mulyasa, 2003: 132). 

 

Bagi guru kreatif ini tingkah laku mereka laksanakan dalam menghadapi berbagai situasi belajar, 

didasarkan kepekaan mereka terhadap pengertian-pengertian tertentu serta penggunaan dalam 

hidupnya. Keterampilan merupakan daya atau kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu. 

Kemampuan ini dapat terkait dengan bidang seni dan kesehatan maupun ilmu pengetahuan. Dibidang 

ilmu pengetahuan, kemampuan pengamatan dan perbandingan, menganalisa dan menyimpulkan lebih 

menentukan. Kedua-duanya menuntut pemusatan perhatian, kemampuan, kerja keras dan ketekunan; 

kedua-duanya bertolak dari intelektualisme dan emosi, serta merupakan cara pengenalan realitas alam. 
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Setiap orang memiliki sikap kreatif, sebab keterampilan merupakan atribut dari semua orang 

menurutnya keterampilan tidak tergantung pada bakat yang turunkannya sebaliknya keterampilan 

merupakan ego dari setiap manusia, memang terdapat keterampilan unggul, tetapi ada keterampilan 

yang dimiliki oleh orang biasa dalam melepaskan diri dari cara-cara biasa, dengan mengubah cara-

cara lama dan mengembangkannya (Mulyasa, 2003: 134). 

 

Dalam proses pembelajaran guru dapat berlatih untuk berfikir kreatif dalam memecahkan 

permasalahan yang timbul, melalui langkah-langkah: (a) persiapan mempelajari latar belakang 

permasalahannya; (b) konsentrasi dengan berusaha memikirkan sepenuhnya masalah yang dihadapi; 

(c) inkubasi yaitu memanfaatkan waktu untuk melepaskan masalah dan membawa ke alam pra sadar; 

(d) iluminasi maksudnya dalam alam pra sadar itu menemukan gagasan dalam bentuk cara pemecahan 

masalah; (e) verifikasi yaitu pemecahan masalah dengan cara yang sama sekali baru. Keterampilan 

dapat digunakan sebagai strategi pilihan dalam kegiatan pembelajaran, karena didalamnya akan 

mendorong keterlibatan mental seseorang untuk mengungkap aspek-aspek yang melandasi timbulnya 

suatu peristiwa sosial. 

 

Ibrahim (2005: 21) menyatakan bahwa profesionalitas menyangkut 3 unsur yaitu: keahlian, baru dan 

bernilai. Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah hendaknya memunculkan sesuatu yang keahlian 

yang baru, bernilai dan bermanfaat. Peran yang dimiliki pendidikan sangat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara, maka nilai-

nilai tersebut harus ada dalam proses pembelajaran. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung pada 

bagaimana cara mengenali, menghargai, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan hal ini 

berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk itulah peran 

pendidik atau guru untuk menumbuhkan keterampilan sangat penting.  

 

Tujuan pendidikan adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk 

mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya 

dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kemampuan yang berbeda-beda, 

oleh karena itu membutuhkan pendidikan berbeda-beda pula. Pendidikan bertanggung jawab untuk 

memandu yakni mengidentifikasi dan membina serta memupuk yaitu mengembangkan dan 

meningkatkan bakat tersebut, termasuk bakat yang ada pada mereka yang berbakat istimewa atau 

memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.  

 

Perkembangan dunia pendidikan sangat pesat, disadari atau tidak bahwa yang menentukan bakat 

bukan hanya intelegensia (kecerdasan), melainkan juga keterampilan, dan pengikatan diri terhadap 

tugas atau motivasi untuk berprestasi. Keterampilan atau daya cipta memungkinkan munculnya 

penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta dalam semua bidang usaha lainnya. 

Seorang guru harus mampu mendukung perbedaan individu, mendukung imajinasi, menjauhkan siswa 

dari rasa takut, dan kemampuan menelaah siswa secara individu. (Ibrahim, 2005: 21).  

 

Aktivitas proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Proses pembelajaran berhasil 

dan mutu pendidikan dapat meningkat apabila guru mampu memahami dan menghayati profesinya 

dan dan tentunya guru yang memiliki wawasan pengetahuan dan keterampilan sehingga membuat 

proses pembelajaran aktif, guru mampu menciptakan suasana pembelajaran inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan. Guru dalam melaksanakan tugas profesinya dihadapkan pada berbagai pilihan, seperti 

cara bertindak bagaimana yang paling tepat, bahan belajar apa yang paling sesuai, metode penyajian 

bagaimana yang paling efektif, alat bantu apa yang paling cocok, langkah-langkah apa yang paling 
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efisien, sumber belajar mana yang paling lengkap, sistem evaluasi apa yang paling tepat, dan 

sebagainya.  

 

Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru untuk menjadi guru yang profesional adalah 

guru harus terus berupaya meningkatkan kualitas drinya, terutama pengimplementasian kinerja, baik 

dalam proses pembelajaran maupun kelengkapan administrasi guru sebagai bentuk bukti fisik bahwa 

dirinya benar-benar dikatakan sebagai guru profesional. Administrasi guru mutlak diperlukan sebagai 

persiapan mengajar didepan kelas. Dengan adanya buku administrasi guru, sang guru akan mampu 

mengontrol dirinya dalam setiap sikap dan perbuatan pembelajarannya serta dapat 

dipertanggungjawabkan didepan publik dan komunitas pebelajar. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk kelompok Penelitian Tindakan Sekolah, yaitu penelitian yang lazim 

dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang pada saatnya akan meningkatkan 

pencapaian kompetensi peserta didik secara maksimal. Desain penelitian tindakan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah desain putaran spiral sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu 

penelitian tindakan, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan 

Taggert (dalam Arikunto, 2002: 83) yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang 

berikutnya.  

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada guru di SDN 2 Gaya Baru III, yang berjumlah 10 guru. Penelitian 

dilaksanakan pada Semester Genap Tahun pelajaran 2019/2020. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam Penelitian Tindakan ini adalah apabila terjadi kenaikan jumlah dan 

persentase guru yang infovatif pada setiap siklus. Siklus dihentikan apabila secara keseluruhan 

persentase administrasi pembelajaran guru mencapai lebih dari 80%.  

 

Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instrumen Supervisi Administrasi 

Pembelajaran yang meliputi 17 komponen penilaian yaitu: Kalender Pendidikan, Pemetaan SK, KD, 

Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP, Analisis KKM, Analisis Hasil Belajar, Progam 

Perbaikan (Remedial), Program Pengayaan (Enrichment), Kisi-kisi Soal, Bank soal/Instrumen Tes, 

Buku Daftar Hadir, Buku Daftar Nilai, Buku Agenda, Jadwal Tata Muka dan Buku Referensi. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif karena data yang 

dikumpulkan merupakan data  kuantitatif, berupa penyajian data melalui tabel dan meringkas data 

dalam ukuran frekuensi dan  persentase. Skor penilaian pada setiap butir komponen adalah 4=baik 

sekali, 3=baik, 2=cukup, 1=kurang, 0=tidak ada. 

 

Selanjutnya untuk  mengetahui gambaran lebih spesifik, analisis data dalam penelitian menggunakan 

perhitungan kuantitatif untuk mendapatkan persentase nilai akhir dari supervisi kegiatan pembelajaran 

yaitu sebagai berikut: 
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Ketercapaian: 

 

86 – 100% = A (Sangat Baik ) 

70 – 85% = B (Baik) 

55 – 69% = C (Cukup) 

< 55 % = D (Kurang) 

 

(Arikunto, 2002: 119) 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Siklus I 

Perencanaan tindakan dilakukan untuk mendapatkan kerangka dasar pelaksanaan supervisi 

administrasi pembelajaran. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berupa lembar 

Supervisi Administrasi Pembelajaran. Peneliti juga menginfomasikan kepada para guru bahwa akan 

dilaksanakan supervisi administrasi dengan tujuan agar guru mempersiapkan adminitrasi 

pembelajaran.  

 

Upaya yang ditempuh adalah melaksanakan workshop yang bertujuan untuk menumbuhkan 

kegairahan guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengadministrasikan 

mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan belajar mengajar. Selain itu untuk 

menyetarakan kemampuan dan kemahiran guru dalam proses belajar mengajar sehingga dapat 

menunjang usaha pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. 

 

Pelaksanaan penelitian pada Siklus I adalah pada hari Sabtu 9 Januari 2020 terhadap 10 guru. 

Pelaksanaan tindakan awali dengan menyelenggarakan workshop di sekolah mengenai peningkatan 

administrasi guru dalam pembelajaran. Dalam kegiatan workshop ini, guru diberikan kesempatan 

untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari 

dan mencari cara penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, guru, serta kondisi 

sekolah dan lingkungan. 

 

Pelaksanaan workshop ini akan membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan 

dengan keilmuan dan IPTEK, kegiatan pelaksanaan kurikulum dan metodologi serta sistem evaluasi 

dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Selain itu melalui workshop guru akan saling berbagi 

informasi dan pengalaman dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK. Workshop ini 

diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar 

sesuai kurikulum KTSP, membahas kekurangan/kesulitan dalam pembelajaran serta, perangkat apa 

saja yang dibutuhkan dalam membelajarkan materi kepada siswa, berkomunikasi dan berbagi 

informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran.  

 

Hasil pengamatan pada Siklus I menunjukkan bahwa guru masih kurang aktif dalam kegiatan 

workshop, hal ini dapat disebabkan karena pelaksanaan workshop dalam rangka penelitian ini baru 

pertama kali dilakukan sehingga guru masih belum fokus dalam mengikuti pemaparan yang 

disampaikan oleh pemateri, sehingga nampak beberapa guru tidak konsentrasi dalam workshop.  
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Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kelemahan pelaksaan workshop adalah pada interaksi 

yang masih kurang antara guru dan pemateri sehingga workshop cenderung masih bersifat satu arah 

dari pemateri kepada guru. Guru belum antusias dalam mengikuti diskusi dan belum aktif mengajukan 

pertanyaan sehingga pelaksaan workshop masih cenderung datar dan monoton.  

 

Hal ini tentunya masih kurang ideal sebab maksud dilaksanakannya workshop adalah agar guru aktif 

dalam kegiatan yang dilaksanakan, hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan guru serta adanya 

standar kemampuan yang harus dicapai dalam mengajar oleh guru, namun pada kenyataannya tidak 

semua guru aktif mengikuti tahapan kegiatan dalam workshop sehingga ini akan akan dapat 

berpengaruh terhadap pemahaman mengenai materi yang disampaikan dan akan mempengaruhi 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. 

 

Guru diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam workshop, karena dengan aktifnya guru, akan 

meningkatkan pemahaman mengenai kelebihan dan kekurangan yang dihadapi oleh guru terhadap 

kurikulum maupun permasalahan pembelajaran, sehingga guru dapat bertukar pengalaman maupun 

informasi mengenai bagaimana mengelola proses belajar mengajar yang baik sehingga dicapai hasil 

yang sesuai dengan yang diharapkan.  

 

Workshop sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru diharapkan dapat 

dijadikan sebagai ajang komunikasi dan interaksi bagi para guru untuk meningkatkan kemampuan 

dalam mengelola administrasi pembelajaran. Selain itu agar guru mampu menguasai bahan pelajaran 

yang disajikan, mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media/sumber 

belajar, menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi pembelajaran dan menilai prestasi 

siswa untuk keperluan pembelajaran, 

 

Berdasarkan data maka dapat dievaluasi pada Siklus I, administrasi pembelajaran guru SDN 2 Gaya 

Baru III masih masuk ke dalam kategori kurang. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 10 guru, 

terdapat 5 (50,00%) guru yang administrasi pembelajarannya kurang lengkap. Sementara itu guru 

yang administrasi pembelajarannya masuk dalam kategori baik hanya berjumlah 1 guru (10,00%), 

sedangkan yang administrasi pembelajarannya cukup baik berjumlah 4 guru (40,00%). Pada 

umumnya guru masih kurang dalam melengkapi Pemetaan SK dan KD, Silabus,Analisis Hasil 

Belajar dan Progam Perbaikan (Remedial). 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase rata-rata administrasi pembelajaran guru SDN 2 Gaya Baru 

III baru mencapai 10,00%. Hal ini masih relatif jauh dibandingkankan dengan indikator 

keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus I maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan perbaikan 

pada pelaksanaan siklus selanjutnya, yaitu sebagai berikut: Guru kurang berpartisipasi aktif dalam 

mengikuti kegiatan workshop yang diselenggarakan di SDN 2 Gaya Baru III. Pelaksanaan workshop 

masih cenderung satu arah dari pemateri kepada guru SDN 2 Gaya Baru III sehingga perlu 

ditingkatkan. Evaluasi terhadap administrasi pembelajaran guru masih masuk dalam kategori kurang 

sehingga perlu ditingkatkan 

 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus I yang menunjukkan bahwa secara umum administrasi 

pembelajaran guru pada Siklus I masih masuk dalam kategori kurang, sehingga direkomendasikan 

untuk melaksanakan penelitian pada Siklus II 
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Siklus II 

Berdasarkan beberapa kekurangan yang terjadi pada Siklus I, maka peneliti kembali melakukan 

perencanaan tindakan agar hasil yang diperoleh pada Siklus II menjadi lebih baik dibandingkan 

dengan Siklus sebelumnya. Peneliti dalam tahap ini merencanakan kegiatan workshop tahap II, yang 

dengan fokus agar guru dapat berperan aktif dalam pelaksaaan workshop. Selain itu dalam tahap 

supervisi administrasi, Selain itu peneliti memberikan sosialisasi kepada guru bahwa akan 

dilaksanakan siklus berikutnya. Pada tahap perencanaan Siklus II ini peneliti kembali mempersiapkan 

instrumen penelitian berupa lembar Supervisi Administrasi Pembelajaran.  

 

Guru SDN 2 Gaya Baru III diharapkan lebih aktif dalam mengikuti workshop tahap kedua, sebagai 

wadah bagi guru mata pelajaran yang berada di sekolah untuk saling berkomunikasi, belajar dan 

bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi dan 

pendidik dalam proses pembelajaran di kelas. 

 

Pelaksanaan penelitian pada Siklus II adalah pada hari Sabtu 16 Februari 2020 terhadap 10 guru SDN 

2 Gaya Baru III. Pada tahap ini peneliti berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam melaksanakan 

supervisi administrasi pembelajaran guru di dalam kelas.  

 

Hasil obeservasi pada Siklus II menunjukkan bahwa sebagian guru telah mengalami kemajuan dan 

berperan aktif dalam workshop yang diselenggarakan, di mana mereka mulai nampak aktif 

mengajukan pertanyaan, berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan sesama guru lain, baik dalam hal 

administrasi pembelajaran maupun di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas.  

 

Pelaksanaan workshop ini nampak mulai mengalami kemajuan dalam memotivasi guru untuk 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat 

evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional. 

Selain itu untuk meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran 

sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Dalam workshop 

guru mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas 

sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran 

masing-masing. 

 

Guru mulai mampu mengembangkan administrasi pembelajaran, dengan menyusun program jangka 

panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan secara rutin. 

Hal ini merupakan kemajuan positif bagi guru dalam meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme 

guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian/evaluasi pembelajaran di kelas, sehingga 

mampu mengupayakan peningkatan pendidikan di sekolah. Guru juga semakin baik dalam 

mengembangkan silabus dan melakukan Analisis Materi Pelajaran (AMP), Program Tahunan (Prota), 

program Semester (Prosem), Satuan Pelajaran (Satpel) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). 

 

Berdasarkan data maka dapat dievaluasi bahwa pada Siklus II, administrasi pembelajaran guru SDN 

2 Gaya Baru III  mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan Siklus I atau sudah 

masuk ke dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 10 guru, terdapat 6 (60,00%) guru 

mampu melengkapi administrasi pembelajaran dengan baik. Sementara itu guru yang administrasi 

pembelajarannya masuk dalam kategori kurang hanya berjumlah 1 guru (10,00%). Data lain 

menunjukkan 1 (10,00%) guru mampu melengkapi administrasi pembelajaran dengan amat baik 

dan 2 (20,00%) guru mampu melengkapi administrasi pembelajaran dengan cukup baik. 
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Selain itu secara keseluruhan persentase rata-rata administrasi pembelajaran guru SDN 2 Gaya Baru 

III telah mengalami kenaikan menjadi 60,00%, tetapi belum memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus II maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan perbaikan 

pada pelaksanaan siklus selanjutnya, yaitu sebagai berikut: Administrasi pembelajaran guru secara 

keseluruhan telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan Siklus I. Rata-rata persentase 

administrasi pembelajaran guru SDN 2 Gaya Baru III belum memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu di atas 80,00%. Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus II yang menunjukkan 

bahwa administrasi pembelajaran guru pada Siklus II belum mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan maka penelitian dilanjutkan pada Siklus III.  

 

Siklus III 

Pada tahap perencanaan Siklus III ini, peneliti kembali melakukan perencanaan tindakan agar hasil 

yang diperoleh pada Siklus III menjadi lebih baik dibandingkan dengan Siklus sebelumnya. Pada 

tahap ini peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berupa lembar Supervisi Administrasi 

Pembelajaran. Peneliti juga menginfomasikan kepada para guru bahwa akan dilaksanakan supervisi 

administrasi dengan tujuan agar guru mempersiapkan adminitrasi pembelajaran. Upaya yang 

ditempuh adalah melaksanakan workshop lanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

guru mengenai kurikulum yang dipakai dalam proses pembelajaran beserta perangkat yang 

dibutuhkan dalam mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum, sehingga setelah mengikuti kegiatan 

workshop, guru diharapkan dapat membuat perangkat pembelajaran dan dapat menjalankan 

kurikulum yang digunakan dengan benar. 

 

Pelaksanaan penelitian Siklus III adalah pada hari Sabtu 23 Januari 2020 terhadap 10 guru SDN 2 

Gaya Baru III. Pada tahap ini peneliti berkolaborasi dengan guru dalam melaksanakan supervisi 

administrasi pembelajaran guru di dalam kelas. Hasil obeservasi pada Siklus III menunjukkan bahwa 

sebagian guru telah mengalami kemajuan dan berperan aktif dalam workshop yang diselenggarakan, 

di mana mereka semakin aktif mengajukan pertanyaan, semakin aktif dalam berdiskusi dan bertukar 

pengalaman dengan sesama guru lain, baik dalam hal administrasi pembelajaran maupun di dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas.  

 

Pelaksanaan workshop ini semakin mengalami kemajuan dalam kelengkapan administrasi 

pembelajaran. Guru semakin mampu mengembangkan silabus dan sistem penilaian. Guru mampu 

mengembangkan silabus yang sudah ada dan mampu memilih metode penilaian pembelajaran 

disesuaikan dengan materi, kemampuan siswa, media alat bantu pembelajaran. Selain itu guru mampu 

mengembangkan dan merancang bahan ajar, sebab di dalam workshop, guru dilatih untuk dapat 

mengembangkan bahan pelajaran pokok sehingga guru diharapkan mampu menyusun rancangan 

bahan pelajaran. Guru juga mampu mengembangkan model pembelajaran efektif, dalam mengajar 

harus fokus terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

yang bervariasi. Selain itu guru juga mampu mengembangkan media dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dan mampu merencanakan dan mengembangkan media apa yang cocok untuk 

digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. 

 

Berdasarkan data Siklus III, administrasi pembelajaran guru SDN 2 Gaya Baru III mengalami 

peningkatan signifikan dibandingkan dengan Siklus II atau masuk ke dalam kategori amat baik. Hal 

ini ditunjukkan dari sebanyak 10 guru, terdapat 2 (20,00%) guru mampu melengkapi administrasi 
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pembelajaran dengan amat baik. Sementara itu guru yang administrasi pembelajarannya masuk 

dalam kategori cukup hanya berjumlah 2 guru (20,00%). Data lain menunjukkan 6 (60,00%) guru 

mampu melengkapi administrasi pembelajaran dengan baik. Selain itu secara keseluruhan 

persentase rata-rata administrasi pembelajaran guru SDN 2 Gaya Baru III mencapai 80,00% atau 

sesuai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%. Berdasarkan hasil evaluasi pada 

Siklus III siklus penelitian ini dihentikan, sebab secara perorangan maupun secara keseluruhan guru 

SDN 2 Gaya Baru III telah mampu melengkapi administrasi pembelajaran dengan baik.  

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksaaan kegiatan 

workshop dapat meningkatkan administrasi pembelajaran guru SDN 2 Gaya Baru III. Hal ini 

diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase rata-rata hanya mencapai 

10,00%, naik menjadi 70,00% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 80,00% pada 

Siklus III atau sesuai batas indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.     

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kegiatan workshop bagi Guru SDN 2 Gaya Baru 

IIIpada masa-masa yang akan datang hendaknya semakin ditingkatkan sebab hal ini merupakan upaya 

yang positif dan strategis dalam meningkatkan administrasi pembelajaran dan meningkatkan kualitas 

pelaksanaan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Para guru 

SDN 2 Gaya Baru III disarankan untuk mengikuti berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan 

kemampuan dan profesionalisme guru dalam administrasi dan pelaksanaan pembelajaran, seperti 

MGMP, seminar, simposium atau pendidikan dan pelatihan guru.  
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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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