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INCREASING STUDENT'S MOTIVATION AND LEARNING
ACHIEVEMENT IN 4TH GRADE DEAF CHILDREN AT SLB DORKAS
KAKAS
PENINGKATAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA
ANAK TUNARUNGU KELAS 4 SD DI SLB DORKAS KAKAS
Dafrosa Johani Pandey, S.Pd
SLB Dorkas Kakas Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

ABSTRACT
In accordance with the problems above, this study aims to: Want to know the effect of learning
motivation of deaf students after discovery learning is applied at the Dorkas Kakas Special School.
The learning process carried out is a cooperative learning model. This research was conducted in 2
cycles. Each cycle consists of planning, action, application of action, observation, reflection. It was
concluded that with the motivation in learning the discovery model, the learning outcomes would be
optimal. The more precise the motivation given, the more successful the lesson will be. With high
motivation, the intensity of student learning efforts will be high as well. So motivation will always
determine the intensity of student learning efforts. These results will be able to improve student
achievement.
Key Word: Motivation, Learning Achievement, Deaf Children
ABSTRAK
Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: Ingin mengetahui pengaruh
motivasi belajar siswa tuna rungu setelah diterapkan pembelajaran discovery di SLB Dorkas Kakas
Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa tuna rungu setelah diterapkannya pembelajaran
discovery di SLB Dorkas Kakas. Proses pembelajaran yang dilakukan adalah model pembelajaran
kooperatif. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus tediri dari perencanaan,
tindakan, penerapan tindakan, observasi, refleksi. Disimpulkan bahwa dengan adanya motivasi dalam
pembelajaran model penemuan (discovery) tersebut maka hasil-hasil belajar akan menjadi optimal.
Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Dengan motivasi yang
tinggi maka intensitas usaha belajar siswa akan tinggi pula. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan
intesitas usaha belajar siswa. Hasil ini akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
Kata Kunci: Motivasi, Prestasi Belajar, Anak Tuna Rungu

Latar Belakang Masalah
Sistem pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu
terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu
pendidikan semakin mengalami kemajuan. Sejalan dengan kemajuan tersebut, maka dewasa ini
pendidikan di sekolah-sekolah telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan
itu terjadi karena terdorong adanya pembaharuan tersebut, sehingga di dalam pengajaranpun guru
selalu ingin menemukan metode dan peralatan baru yang dapat memberikan semangat belajar bagi
semua siswa. Bahkan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembaharuan dalam sistem pendidi
kan yang mencakup seluruh komponen yang ada. Pembangunan d bidang pendidikan barulah ada
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artinya apabila dalam pendidiakn dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
bangsa Indonesia yang sedang membangun.
Pada hakekatnya kegiatan beiajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau hubungan timbal balik
antara guru dan siswa dalam satuan pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam proses
belajar menganjar merupakan pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sekedar
penyampai materi saja, tetapi lebih dari itu guru dapat dikatakan sebagai sentral pembelajaran.
Sebagai pengatur sekaligus pelaku dalam proses belajar mengajar, gurulah yang mengarahkan
bagaimana proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Karena itu guru harus dapat membuat suatu
pengajaran menjadi lebeh efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan
membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajari bahan pelajaran tersebut.
Guru mengemban tugas yang berat untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan
kualitas manusia Indonesia, manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung
jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, juga harus mampu menumbuhkan
dan memperdalam rasa cinta terhadap tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa
kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusiamanusia pembangunan dan rnembangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan
bangsa. Depdikbud (1999).
Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor di antaranya adalah faktor guru dalam
melaksanakan proses belajar mengajar, karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina
dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk mengatasi permasalahan di atas dan
guna mencapai tujuan pendidikan secara maksirnal, peran guru sangat penting dan diharapkan guru
memiliki cara/model mengajar yang baik dan mampu memilih model pembelajaran yang tepat dan
sesuai dengan konsep-konsep mata pelajaran yang akan disampaikan.
Untuk itu diperlukan suatu upaya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran salah
satunya adalah dengan memilih strategi atau cara dalam menyampaikan materi pelajaran agar
diperoleh peningkatan prestasi belajar siswa terkhusus pada siswa yang memiliki keterbelakangan
kemampuan dalam pendengaran atau siswa tuna rungu. Misalnya dengan membimbing siswa untuk
aktif berkomunikasi dalam proses pembelajaran dan mampu membantu siswa memahami dan
menguasai ilmu yang dipelajarinya sesuai dengan taraf intelektualnya.
Pemahaman ini memerlukan minat dan motivasi. Tanpa adanya minat menandakan bahwa siswa tidak
mempunyai motivasi untuk belajar. Untuk itu, guru harus memberikan suntikan dalam bentuk
motivasi sehingga dengan bantuan itu anak didik dapat keluar dari kesulitan belajar. Sehingga
kelemahan fisik tidak menjadi halangan para siswa untuk berprestasi.
Penulis mencoba menerapkan salah satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran penemuan
(discovery) untuk mengungkapkan apakah dengan model penemuan (discovery) dapat meningkatkan
motivasi belajar dan prestasi belajar siswa SLB tuna rungu. Penulis memilih metode pembelajaran ini
mengkondisikan siswa untuk terbiasa menemukan, mencari, mendikusikan sesuatu yang berkaitan
dengan pengajaran. Dalam metode pembelajaran penemuan (discovery) siswa iebih aktif dalam
memecahkan untuk menemukan sedang guru berperan sebagai pembimbing atau memberikan
petunjuk cara memecahkan masalah itu.
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Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul "
Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Anak Tuna Rungu Dengan Metode Pembelajaran Discovery
Pada Siswa SLB Dorkas Kakas.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar helakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:
Bagaimanakah pengaruh metode pembelajaran discovery terhadap motivasi belajar siswa tuna rungu
di SLB SLB Dorkas Kakas Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siswa tuna rungu dengan
diterapkannya pembelajaran discovery di SLB Dorkas Kakas
Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: Ingin mengetahui pengaruh
motivasi belajar siswa tuna rungu setelah diterapkan pembelajaran discovery di SLB Dorkas Kakas
Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa tuna rungu setelah diterapkannya pembelajaran
discovery di SLB Dorkas Kakas
Kajian Teori
Teknik penemuan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sund, discovery adalah proses mental
dimana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Yang dimaksudkan dengan
proses mental tersebut antara lain ialah: mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan,
membuat dugaan, menjelaskan, mengukur membuat kesimpulan dan sebagainya. Suatu konsep
misalnya: segi tiga, panas, demokrasi dan sebagainya, sedang yang dimaksud dengan prinsip antara
lain ialah. Dalam teknik ini siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental itu
sendiri, guru hanya membimbing dan memberikan instruksi.
Belajar dapat membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan ini merupakan
pengalaman tingkah laku dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Pengalaman dalam belajar
merupakan pengalaman yang dituju pada hasil yang akan dicapai siswa dalam proses belajar di
sekolah. Menurut Poerwodarminto (1991: 768), prestasi belajar adalah hasil yang dicapai (dilakukan,
dekerjakan), dalam hal ini prestasi belajar merupakan hasil pekerjaan, hasil penciptaan oleh seseorang
yang diperoleh dengan ketelitian kerja serta perjuangan yang membutuhkan pikiran. Anak tuna rungu
adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran dan percakapan dengan derajat pendengaran
yang berfariasi antara 27dB –40 dB dikatakan sangat ringan 41 dB – 55 dB dikatakan Ringan, 56 dB –
70 dB dikatakan Sedang, 71 dB – 90 dB dikatakan Berat, dan 91 ke atas dikatakan Tuli
Dari ketidak mampuan anak tuna rungu dalam berbicara, muncul pendapat umum yang berkembang,
bahwa anak tuna rungu ialah anak yang hanya tidak mampu mendengar sehingga tidak dapat
berkomunikasi secara lisan dengan orang dengar. Karena pendapat itulah ketunarunguan dianggap
ketunaan yang paling ringan dan kurang mengundang simpati, dibanding dengan ketunaan yang berat
dan dapat mengakibatkan keterasingan dalam kehidupan sehari-hari.
Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dalam mencapai
tujuan tertetntu. Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang
lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan menyerap dan mengendapkan
materi itu dengan lebih baik (Nur, 2001: 3). Sedangkan prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh
siswa dengan melibatkan seluruh pctensi yang dimilikinya setelah siswa itu melakukan kegiatan
belajar. Sedangkan metode pembelajaran penemuan (discovery) adalah suatu metode pembelajaran
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yarg memberikan kesempatan dan menuntut siswa terlibat secara aktif di dalam mencapai tujuan
pembelajaran dengan menberikan informasi singkat (Siadari, 2001: 7). Pengetahuan yang diperoleh
dengan belajar penemuan (discovery) akan bertahan lama, mempunyai efek transfer yang lebih baik
dan meningkatkan siswa dan kemampuan berfikir secara bebas. Secara umum belajar penemuan
(discovery) ini melatih keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa
pertolongan orang lain. Selain itu, belajar penemuan membangkitkan keingintahuan siswa, memberi
motivasi untuk bekerja sampai menemukan jawaban (Syafi'udin, 2002: 19).
Hipotesis Tindakan
Hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan adalah sebagai berikut: Penerapan pembelajaran
disvovery dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tuna rungu di SLB Dorkas Kakas. Penerapan
pembelajaran discovery dapat meningkatkan prestasi belajar siswa tuna rungu di SLB Dorkas Kakas
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas(PTK) yang bersifat reflektif, partisipatif,
kolaboratif, dan spiral, bertujuan untuk melakukan perbaikan –perbaikan terhadap sistim, cara kerja,
proses, isi, dan kompetensi atau situasi pembelajaran. PTK yaitu suatu kegaitan menguji cobakan
suatu id eke dalam praktik atau situasi nyata dalam harapan kegiatan tersebut mampu memperbaiki
dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar ( Riyanto, 2001)
Pada penelitian ini, peneliti sebagai guru dan merencanakan kegiatan berikut: Menyusun angket untuk
pembelajaran dan menyusun rencana program pembelajaran; Mengumpulkan data dengan cara
mengamati kegiatan pembelajaran dan wawancara untuk mengetahui proses pembelajaran yang
dilakukan oleh guru kelas; Melaksanakan rencana program pembelajaran yang telah dibuat; dan
Melaporkan hasil penelitian.
Penelitian dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Dorkas Kakas yang berlokasi di alamat Jl.lintas
ujunggading- simpang empat, sungai tanang kec. Sungai Aur, Pasaman Barat Sumatera Barat. Lokasi
sekolah ini dapat dijangkau dengan kendaraan angkutan umum, dan sekitar 100 meter di lalui dengan
jalan kaki.
Data dan Sumber
Data dalam penelitian ini adalah kemampuan berfikir siswa yang diperoleh dengan mengamati
munculnya pertanyaan dan jawaban yang muncul selama diskusi berlangsung dan diklasifikasikan
menjadi C1 – C 6. Data untuk hasil penelian diperoleh berdasarkan nilai ulangan harian (test). Sumber
data penelitian adalah siswa kelas Dasar IV-B Sebagai obyek penelitian.
Prosedur pengumpulan data
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :
1. Wawancara
Wawancara awal dilakukan pada guru dan siswa untuk menentukan tindakan. Wawancara dilakukan
untuk mengetahui kondisi awal siswa.
2. Angket.
Angket merupakan data penunjang yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan
respon atau tanggapan siswa terhadap penerapan pembelajaran kooperatif
3. Observasi.
Observasi dilaksanakan untuk memperoleh data kemampuan berpikir siswa yang terdiri dari beberapa
deskriptor yang ada selama pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan
lembar observasi yang telah disusun. Obsevasi dilakukan oleh 3 orang observer.
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4. Test.
Test dilaksanakan setiap akhir siklus, hal ini dimaksudkan untuk mengukur hasil yang diperoleh siswa
setelah pemberian tindakan. Test tersebut berbentuk multiple choise agar banyak materi tercakup.
5. Catatan lapangan.
Catatan lapangan digunakan sebagai pelengkap data penelitian sehingga diharapkan semua data yang
tidak termasuk dalam observasi dapat dikumpulkan pada penelitian ini.
Analisis data
1. Kemampuan Berfikir
Kualitas pertanyaan dan jawaban siswa dianalisis dengan rubrik. Kemudian untuk mengetahui
peningkatan skor kemampuan berfikir, pertanyaan dan jawaban yang telah dinilai dengan rubrik pada
Siklus I dibandingkan dengan pertanyaan dan jawaban yang telah dinilai dengan rubric pada Siklus II.
2. Hasil Belajar
Hasil belajar pada aspek kognetif dari hasil test dianalisis dengan teknik analisis evaluasi untuk
mengetahui ketuntasan belajar siswa. Caranya adalah dengan menganalisis hasil test formatif dengan
menggunakan kriteria ketuntasan belajar. Siswa dianggap telah belajar tuntas apabila daya serapnya
mencapai 65 %, Secara kelompok dainggap tuntas jika telah belajar apabila mencapai 85 % dari
jumlah siswa yang mencapai daya serap minimal 65 % (Dedikbud 2000 dalam Aswirda 2007)
Tahap-tahap Penelitian
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan proses pembelajaran yang dilakukan adalah model
pembelajaran kooperatif. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari
perencanaan, tindakan, penerapan tindakan, observasi, refleksi.
Sebelum melaksanakan tindakan maka perlu tindakan persiapan. Kegiatan pada tahap ini adalah:
Penyusunan RPP dengan model pembelajaran yang direncanakan dalam PTK. Menyiapkan
instrument-instrumen yang dibutuhkan untuk penelititan. Penyusunan lembar masalah/lembar kerja
siswa sesuai dengan indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Membuat soal test yang akan
diadakan untuk mengetahui hasil pemebelajaran siswa. Memberikan penjelasan pada siswa mengenai
teknik pelaksanaan model pembelajaran yang akan dilaksanakan
Pelaksanaan Tindakan
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan
penelitian guru menjadi fasilitator selama pembelajaran, siswa dibimbing untuk belajar secara
kooperatif learning dengan model diskusi. Adapun langkah – langkah yang dilakukan adalah
(sesuaikan dengan skenario pembelajaran)
Kegiatan penutup. Di akhir pelaksanaan pembelajaran pada tiap siklus, guru memberikan test secara
tertulis untuk mengevalausi hasil belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung.
Pengamatan dilakukan selama proses proses pembelajaran berlangsung dan hendaknya pengamat
melakukan kolaborasi dalam pelaksanaannya.
Pada tahap ini dilakukan analisis data yang telah diperoleh. Hasil analisis data yang telah ada
dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil yang ingin dicapai. Refleksi
daimaksudkan sebagai upaya untuk mengkaji apa yang telah atau belum terjadi, apa yang
dihasilkan,kenapa hal itu terjadi dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Hasil refleksi digunakan
untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam upaya untuk menghasilkan perbaikan pada siklus II
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Siklus II
Kegiatan pada siklus dua pada dasarnya sama dengan pada siklus I hanya saja perencanaan kegiatan
mendasarkan pada hasil refleksi pada siklus I sehingga lebih mengarah pada perbaikan pada
pelaksanaan siklus I.
Kesimpulan
Anak tuna rungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran dan percakapan dengan derajat
pendengaran berfariasi antara 27dB –40 dB dikatakan sangat ringan 41 dB – 55 dB dikatakan Ringan,
56 dB – 70 dB dikatakan Sedang, 71 dB – 90 dB dikatakan Berat, dan 91 ke atas dikatakan Tuli
Dari ketidak mampuan anak tuna rungu dalam berbicara, muncul pendapat umum yang berkembang,
bahwa anak tuna rungu ialah anak yang hanya tidak mampu mendengar sehingga tidak dapat
berkomunikasi secara lisan dengan orang dengar. Karena pendapat itulah ketunarunguan dianggap
ketunaan yang paling ringan dan kurang mengundang simpati, dibanding dengan ketunaan yang berat
dan dapat mengakibatkan keterasingan dalam kehidupan sehari-hari.
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya motivasi dalam pembelajaran
model penemuan (discovery) tersebut maka hasil-hasil belajar akan menjadi optimal. Makin tepat
motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Dengan motivasi yang tinggi maka
intensitas usaha belajar siswa akan tinggi pula. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intesitas
usaha belajar siswa. Hasil ini akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
Saran
Ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa tuna rungu setelah diterapkan pembelajaran
discovery di SLB Dorkas Kakas. Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa tuna rungu
setelah diterapkannya pembelajaran discovery di SLB Dorkas Kakas.
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EFFORTS TO IMPROVE CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION
LEARNING ACHIEVEMENT THROUGH MIND MAP METHOD FOR
CLASS V SD NEGERI INPRES SILIAAN 2
UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA
KRISTEN MELALUI METODE MIND MAP SISWA KELAS V
SD NEGERI INPRES SILIAAN 2
Fintje Martha Mokobimbing, S.Pd.K
SD Inpres Siliaan 2 Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRACT
The purpose of this study is that researchers want to create a more interesting learning atmosphere, so that in
the limited circumstances and conditions of PAK learning in public schools, students remain enthusiastic and
full of perseverance. Specifically, it can be formulated: Increasing the activeness and number of students who
complete their learning achievement through PAK learning with the Personal and Environmental theme with
the Mind Map method for class V SD Inpres Siliaan 2 The action hypothesis is as follows: The use of the Mind
Map method can increase interest and the number of students who complete learning achievement students in
the subject of Christian Religious Education Theme 1 “Student Persons and Their Environment” semester I
grade V SD Negeri Inpres Siliaan 2 academic year 2016/2017. The conclusion of this research can be used by
all parties, both in any institution that can use or develop this classroom action research and this research can
increase the achievement and learning outcomes of Christian Religious Education.
Key Word: Learning Achievement, Mind Map

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik, agar dalam
keterbatasan situasi dan kondisi pembelajaran PAK di sekolah negeri, siswa tetap antusias dan penuh ketekunan.
Secara khusus dapat dirumuskan: Meningkatkan keaktifan dan jumlah siswa yang tuntas prestasi belajarnya
melalui pembelajaran PAK tema Pribadi dan Lingkungan dengan metode Mind Map kelas V SD Inpres
Siliaan 2 Hipotesis tindakan sebagai berikut : Penggunaan metode Mind Map dapat meningkatkan minat dan
jumlah siswa yang tuntas prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Tema 1
“Pribadi Siswa dan Lingkungannya” semester I kelas V SD Negeri Inpres Siliaan 2 tahun pelajaran 2016/2017.
Kesimpulan penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik di Instansi manapun yang dapat memakai atau
mengembangkan penelitian tindakan kelas ini dan penelitian ini dapat menaikan prestasi dan hasil belajar
Pendidikan Agama Kristen
Kata Kunci: Prestasi Belajar, Mind Map

Latar Belakang Masalah
Agama memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Agama menjadi penunjuk
jalan dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari
bahwa peran agama sangat penting bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi agama dalam
kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan, baik di
lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
Pendidikan agama dimaksud untuk membentuk siswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta meningkatkan potensi spiritual. Akhlak
mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.
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Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan pemahaman nilai-nilai
keagamaan dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan.
Pendidikan Agama Kristen merupakan suatu usaha yang dilakukan agar siswa memiliki kemampuan
untuk membangun hidup yang semakin beriman Kristiani dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa sesuai dengan ajaran Gereja Kristen. Membangun hidup beriman Kristiani berarti membangun
kesetiaan pada Injil Yesus Kristus, yang memiliki keprihatinan tunggal, yakni Kerajaan Allah.
Kerajaan Allah merupakan situasi dan peristiwa penyelamatan : situasi dan perjuangan untuk
perdamaian dan keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan, persaudaraan dan kesetiaan serta
kelestarian lingkungan hidup, yang dirindukan oleh setiap orang dari pelbagai agama dan
kepercayaan.
Pelajaran PAK, khususnya di sekolah negeri adalah suatu tantangan. Hal ini disebabkan karena
jumlah siswa yang sedikit dan tidak adanya ruang kelas sehingga pelajaran PAK sering harus
berpindah-pindah tempat, kadang di ruang perpustakaan, kadang di UKS, kadang di gudang bahkan
kadang di emperan kelas.
Jumlah siswa yang sedikit dan tempat pembelajaran yang berpindah-pindah menyebabkan siswa
kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran PAK. Pelajaran PAK juga tidak termasuk mata
pelajaran yang ikut dalam Ujian Negara. Hal tersebut menyebabkan siswa menganggap remeh dan
semakin tidak berminat untuk mengikuti pelajaran PAK.
Dalam situasi seperti itu guru harus pandai menciptakan situasi, kreatif dan pandai memiliki metode
sehingga pembelajaran PAK dapat lebih menarik dan membangkitkan minat siswa. Siswa usia 11
hingga 12 tahun (kelas V SD) pada umumnya mulai mengalami perubahan-perubahan fisik dan psikis
yang mencolok pada dirinya.
Perubahan-perubahan itu terkadang menimbulkan konflik dalam diri mereka, sehingga mereka sering
kelihatan bingung, gelisah, diam dan ada pula yang menjadi nakal. Oleh karena itu, mereka perlu
mendapat pendampingan yang benar. Membelajarkan materi pribadi dan lingkungan adalah tepat
untuk membeSiliaan 2 mereka yang masih remaja. Akan tetapi membelajarkan materi pada anak yang
sedang mengalami transisi adalah tidak mudah. Tentu saja membutuhkan pendekatan yang tepat untuk
membelajarkan materi tersebut.
Berdasarkan pengalaman peneliti mengajar di SD Inpres Siliaan 2, Siliaan 2 siswa kurang berminat
untuk mengikuti pembelajaran PAK. Siswa juga mengalami perubahan tingkah laku seperti hal
diungkapkan di atas. Mereka juga menganggap remeh terhadap pembelajaran PAK karena mereka
lebih mementingkan mata pelajaran lainnya.
Pada saat belajar, siswa cenderung menghafal. Begitu juga mempelajari materi dirinya dan
lingkungan cenderung dihafal tidak dimaknai isinya. Jadi walau belajar materi tersebut tingkah laku
merekapun tidak nampak perubahannya.
Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, salah satu alternatif yang diajukan peneliti adalah
pembelajaran dengan metode Mind Map. Dengan metode Mind Map siswa diajak untuk memetakan
materi yang harus dipelajari. Siswa diminta untuk mencari hubungan-hubungan yang ada antar materi
dan mencari prasarat-prasarat yang ada. Jadi anak melakukan eksploSiliaan 2 pengetahuan yang dia
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miliki. Diharapkan siswa lebih tertarik mengikuti pelajaran khususnya dalam membelajarkan materi
dirinya dan lingkungan.
Secara khusus pada tema “Pribadi dan Lingkungan” ini diharapkan siswa mampu menemukan diri,
mengenal dan menerima diri sebagai laki-laki dan perempuan, serta mampu membentuk dirinya
menjadi pribadi yang utuh dan saling menghargai serta bekerja sama dalam usaha mengembangkan
diri sesuai dengan rencana Allah.
Langkah demi langkah menulis bahwa Mind Map dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam
belajar yang bersumber dari tidak adanya penggunaan kedua belah otak secara sinergis. Cara kerja
Mind Map sudah sesuai dengan cara kerja alami otak kita. Mind Map menggunakan kedua belah otak
kita secara bersamaan dan seimbang.
Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang seperti digambarkan di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini:
Apakah pembelajaran PAK tema “Pribadi dan Lingkungan” melalui metode Mind Map siswa kelas V
SD Inpres Siliaan 2?, dapat meningkatkan minat dan jumlah siswa yang tuntas prestasi belajarnya?
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik,
agar dalam keterbatasan situasi dan kondisi pembelajaran PAK disekolah negeri, siswa tetap antusias
dan penuh ketekunan. Secara khusus dapat dirumuskan: Meningkatkan keaktifan dan jumlah siswa
yang tuntas prestasi belajarnya melalui pembelajaran PAK tema Pribadi dan Lingkungan dengan
metode Mind Map kelas V SD Inpres Siliaan 2 .
Kajian Teori
Sutanto Windura (2008) menuliskan “Mind Map adalah suatu teknik grafis yang memungkinkan kita
untuk mengeksploSiliaan 2 seluruh kemampuan otak kita untuk keperluan berpikir dan belajar.
Metode Mind Map sudah sesuai dengan cara krja alami otak manusia”. Sutanto Windura dalam
bukunya, “Mind Map, Langkah demi Langkah” dnegan sangat yakin juga mengatakan bahwa metode
Mind Map adalah “solusi wajib kalau Anda ingin menyelesaikan seluruh permasalahan belajar”.
Kelihatannya agak berlebihan ungkapannya, namun kalau nanti kita mengenal Mind Map kita akan
dapat menrima ungkapan penulis tersebut.
Hakikat pembelajaran adalah suatu sistem belajar yang terencana dan sistematis dengan maksud agar
proses belajar seseorang atau kelompok orang dapat berlangsung sehingga terjadi perubahan, yakni
meningkatkan kompetensi pembelajar tersebut. Karena itu, guru sebagai ujung tombak dalam
pembelajaran seharusnya berusaha menciptakan sistem lingkungan atau kondisi yang kondusif agar
kegiatan belajar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Belajar berkat mengalami, baik mengalami secara langsung maupun mengalami secara tidak langsung
(melalui media). Dengan kata lain belajar terjadi di dalam interaksi dengan lingkungan. (lingkungan
fisik dan lingkungan sosial).
Kata minat sama dengan kata interesi dalam bahasa inggris yang berarti “berada di dalam”,
“memperhatikan”, membuat suatu perbedaan”. Minat merupakan bagian emosional dari kehidupan
individu yang disangkutpautkan dengan kebiasaan umum dari aktivitas (K.C. Garrison, 1951).
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Pengertian tersebut menunjukkan bahwa minat berada dalam diri individu dalam kaitannya dengan
aktivitas hidupnya.
Menurut Winkel (1991 : 42) hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai siswa di
mana setiap kegiatan belajar dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas. Dalam hal ini hasil
belajar meliputi keaktifan, ketrampilan proses, motivasi, juga prestasi belajar. Prestasi adalah
kemampuan seseorang dalam menyelesaikan kegiatan, secara singkat dapat dikatakan prestasi adalah
hasil usaha. Perbeda hasil belajar dengan prestasi belajar, bahwa penilaian hasil belajar dilakukan
seSiliaan 2 setelah suatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan, sementara penilaian belajar dilakukan
setelah beberapa Siliaan 2 penilaian hasil belajar dan hasil belajar yang terakhir dianggap sebagai
prestasi belajar karena diharapkan merupakan hasil yang maksimal, tetapi kedua istilah tersebut
dikatakan identik karena sama-sama merupakan hasil usaha yaitu belajar.
Model Pembelajaran Mind Mapping merupakan model pembelajaran yang dapat mengembangkan
kreatifitas, keaktifan, daya hafal, pengetahuan dan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan
pembelajaran. Menurut Aris Shoimin (2014: 105), “Mind Mapping atau npemetaan pikiran adalah
teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk
membentuk kesan”. Sedangkan menurut Michalko dalam Tony Buzan (2013: 2), “Mind Map adalah
alternatif pemikiran keseluruhan otak terhadap pemikiran linear. Mind Map menggapai ke segala arah
dan menangkap berbagai pikiran dari segala sudut”.
Pada dasarnya metode mencatat ini, barangkat dari hasil sebuah penelitian tentang cara otak
memperoses informasi. Semula para ilmuan menduga bahwa otak memperoses dan menyimpan
informasi secara linier, seperti metode mencatat tradisional. Namun, sekarang mereka mendapati
bahwa otak mengambil informasi secara bercampuran antara gambar, bunyi, aroma, pikiran dan
perasaan dan memisah-misahkan kedalam bentuk linier, misalnya dalam bentuk tulisan atau orasi.
Saat otak mengingat informasi, biasanya dilakukan dalam bentuk gambar warna warni, simbol, bunyi,
dan perasaan.
Oleh karena itu, agar peta pikiran dapat berfungsi secara maksimal ada baiknya dibuat warna warni
dan menggunakan banyak gambar dan simbol sehingga tampak seperti karya seni. Hal ini bertujuan
agar metode mencatat ini dapat membantu individu mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan
pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasikan materi dan memberikan wawasan baru.
Peta pikiran menirukan proses berfikir ini, memungkinkan individu berpindah-pindah topik. Individu
merekam informasi melalui simbol, gambar, arti emosional, dan warna. Mekanisme ini sama persis
dengan cara otak memperoses berbagai informasi yang masuk. Dan karena peta pikiran melibatkan
kedua belah otak, anda dapat mengingat informasi dengan lebih mudah
Mind Mapping memungkinkan kita menyusun fakta dan pikiran dengan melibatkan cara kerja alami
otak sehingga mengingat informasi akan lebih mudah dan lebih bisa di andalkan dibandingkan
menggunakan teknik pencatatan tradisional. Yuliatul dalam Guspriyanto (2012: 23) menjelaskan
bahwa kekurangan dari catatan linier adalah sebagai berikut: Waktu terbuang untuk menulis kata-kata
yang tidak memiliki hubungan dengan ingatan. Waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata
yang tidak perlu (kurang lebih 90%).. Waktu terbuang untuk cari kata kunci pengingat. Hubungan
kata kunci pengingat terputus oleh kata-kata yang memisahkan. Kata kunci pengingat terpisah oleh
jarak.
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Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas, dapat diajukan hipotesis
tindakan sebagai berikut : Penggunaan metode Mind Map dapat meningkatkan minat dan jumlah
siswa yang tuntas prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Tema 1
“Pribadi Siswa dan Lingkungannya” semester I kelas V SD Negeri Inpres Siliaan 2 tahun pelajaran
2016/2017.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perencanaan Penelitian Tindakan Kelas ini, dikembangkan berdasarkan pengalaman peneliti sebagai
guru di SD Inpres Siliaan 2. Pada perencanaan tindakan akan tergambar seluruh proses pembelajaran
yang akan disajikan, waktu yang diperlukan serta langkah – langkah pelaksanaannya. Pada
pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan dalam dua Siliaan 2 putaran atau siklus atau dua
Siliaan 2 tatap muka.
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan pada siswa kelas V SD Inpres Siliaan 2, yang menjadi subjek
penelitian sebanyak 12 orang siswa.
Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, yang akan memantau kegiatan pelaksanaan pembelajaran
adalah melalui lembar penelitian. Lembar observasi dibuat agar dapat menghasilkan peningkatan
dalam pendidikan dan pengajaran pada kelas yang menjadi subjek penelitian.
Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diperoleh melalui data hasil observasi melalui pengamatan dalam
kegiatan belajar mengajar. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti yang hasilnya sebagai berikut :
Tabel Hasil Pembelajaran Secara Konvensional (TO).

KELOMPOK
NO

JUMLAH
SISWA

JUMLAH
SISWA
BERTANYA

JUMLAH
SISWA
MENJAWAB

JUMLAH SISWA
BERPENDAPAT

1.

I

4

3

1

1

2.

II

4

2

3

1

3.

III

4

2

2

1

4.

IV

2

3

2

1

JUMLAH

14

10

8

4

PROSENTASE

100%

31,25%

25 %

12, 50%

Dari hasil penelitian awal yang dilakukan lewat tes awal (TO), diperoleh : jumlah siswa yang bertanya
31,25%, siswa yang menjawab 25%, siswa yang berpendapat 12,50%.
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Selanjutnya peneliti membagi tahapan – tahapan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) siklus.
Pertemuan Pertama / siklus 1.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti maka didapatkan hasil sebagai berikut : jumlah siswa
yang bertanya 43,75%, siswa yang menjawab 15,62% dan siswa yang berpendapat 18,75% dengan
tabel sebagai berikut :
Tabel 2
NO

JUMLAH
SISWA

KELOMPOK

1.
I
2.
II
3.
III
4.
IV
JUMLAH
PROSENTASE

4
4
4
2
14
100%

JUMLAH
SISWA
BERTANYA
3
4
4
3
14
43,75%

JUMLAH
SISWA
MENJAWAB
1
2
1
1
5
15,62 %

JUMLAH SISWA
BERPENDAPAT
2
1
2
1
6
18,75%

Dengan demikian dari siklus pertama dapat diketahui adanya peningkatan keaktifan siswa.Walaupun
dari hasil pengamatan ada beberapa hal yang belum tercapai yaitu banyaknya siswa yang menjawab
pertanyaan dan siswa yang berpendapat mengenai materi yang disajikan. Adapun hal lain yang terjadi
adalah banyaknya siswa yang tidak ikut diskusi dan cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran
tersebut. Untuk mengurangi masalah tersebut pada siklus kedua diberikan tambahan perangkat yaitu
disediakannya materi yang luas oleh guru, sehingga siswa dapat meneliti dan mempelajari materi
tersebut sebelum presentasi dijalankan.
Pertemuan Kedua / siklus 2.
Pada waktu melakukan presentasi dan prosesnya, peneliti langsung melakukan penilaian dengan cara
mencatat dan menghitung siswa yang mengajukan pertanyaan, menjawab dan member tanggapan, dan
ini disebut sebagai tes – 2 (t -2).
Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti maka didapatkan hasil sebagai berikut : jumlah siswa
yang bertanya 50%, siswa yang menjawab 21,81%, dan siswa yang berpendapat 25% dengan table
sebagai berikut :
Tabel Prosentase Presentasi Siswa Dengan Materi Disediakan Guru Dan Diadakan
Penilaian Khusus Bagi Mereka Yang Aktif Dan Sanksi (Nilai 0) Bagi Yang Pasif
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH SISWA
NO KELOMPOK
SISWA
SISWA
SISWA
BERPENDAPAT
BERTANYA MENJAWAB
1.
I
4
5
1
2
2.
II
4
5
2
2
3.
III
4
4
2
2
4.
IV
2
3
3
2
JUMLAH
14
17
8
8
PROSENTASE
100%
50,12%
25 %
25%
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Dari hasil observasi selama siklus dua berlangsung, didapatkan kondisi berikut ini : selama
pembelajaran dengan metode presentasi siswa lebih banyak aktif baik dengan cara bertanya,
mengemukakan pendapat atau menambah jawaban yang telah diberikan kelompok lain, suasana kelas
menjadi hidup dan siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan metode ini.
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik di Instansi manapun yang dapat memakai atau
mengembangkan penelitian tindakan kelas ini dan penelitian ini dapat menaikan prestasi dan hasil
belajar Pendidikan Agama Kristen
Saran
Agar penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang
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IMPLEMENTATION OF THE GROUP INVESTIGATION LEARNING
MODEL TO INCREASE ACTIVITY AND LEARNING OUTCOMES OF
INDONESIAN LANGUAGE STUDENTS CLASS IX.D SMP NEGERI 1
BANGUNREJO IN 2018
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION
UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR
BAHASA INDONESIA SISWA KELAS IX.D SMP NEGERI 1
BANGUNREJO TAHUN 2018
Sarno, S.Pd
SMP Negeri 1 Bangunrejo Provinsi Lampung

ABSTRACT
The purpose of this research is how to increase the number of students who dare to express opinions/ideas in
Indonesian lessons. Problem solving efforts are carried out with the following steps: (1) Planning for corrective
actions (planning), which includes analysis of causal factors and determination of action, (2) Implementation of
actions (acting). (3) Data collection (Observasing). (4) Analysis of the effectiveness of the action (Reflecting).
This series of activities is called a cycle. According to the results of interviews with students, class observations
and teacher reflections followed by collaboration with peers, it was found that the root of the problem was a
learning strategy that did not encourage students to dare to express opinions / answer Indonesian language
questions. Based on the data analysis during cycle I, II, it can be concluded (1). The number of students who
dared to express their opinion/work on the questions ranged from 10% - 40%. (2). The number of students who
dared to agree with their friends' work ideas increased from 20% to 35%. Changes in student learning
outcomes tended to increase. The results also show that the change in the classroom atmosphere tends to be
democratic and changes in the attitude of teachers who are more concerned with the classroom atmosphere.
Key Word: Group Investigation, Activities, and Learning Outcomes

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan jumlah siswa berani untuk mengemukakan pendapat/ide
dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai
berikut :(1) Perencanaan tindakan perbaikan (planning), yang meliputi analisis factor penyebab dan penetapan
aksi, (2) Pelaksanaan tindakan (acting). (3) Pengumpulan data (Observasing). (4) Analisis efektivitas tindakan
(Reflecting).Serangkaian kegiatan ini disebut satu siklus. Menurut hasil wawancara dengan siswa, observasi
kelas dan refleksi guru yang dilanjutkan dengan kolaborasi dengan teman sejawat, ditemukan bahwa akar
permasalahan adalah strategi pembelajaran yang belum mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat
/ menjawab soal-soal Bahasa Indonesia. Berdasarkan analisis data selama siklus I, II dapat disimpulkan
(1).Jumlah siswa yang berani mengemukanan pendapat /pengerjaan soal dari 10% - 40 %. (2). Jumlah siswa
yang berani menyetuji ide pengerjaan teman meningkat dari 20% sampai dengan 35%.Perubahan hasil belajar
siswa cenderung meningkat. Hasil penelitian juga menunjukan perubahan suasana kelas cenderung demokratis
dan perubahan sikap guru yang lebih peduli terhadap suasana kelas.
Kata Kunci: Group Investigation, Aktivitas, dan Hasil Belajar
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Latar Belakang Masalah
Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi pada SMP/MTs dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu
pengetahuan dan teknologi serta menanamkan kebiasaan berpikir serta berperilaku ilmiah yang kritis,
kreatif dan mandiri. Karena itu dalam menyajikan pelajaran perlu dipilih metode yang tepat agar
siswa dapat memahami pelajaran yang diberikan.
Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya : keaktifan berdiskusi,
percaya diri, menghargai pendapat orang lain, sopan dalam berbicara dan tanggung jawab. Mata
pelajaran Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik. Bahasa
Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang perlu diajarkan kepada para siswa di sekolah. Tak
heran apabila mata pelajaran ini kemudian diberikan sejak masih di bangku SD hingga lulus SMA.
Dari situ diharapkan siswa mampu menguasai, memahami dan dapat mengimplementasikan
keterampilan berbahasa. Seperti membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Kemudian pada saat
SMP dan SMA siswa juga mulai dikenalkan pada dunia kesastraan. Dimana dititikberatkan pada tata
bahasa, ilmu bahasa, dan berbagai apresiasi sastra.
Setelah dilakukanya kurikulum KTSP maka mata pelajaran Bahasa Indonesia tersebut banyak
mengalami perubahan, dimana muatan materi yang terkandung di dalamnya juga memuat konsep
pembentukan karakter,watak dan kepribadian berwarga negara sesuai yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945. Pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 hasil ulangan Bahasa
Indonesia Kelas IX.D SMP Negeri 1 Bangunrejo menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa
terhadap materi pelajaran.
Dari 25 siswa kelas IX.D hanya 8 orang yang mencapai tingkat penguasaan materi 70% ke atas. Hal
ini mungkin disebabkan oleh pendekatan dan metode dalam pembelajaran yang dilakukan kurang
sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk itu perlu peningkatan penguasaan materi pelajaran dengan
perbaikan melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan metode yang sesuai dengan materi dan keadaan
situasi belajar siswa.
Untuk mengatasi itu semua penulis memiliki cara baru tentang mengajar mata pelajaran Bahasa
Indonesia yang menarik, dengan cara menggunakan proses Penelitian Tindakan Kelas dan penjelasan
materi dengan metode atau strategi pembelajaran yang menarik guna memotivasi dan meningkatkan
aktivitas belajar siswa.
Laporan ini disusun berdasarkan catatan yang dibuat ketika merancang kegaiatn perbaikan selama
pelaksanaan observasi, dan diskusi pelaksanaan perbaikan pembelajaran dalam tiga siklus pada mata
pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IX.D SMP Negeri 1 Bangunrejo tahun 2018
Identifikasi Masalah
Dengan beberapa kali ulangan 8 siswa dari 25 siswa di Kelas IX.D SMP Negeri 1 Bangunrejo
Kecamatan Bangunrejo yang mencapai tingkat penguasaan 70% ke atas pada pelajaran Bahasa
Indonesia , selama pelajaran berlangsung hanya sedikit siswa yang mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan terhadap penjelasan guru. Berdasarkan pegamatan yang dilakukan penulis di
kelas dalam pembelajaran Bahasa Indonesia diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi dalam
proses pembelajaran antara lain : Apakah model Group Investigation dapat meningkatkan prestasi
belajar Bahasa Indonesia siswa Kelas IX.D SMP Negeri 1 Bangunrejo tahun 2018? Apakah model
Group Investigation dapat meningkatkan disiplin belajar Bahasa Indonesia siswa Kelas IX.D SMP

│

Vol. 5 │ No. 2 │ Februari 2022 │ ISSN : 2620-9748

15

ISSN : 2620-9748
Negeri 1 Bangunrejo tahun 2018? Apakah model Group Investigation dapat meningkatkan
ketrampilan belajar Bahasa Indonesia siswa Kelas IX.D SMP Negeri 1 Bangunrejo tahun 2018?
Apakah model Group Investigation dapat meningkatkan kerja sama belajar Pendidikan
Kewarganegaraa siswa Kelas IX.D SMP Negeri 1 Bangunrejo tahun 2018? Apakah model Group
Investigation dapat meningkatkan aktivitas belajar Bahasa Indonesia siswa Kelas IX.D SMP Negeri 1
Bangunrejo tahun 2018?
Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas ,maka rumusan masalah pada Penelitian
adalah ”Apakah model Group Investigation dapat meningkatkan aktivitas belajar Bahasa Indonesia
siswa Kelas IX.D SMP Negeri 1 Bangunrejo tahun 2018?”
Tujuan Penelitan
Tujuan penelitian yang diharapkan penulis adalah: Untuk meningkatkan prestasi siswa. Untuk
meningkatkan disiplin siswa. Untuk meningkatkan ketrampilan siswa. Untuk meningkatkan kerjasama
siswa. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa.
Kajian Pustaka
Sebagian besar ahli berpendapat bahwa belajar adalah merupakan proses perubahan, dimana
perubahan tersebut merupakan hasil dari pengalaman. Dengan perkembangan teknologi informasi,
belajar tidak hanya diartikan sebagai suatu tindakan terpisah dari kehidupan manusia. Banyak
ilmuwan yang mengatakan belajar menurut sudut pandang mereka.
Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya
dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar.
Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dari segala sesuatu yang
diperkirakan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan,
sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu dengan
menguasai prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar
itu memegang peranan penting dalam proses psikologis.
Piaget dalam Dimyati (2002: 13), berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu, sebab
individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Pengetahuan dibangun dalam
pikiran, setiap individu membangun sendiri pengetahuannya.
Belajar (learning) merupakan kegiatan paling cocok dalam mencapai perkembangan individu dan
mempermudah pencapaian tujuan individu dan mempermudah tujuan interaksional suatu lembaga
pendidikan itu sangat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa termasuk di lingkungan
formal terkecil seperti ruang kelas di sekolah (Rakhmat, 2006 : 48).
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi
proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap
dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu
peserta didik agar dapat belajar dengan baik.
Aktivitas adalah segala kegiatan atau serangkaian kegiatan belajar yang terjadi dalam suatu proses
pembelajaran yakni seperti mendengarkan, mencatat, dan menjawab pertanyaan dari guru. Aktivitas
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merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Sebab pada
prinsipnya belajar adalah berbuat. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Pengajaran di
sekolahpun menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam kehidupan di masyarakat.
Penilaian hasil belajar dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan kompetensi yang diukur dan
sasaran pelaksanaanya. Jenis penilaiaan berdasarkan cakupan kompetensi yang diukur Ulangan harian
merupakan kegiatan yang dilakukan ole pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian
kompetensisetelah menyelesiakan satu kompetensi dasar atau lebih. Ulangan tengah semester
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta
didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Ulangan akhir semester adalah
kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir
semester. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan pendidik di akhir semester genap
untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester genap.
Dasar-dasar GI dirancang oleh Herbert Thelen, selanjutnya dipeluas dan diperbaiki oleh Sharan dan
kawan-kawannya dari Universitas Tel Aviv. Metode GI sering dipandang sebagai metode yang paling
kompleks dan paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran kooperatif. Dibandingkan dengan
model STAD dan Jigsaw, metode GI melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan
topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Metode ini menuntut para siswa untuk
memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok
(group process skills).
Metodologi Penelitian
Tempat Penelitian ini dilaksanakan di kelas IX.D SMP Negeri 1 Bangunrejo Jalan Sidoluhur,
Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Waktu Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal
14 September Tahun 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober tahun 2018. Subyek Penelitian adalah
siswa Kelas IX.D SMP Negeri 1 Bangunrejo tahun 2018. berjumlah siswanya 25 terdiri dari 15 siswa
laki-laki dan 10 siswa perempuan dan penulis sangat tertarik untuk memilih kelas tersebut karena di
kelas tersebut penulis sangat tertantang karena hasil pembelajaran dikelas tersebut kurang
memuaskan. Sumber data diambil peneliti dari beberapa kegiatan aktivitas siswa baik yang diamati
oleh observer maupun data yang kita peroleh dari hasil belajar siswa yang berupa hasil evaluasi.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan dari hasil pengamatan melalui lembar tabel pengamatan pada setiap pertemuan dari 2
siklus terjadi perubahan pada aktivitas belajar siswa,tes hasil belajar siswa dan aktivitas siswa dalam
kerja kelompok dapat kita peroleh data sebagai berikut :
Tabel: Tabulasi Pengamatan
Aspek

P.1

P.2

P.3

Rata
Rata

P.4

P.5

P.6

Rata
rata

Aktivitas
Belajar siswa

26 %

28,6 %

50 %

34,8%

71,3 %

92,7 %

98 %

87,3%

Hasil belajar

24 %

48 %

68 %

46,7%

84 %

92 %

96 %

90,7%

Dokum.
portofolio

16,7 %

26,6 %

40 %

27,8%

60 %

73,3 %

93,3 %

75,5%
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Pada siklus I pertemuan 1 menunjukan :
Aktivitas belajar siswa yang diharapan menunjukan 26 %. Hasil belajar siswa tuntas 6 siswa atau 24
% dari 25 siswa belum tuntas 19 siswa atau 76 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan
16,7% . Dari data tersebut memang belum dapat menunjukan hasil yang diharapkan karena siswa baru
pertama kali mengenal model pembelajaran yang masih asing dirasakan oleh siswa.
Siklus I pertemuan 2 menunjukan :
Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 28,6 %.Hasil belajar tuntas 12 siswa atau 48 % dari 25
siswa belun tuntas 13 siswa atau 52 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan 26,6 %. Pada pertemuan
ke dua peneliti melakukan perbaikan pemelajaran dan ternyata pada pertemuan kedua mengalami
peningkatan atau perbaikan aktivitas belajar hasil belajar maupun aktivitas kelompok.
Siklus I pertemuan 3 menunjukan :
Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 50 %. Hasil belajar tuntas 17 siswa atau 68 % dari 25
siswa dan belum tuntas 8 siswa atau 32 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 40 %.
Pada pertemuan 3 ternyata ke tiga aspek aktivitas mengalami peningkatan hal ini siswa sudah semakin
terbiasa dan mulai menyesuaikan dengan model pembelajaran dan peneliti juga semakin
meningkatkan perbaikan pembelajaran.
Siklus 2 pertemuan ke 4 menunjukan :
Aktivitas belajar yang diharapkan menujukan 71,3 %. Hasil belajar tuntas 21 siswa atau 84 % dari 25
siswa dan elum tuntas 4 siswa atau 16 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 60 %.
Pada pertemuan ke 4 telah menunjukan peningkatan hal ini terlihat dari diagram dan atas usaha
peneliti dan siswa terus untuk perbaikan pembelajaran.
Siklus 2 pertemuan ke 5 menunjukan :
Aktivitas belajar yang diharapkan menunjukan 92,7 %. Hasil belajar yang tuntas 23 siswa atau 92 %
dari 25 siswa belum tuntas 2 siswa atau 8 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan
73,3%. Pada pertemuan ke 5 terus menunjukan peningkatan hal ini dapat kita lihat dari prosentase
setiap aktivitas baik aktivitas belajar,hasil belajar maupun aktivitas kelompok.
Siklus 2 pertemuan ke 6 menunjukan :
Aktivitas belajar siswa yang diharapkan menunjukan 98 %. Hasil belajar tuntas 24 siswa atau 96 %
dari 25 siswa elum tuntas 1 siswa atau 4 %. Aktivitas kelompok yang diharapkan menunjukan 93,3 %
Pada pertemuan ke 6 telah menunjukan peningkatan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti
walaupun masih ada beberapa siswa yang betul betul belum dapat menunjukan hasil yang maksimal
namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dan peneliti telah dapat mengubah dan
meningkatkan aktivitas belajar dan mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan
dan lebih demokratis serta menempatkan siswa menjadi subyek dalam pembelajaran bukan menjadi
obyek dalam pembelajaran.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dari 2 siklus di atas diperoleh data rata-rata pada setiap siklus yang
dilakukan dalam 3 kali pertemuan adalah sebagai berikut : Siklus I Aktivitas belajar siswa: 34,8 %.
Hasil belajar siswa : 46,7 %. Tugas Portofolio: 27,8 % Demikian juga siklus 2 dalam 3 kali
pertemuan diperoleh data rata rata seagai berikut: Siklus II Aktivitas belajar siswa: 87,3 %. Hasil
belajar siswa : 90,7 %. Tugas Portofolio: 75,5 %. Artinya telah terjadi peningkatan atas aktivitas
belajar siswa, hasil belajar siswa maupun tugas portofolio bahwa penggunaan Group Investigation
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pada pembelajaran Bahasa Indonesia
mengalami peningkatan.

untuk siswa kelas IX.D SMP Negeri 1 Bangunrejo telah

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
khususnya meningkatkan aktivitas belajar siswa terutama mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan
menggunakan model pembelajaran Group Investigation. Group Investigation yang kami amati dapat
menumbuhkan atau meningkatkan aktivitas belajar siswa, hasil belajar maupun aktivitas kelompok
hal ini dapat kita lihat dari hasil pengamatan yang menggunakan instrumen lembar pengamatan yang
kami rancang namun kami sadar hasil penelitian yang kami lakukan masih jauh dari sempurna sebab:
Obyek penelitian yang kami lakukan hanya dalam lingkup sempit yaitu diruang kelas dimana kami
mengajar dan sekolah kami berada. Instrumen tes dan instrumen pengamatan yang kami gunakan
dalam penelitian ini merupakan instrumen yang tingkat validasinya belum memuaskan, penelitain
berikutnya dapat mencoba dengan menggunakan instrumen yang lebih standar.
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IMPROVING STUDENTS' SCIENCE LEARNING ACTIVITIES USING
THE JIGSAW-TYPE COOPERATIVE LEARNING MODEL IN
CLASS VIII.2 SMP NEGERI 1 SIMPANG ALAHAN MATI
PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR IPA SISWA DENGAN
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
JIGSAW DI KELAS VIII.2 SMP NEGERI 1 SIMPANG ALAHAN MATI
Emma Hayati. S.Pd
SMP Negeri 1 Simpang Alahan Mati Provinsi Sumatera Barat

ABSTRACT
The type of this research is Classroom Action Research which aims to determine whether the use of the Jigsaw
Type Cooperative learning model can improve students' science learning activities in class VIII.2 SMP N 1
Simpang Alahan Mati. The measuring instrument used in this research is qualitative data. The research
instrument used in this study was an observation sheet, test result data taken from quizzes and daily tests and
field notes from the observer. To see student activity in the learning process, the data was processed using the
percentage technique. The research subjects were students of class VIII.2, with a total of 30 students consisting
of 13 girls and 17 boys. The results showed that the use of the Jigsaw cooperative learning model can increase
student learning activities in science subjects in class VIII.2 SMP Negeri 1 Simpang Alahan Mati in the
2021/2022 academic year, with an average increase in activity from 60.6% to 91.8 %,
Key Word: Learning Activities, Jigsaw Type

ABSTRAK
Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk untuk mengetahui apakah
penggunaan model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA siswa di
kelas VIII.2 SMP N 1 Simpang Alahan Mati. Alat pengukur data yang digunakan dalam penelitian berupa data
kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, data hasil tes yang
diambil dari kuis dan ulangan harian serta catatan lapangan dari observer .Untuk melihat aktivitas siswa dalam
proses pembelajaran, data tersebut diolah dengan menggunakan teknik persentase. Subyek penelitian adalah
siswa kelas VIII.2, dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang yang terdiri dari 13 orang perempuan dan 17 orang
laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran IPA di kelas VIII.2 SMP Negeri 1 Simpang Alahan
Mati Tahun Pelajaran 2021/2022, dengan peningkatan aktivitas rata-rata dari 60,6 % menjadi 91,8 %,
Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Tipe Jigsaw

Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar siswa secara
aktif mengembangkan potensi dirinya. Seperti yang tercantum dalam undang-undang sisdiknas tahun
2003 bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Oleh karena itu, guru sebagai
pendidik profesional harus bisa merencanakan proses pembelajaran yang bisa merangsang aktivitas
siswa. Dalam proses pembelajaran siswa dituntut untuk aktif menemukan ide, gagasan dan ilmu
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pengetahuan sesuai dengan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Maka guru sebagai
pelaksana pendidikan diharapkan dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai topik
pembelajaran.
Berbagai usaha sudah dilakukan oleh guru seperti mengubah model pembelajaran dari ceramah ke
diskusi. Namun dalam proses pembelajaran masih terlihat aktivitas siswa yang rendah. Hal ini terlihat
dari proses pembelajaran IPA Di Kelas VIII.2 SMP Negeri 1 Simpang Alahan Mati. Siswa yang aktif
bertanya sangat sedikit sekali. Kalau diberi pertanyaan oleh guru maka yang menjawab selalu siswa
yang sama dengan kemampuan belajar lebih tinggi. Dalam mengisi LKS yang biasa digunakan dalam
proses pembelajaran, sebagian siswa mengerjakan LKS sewaktu guru sedang menjelaskan materi,
atau mencontek LKS temannya. Jika diadakan diskusi kelompok kelihatannya diskusi tidak bejalan
optimal. Kecendrungan siswa dalam diskusi kelompok mencatat materi pelajaran. Jika diadakan
diskusi kelas yang bertanya dan menjawab pertanyaan teman hanya beberapa orang saja dengan
frekuensi yang lebih sering. Siswa dengan kemampuan sedang atau rendah dan siswa yang pendiam
tidak menunjukkan aktivitas yang berarti dalam pembelajaran.
Untuk mengatasi permasalahan ini guru harus berusaha untuk mengelola proses pembelajaran sebaik
mungkin. Guru merencanakan strategi pembelajaran seperti model pembelajaran, metode
pembelajaran dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan dapat
meningkatkan akivitas semua siswa dengan kamampuan belajar yang beragam.
Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe
Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menuntut siswa aktif dalam proses pembelajaran
secara pribadi dan berkelompok. Siswa belajar dalam dua macam kelompok-kelompok kecil yang
ditetapkan guru yaitu kelompok ahli dan kelompok asal. Didalam kelompok ahli masing-masing
siswa bertanggung jawab untuk menguasai topik tertentu. Dalam kelompok asal setiap siswa yang
berasal dari kelompok ahli bertanggungjawab menjelaskan materinya ke anggota kelompok asal.
Setiap anggota kelompok mempunyai tanggungjawab dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa
dengan kemampuan belajar yang beragam tetapi mendapat kesempatan yang sama untuk terlibat aktif
dalam proses pembelajaran. Di akhir pembelajaran guru dapat memberikan kuis (tes kecil) berupa dua
atau tiga soal yang berguna untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang telah
dipelajari.
Batasan Masalah
Latar belakang masalah maka penulis membatasi ruang lingkup masalah pada aktivitas belajar siswa
yang rendah. Permasalahan penelitian dibatasi pada proses Peningkatan Aktivitas Siswa dengan
Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw di kelas VIII.2 SMP Negeri 1 Simpang
Alahan Mati,
Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah Bagaimana Peningkatan Aktivitas
Pembelajaran IPA dengan Menggunakan Model Pembelajaran Koperatif Tipe Jigsaw di kelas VIII.2
SMP Negeri 1 Simpang Alahan Mati ?
Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengungkapkan bagaimana peningkatan aktivitas pembelajaran IPA dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw di kelas VIII.2
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Kajian Teori
Aktivitas belajar adalah semua perilaku yang diperlihatkan dalam proses pembelajaran untuk
mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Selama proses pembelajaran terjadi perubahan
perilaku sebagai akibat dari aktivitas belajar. Beberapa macam aktivitas dalam belajar diungkapkan
oleh Sardiman (2001: 99) berikut ini. Visual activities: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati
eksperiment demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja/bermain. Oral activities:
mengkomunikasikan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan suatu
pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi Listeningactivities:
mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan
suatu permainan, mendengarkan radio. Writing activities: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa
karangan, mengerjakan tes dan mengisi angke Drawing activities: menggambarkan, membuat grafik,
chart, diagram, dan pol. Motor activities: melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan
pameran, menari dan berkebun. Mental activities: merenungkan mengingat, memecahkan masalah,
menganalisa faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. Emotional
activities: minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain.
Klasifikasi aktivitas belajar siswa tersebut menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran
cukup kompleks dan bervariasi, semakin bervariasi aktivitas siswa yang diciptakan maka proses
pembelajaran semakin efektif, dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas
pembelajaran yang maksimal. Maka guru harus mempunyai kreativitas untuk merencanakan kegiatan
pembelajaran yang variatif dan inovatif, salah satunya dengan memilih model pembelajaran yang
sesuai. Dalam proses pembelajaran, guru harus dapat merangsang aktivitas siswa dalam berpikir
maupun berbuat. Pembelajaran akan bermakna bagi siswa jika siswa terlibat aktivitas dalam proses
pembelajaran itu sendiri. Pelajaran itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah
kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda. Bila siswa menjadi partisipasi yang aktif,
maka ia memiliki ilmu/pengetahuan dengan baik (Slameto, 2010: 36). Dari pendapat ini berarti
pengetahuan akan diperoleh siswa dengan baik jika siswa terlibat aktif dalam setiap proses
pembelajaran. Keaktivan siswa dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa siswa sebagai subjek
pembelajaran sekaligus sebagai objek pembelajaran.
Kemp dan Jerrol (1994: 144) menyatakan ”Aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat dilihat
berdasarkan keikutsertaan dan keterlibatannya dalam memberi respon”. Menurut Kemp dan Jerrol
(1994: 145) Aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat dijabarkan menjadi beberapa poin yaitu: (1)
memperhatikan penjelasan guru, (2) mempelajari materi yang ada pada media pembelajaran, (3)
mencatat hal-hal yang relevan dengan proses pembelajaran, (4) berdiskusi dengan teman, (5)
berdiskusi/bertanya jawab antara siswa dengan guru, (6) mengerjakan LKS (7) menyimpulkan materi
pembelajaran.
Jadi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari perilaku yang muncul selama
pembelajaran seperti memperhatikan penjelasan guru, mempelajari materi pelajaran, bekerjasama
dalam kelompok melalui berdiskusi dengan teman, mengerjakan LKS, bertanya dan menjawab
pertanyaaan guru, serta bertanya dan menjawab pertanyaan teman.
Pembelajaran kooperatif menerapkan prinsip manusia sebagai makhluk sosial yang selalu
membutuhkan orang lain, bergotong royong dan bekerjasama dengan orang lain. Adanya saling
ketergantungan positif dengan orang lain. Menurut Slavin (2007) dalam Rusman (2010: 201) bahwa
pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok.
Selanjutnya Roger dan David Johnson (2008) dalam Rusman (2010: 2012) mejelaskan bahwa ada
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lima prinsip yang mendasari pembelajaran kooperatif yaitu: 1) prisip ketergantungan positif; 2)
tanggung jawab perseorangan; 3) interaksi tatap muka; 4) partisipasi dan komunikasi; 5) evaluasi
proses kelompok.
Dalam pembelajaran kooperatif terlihat adanya ketergantungan antar sesama siswa. Adanya
ketergantungan ini sehingga kompetensi sosial siswa dapat berkembang dengan baik. Adanya
tanggungjawab pribadi dalam kelompok sehingga siswa tidak selalu mengandalkan orang lain dalam
setiap kebutuhannya. Karena pembelajaran kooperatif menuntut kerjasama maka dalam siswa
mendapat keterampilan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dan sopan. Setiap
pembelajaran kooperatif ada evaluasi kelompok sehingga siswa juga dituntut untuk bisa
bertanggungjawab terhadap orang lain atau kelompoknya.
Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model Jigsaw. Menurut Rusman (2010: 2019)
Pembelajaran kooperatif model Jigsaw dikenal juga dengan kooperatif para ahli. Karena setiap
anggota kelompok dihadapkan pada permasalahan yang berbeda, tetapi permasalahan yang dihadapi
setiap kelompok sama. Lebih lanjut Rusman (2010: 2019) menjelaskan bahwa setiap utusan dalam
kelompok yang berbeda membahas materi yang sama yang disebut tim ahli, selanjutnya hasil
pembahasan itu dibawa ke kelompok asal dan disampaikan pada anggota kelompoknya.Langkalangkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam ( Riyanto 2009: 271) adalah berikut ini. Siswa
dikelompokkan dalam 4 anggota tim (kelompok asal). Tiap anggota diberi materi yang berbeda. Tiap
orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Anggota dari tim yang berbeda yang
mempelajari bagian yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) mendiskusikan bagian
mereka. Setelah selesai dikusi dalam kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan bergantian
mengajar teman dalam satu tim. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Guru memberi evaluasi
Metodologi Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Menurut Sukidin (2008: 39) bahwa penelitian
tindakan kelas bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani
proses belajar mengajar. Hal ini berarti bahwa satu kelas diberi tindakan karena adanya kesenjangan
atau masalah dalam pembelajaran yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada setiap kali diadakan
ulangan. Tindakan ini diharapkan dapat memecahkan atau mengurangi masalah pada tingkat yang
diinginkan. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas VIII.2 SMP N 1 Simpang Alahan
Mati pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII.2
SMP N 1 Simpang Alahan Mati yang terdiri dari 30 orang siswa. Kelas ini dijadikan subjek penelitian
karena kelas ini dalam pembelajaran masih mendapatkan hasil belajar yang rendah. Penelitian ini
dilakukan pada mata pelajaran IPA pada KD. 3.4 Menganalisis keterkaitan struktur Jaringan
tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Penelitian ini
dimulai pada bulan Agustus 2021 sampai Oktober 2021, bertepatan dengan materi keterkaitan
struktur Jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan.
Data penelitian berupa data kualitatif berupa hasil pengamatan aktivitas siswa. Instrumen penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaran observasi pengamatan aktivitas siswa.
Hasil dan Pembahasan
Selama proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II terjadi:
1. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa.
Aktivitas yang paling besar peningkatannya adalah membaca sumber belajar yang meningkat dari
40% dengan kategori aktivitas kurang menjadi 100% dengan kategori aktivitas baik sekali. Pada awal
pembelajaran siklus I siswa tidak membaca sumber belajar tetapi lebih suka bertanya pada teman
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tentang materi yang akan dipelajari. Aktivitas membaca sumber belajar sangat penting dalam proses
pembelajarn, karena siswa menemukan sendiri informasi yang diperlukan. Diharapkan dengam
membaca sumber belajar siswa mendapatkan kebiasaan membaca. Karena dengan membaca maka
informasi lebih banyak diperoleh. Aktivitas lain yang juga besar peningkatannya adalah mengajukan
pertanyaan yang meningkat dari 34% menjadi 68%. sumber belajar.
Peningkatan aktivitas ini menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran siswa sudah terjadi
interaksi antara siswa dengan siswa ,dan antara siswa dengan guru.Siswa tidak lagi takut untuk
bertanya kepada guru tentang apa yang menjadi keraguannya dalam belajar. Aktivitas mengeluarkan
pendapat mengalami peningkatan dari 44% menjadi 72%. Artinya siswa sudah bisa berbagi informasi
dengan teman-temannya dalam menemukan materi pelajaran yang harus dikuasainya.
Peningkatan aktivitas ini menunjukkan bahwa siswa sudah bisa mengembangkan kemampuan
sosialnya dalam mengungkapkan fikiran-fikirannya, sehingga diharapkan di kemudian hari bisa
berkomunikasi dengan baik dengan orang lain Aktivitas lainnya yang juga mengalami peningkatan
adalah mencatat keterangan yang meningkat dari 64% menjadi 98%.. Artinya siswa sudah mau
merekam informasi yang didapatnya, sehingga dengan adanya rekaman atau catatan maka jika
dibutuhkan di kemudian hari siswa dapat melihat catatannya kembali.
Aktivitas dalam mengerjakan LKS meningkat dari 65% menjadi 100%. Pada awal pembelajaran
siklus I ada kecendrungan siswa untuk mengerjakan LKS bersama temannya. Artinya satu LKS
dikerjakan oleh satu atau dua orang siswa. sedangkan yang lain hanya menyalin dari teman tersebut.
Dengan meningkatnya aktivitas ini diharapkan siswa mengerjakan LKS sendiri dengan mencari
jawaban bekerjasama dengan teman. Aktivitas kerjasama dalam kelompok juga mengalami
peningkatan dari 62% menjadi 96%. Peningkatan aktivitas ini menunjukkan bahwa siswa sudah bisa
mengembangkan kemampuan sosialnya untuk bisa bekerjasama dengan orang lain. Diharapkan
dengan peningkatan aktivitas ini siswa menjadi bertanggungjawab terhadap dirinya dan orang lain.
Aktivitas kemandirian dalam menyelesaikan soal tes kecil juga mengalami peningkatan dari 60
menjadi 92 %. Artinya rasa percaya terhadap dirinya sudah mulai tumbuh.Untuk melihat hasil
peningkatan aktivitas belajar siswa berikut diberikan informasi dalam bentuk grafik Sebagai berikut:
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Dari grafik di atas terlihat peningkatan terendah terjadi pada aktivitas mengeluarkan pendapat dan
kemandirian dalam menyelesaikan soal, namun secara keseluruhan peningkatan rata-rata aktivitas
belajar siswa sudah meningkat dari 60,6 % menjadi 91,8 % sesuai dengan yang diharapkan.Penulis
menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas VIII.2 SMP
Negeri 1 Simpang Alahan Mati Tahun Pelajaran 2021/2022, dapat meningkatkan aktivitas belajar
siswa. Dengan demikian Penelitian Tindakan Kelas ini selesai pada siklus ke II.
Simpulan
Rumusan masalah yang disampaikan pada Bab I dan hasil pembahasan pada Bab IV dapat
disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas VIII.2 SMP
Negeri 1 Simpang Alahan Mati Tahun Pelajaran 2021/2022 dapat meningkatkan aktivitas belajar
siswa, dengan rata-rata naik dari 60,6 % menjadi 91,8 %.
Rekomendasi
Untuk meningkatkan aktivitas, kiranya guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
Jigsaw , dan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran diharapkan para guru berinovasi dalam
menyusun PTK lainnya, sehingga SMP Negeri 1 Simpang Alahan Mati kaya akan metode
pembelajaran.
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THE EFFECTIVENESS OF OPEN ENDED PROBLEM-BASED
MATHEMATICS LEARNING ON PROBLEM SOLVING ABILITY FOR
CLASS VII SEMESTER II STUDENTS AT SMPN 25 BANDAR
LAMPUNG FOR THE 2018/2019 ACADEMIC YEAR
KEFEKTIFAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS
PROBLEM OPEN ENDED TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN
MASALAH PESERTA DIDIK KELAS VII SEMESTER II DI SMPN 25
BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Dra. Aresnawati
SMPN 25 Bandar Lampung Provinsi Lampung

ABSTRACT
The purpose of this study is to improve student achievement in Mathematics by using the Open Ended learning
method for students of SMPN 25 Bandar Lampung class VII for the 2018/2019 school year. The hypothesis of
the research is that using the Open Ended learning method can improve mathematics learning outcomes for
students of SMPN 25 Bandar Lampung class VII for the 2018/2019 school year. The data that has been
obtained is then analyzed and reflection is also carried out to improve actions in the next cycle. This research
was conducted in two cycles and each cycle consisted of 3 meetings. At the meetings of both cycles I, II and III
the learning process was carried out using the Open Ended method with different materials. The results showed
that after the learning process was implemented using a problem-based method, students became more
enthusiastic about learning mathematics. This is indicated by the results of questionnaires, interviews or
observations during the learning process. The learning achievement obtained by students in the form of a post
at the end of each meeting in action I to action III experienced a change for the better. Student learning
achievement step by step is changing for the better.
Key Word: Open Ended Learning Method, Problem Solving

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah Menigkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Matematika dengan
menggunakan metode pembelajaran Open Ended pada siswa SMPN 25 Bandar Lampung kelas VII tahun
pelajaran 2018/2019. Hipotesis dari penelitian adalah bahwa menggunakan metode pembelajaran Open Ended
dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa SMPN 25 Bandar Lampung kelas VII tahun pelajaran
2018/2019. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis serta dilakukan pula refleksi untuk memperbaiki
tindakan pada siklus berikutnya. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan masing-masing siklus terdiri 3
pertemuan. Pada pertemuan baik siklus I, II dan III proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan
metode Open Ended dengan materi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan
proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode berbasis masalah siswa menjadi lebih
bersemangat untuk belajar matematika. Ini ditunjukkan dengan hasil angket, wawancara ataupun observasi
selama proses pembelajaran berlangsung. Prestasi belajar yang diperoleh siswa yang berup poste pada setiap
akhir pertemuan pada tindakan I sampai tindakan III mengalami perubahan yang lebih baik. Prestasi belajar
siswa tahap demi tahap mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.
Kata Kunci: Metode Pembelajaran Open Ended, Pemecahan Masalah
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Latar Belakang Masalah
Mutu pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Selama ini pesert didik kurang
aktif dalam pembelajaran, sehingga kemampuan pemecahan masalahnya masih kurang dan tidak
berkembang. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar peserta didik, terutama aspek pemecahan
masalah, masih rendah peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan merupakan masalah yang
selalu menuntut perhatian. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan
kegiatan yang paling pokok. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan terutama ditentukan oleh
pembelajaran yang dialami peserta didik. Peserta didik yang belajar akan mengalami perubahan baik
dalam pengetahun, pemahaman, keterampilan, nilai dan sikap. Agar pembelajaran dapat tercapai
dengan baik, maka perlu diterapkan pembelajaran yang efektif.
Pembelajaran yang efektif dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan sesuai
kompotesi dasar yang harus dicapai. Untuk meningkatkan cara belajar yang efektif perlu diperhatikan
kondisi internal, eksternal, serta strategi dan model pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang
efektif akan terlaksana jika guru dapat memilih strategi dan model pembelajaran yang tepat sehingga
tercapai hasil yang semaksimal mungkin.
Dalam pembelajaran guru harus mengajar secara efektif dan mengajar bagaimana peserta didik
belajar. Dalam pembelajaran yang efektif, guru harus banyak memberi kebebasan kepada peserta
didik untuk dapat meneliti, mengamati,belajar, dan mencari pemecahan masalah secara mandiri.
Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah. Oleh karena itu peserta
didik harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif pada saat pelajaran matematika.
Proses belajara matematika akan terjadi secara lancar apabila dilakukan secara kontinyu. Di dalam
proses belajar matematika, terjadi juga proses berfikir, karena seseorang dikatakan berfikir bila orang
tersebut melakukan kegiatan mental dan orang yang belajar matematika mesti melakukan kegiatan
mental.
Matematika merupaka kegiatan mental yang tinggi dan berkanaan dengan proses-proses/konsepkonsep yang tersusun secara hirarkis dan penalaran berifat deduktif (Hudojo, 1988:3).Pembelajaran
matematika tidak hanya memberi tekanan pada keterampilan menghitung dan kemampuan
menyelesaikan soal, sikap dan kemampuan menerapkan matematika merupakan penopang penting
untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah sehari-hari yang dihadapi
kelak. Berdasarkan kegunaan–kegunaan inilah matematika perlu diberikan kepada peserta didik pada
setiap jenjang pendidikan. Matemati sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah dasar dan
menengah. Matematika sekolah terdiri atas bagian-bagian metematika yang dipilah guna
menumbuhkankembangkan kemampuan-kemampuan, membentuk pribadi peserta didik, dan beroadu
pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Suyitno, 2004:32).
Sebagaimana tercantum dalam kurikulum matemati sekolah (dalam Suherman dkk, 2003:89),bahwa
tujuan diberikannya matematika antara lain agar peserta didik mampu menghadapi perubahan keadaan
di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional,
kritis, cermat, jujur dan efektif. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh (Budi hardjo,2006), bahwa
tujuan ideal dalam pembelajaran matematika adalah agar peserta didik mampu memecahkan masalah
(problem solving) yang dihadapi dengan berdasarkan penalaran dan kajian ilmiah. Berdasarkan teori
belajar yang dikemukakan Gagne (dalam Suherman dkk., 2003:89) bahwa kemampuan intelektual
tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui pemecahan masalah. Hal ini dapat dipahami sebab
pemecahan masalah merupakan tipe belajar paling tinggi dari delapan tipe yang dikeukakan Gagne.
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Pendekatan problem open ended sesui dengan hal tersebut, karena pendekatan problem open ended
memberikan masalaah terbuka dengan solusi tidak tunggal atau dapat dipecahkan dengan berbagai
cara oleh peserta didik. Pembelajaran problem open ended merupakan pembelajaran yang
memberikan keleluasaan berfikir secara aktif dan mampu mengundang peserta didik untuk menjawab
permasalahan melalui berbagai strategi sehingga memicuperkembangan kemampuan matematika.
Pendekatan pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan suatu hasil
belajara matematika, sehingga dipelukan padanya pendekatan-pendekatan yang baru dalam
pelaksanaannya. Untuk melaksanakan pembelajaran matematika tersebut, guru hendaknya berupaya
agar peserta didik dapat memahai ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis
yang terkandung dalam matematika itu sendiri. Menurut pendapat Heddens dan Speer (dalam
Wasi’ah, 2004) pendekatan open ended merupakan salah satu pembelajaran yang memberi
keleluasaan peserta didik secara aktif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena itu open
ended lebih tepat digunakan dalam pembelajaran matematika.
Kemahiran matematika (Depdiknas,2004:14) mencangkup kemampuan penalaran, komunikasi,
pemecahan masalah, dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika. Hal itu sesuai dengan
buku pedoman pembuatan laporan hasil belajar (dalam buku Budihardjo, 2006). Kemahiran
matematika tersebut diharapkan dapat tercapai melalui pembelajaran materi matematika dalam
bebagai aspek. Salah satu aspek pembelajaran matematika untuk kelas VII semester II adalah
Geometrika dan Pengukuran. Kompetisi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan
aspek Geometrika dan Pengukuran adalah mampu memahami sifat-sifat persegi panjang, persegi, jajar
genjang, belah ketupat dan layang-layang. Peserta didik juga harus mampu menghitung keliling dan
luas bebagai bangun segi tiga dan segi empat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah.
Berdasarkan berdasarkan uraian di atas, peneliti mengadakan penelitian yang berjudul Keefektifan
Pembelajaran Matematika Berbasis Problem Open Ended Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah
Peserta Didik Kelas VII Semester II SMPN 25 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.
Rumusan Masalah
Dari rumusan di atas permasalahan dapat lebih terarah maka, peneliti akan merinci kembali
permasalahan tersebut menjadi beberapa pertanyaan, di antaranya: Bagaimana peningkatan dan
penguasaan materi pelajaran Matematika dengan diterapkan metode pembelajaran Open Ended pada
siswa SMPN 25 Bandar Lampung Kelas VII tahun pelajaran 2018/2019. Bagaimana pengaruh
pembelajaran Open Ended meningkatkan pemahaman belajar Matematika pada siswa SMPN 25
Bandar Lampung kelas VIIC tahun pelajaran 2018/2019.
Tinjauan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah: Menigkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Matematika
dengan menggunakan metode pembelajaran Open Ended pada siswa SMPN 25 Bandar Lampung
kelas VII tahun pelajaran 2018/2019. Meningkatkan pemahaman siswa tentang Matematika dengan
diterapkannya metode Open Ended pada siswa SMPN 25 Bandar Lampung kelas VII tahun pelajaran
2018/2019.
Kajian Pustaka
Pengertian tradisional menitikberatkan pada metode imposisi,yakni pembelajaran dengan cara
menuangkan hal hal yang dianggap penting oleh guru bagi murid (Hamalik,Oemar:2001:157).Cara ini
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tidak mempertimbangkan apakh bahan pelajaran yang diberikan itu sesuai atau tidak dengan
kesanggupan,serta pemahaman peserta didik.Tidak pula diperhatikan apakah bahan bahan yang
diberikan itu didasarkan atas motif motif dan tujuan yang ada pada pesrta didik.
Sejak adanya penemuan penemuan baru dalam bidang psikologi tentang kepribadian dan tingkah laku
manusia, serta perkembangan dalam bidang ilmu pendidikan makaa pandangan tersebut kemudian
berubah. Faktor peserta didik justru menjadi unsur yang menentukan berhasil atau tidaknya
pembelajaran berdasarkan “Pusat minat” anak belajar, makan, pakaian, permainan/bekerja. Kemudian
menyusul tokoh pendidikan lainnya,seperti Dr.John Dewey,yang terkenal dengan “pengajaran
proyeknya”, yang berdasarkan pada masalahnya yang menarik minat siswa, sistem pembelajaran
lainnya. Sehingga sejak itu pula para ahli berpendapat,bahwa tingkah laku manusia didorong oleh
motif motif tertentu, dan perbuatan belajar akan berhasil apabila didasarkan pada motivasi yang ada
pada siswa. Peserta didik dapat dipaksa untuk mengikuti semua perbuatan, tetapi ia tidak dapat
dipaksa untuk menghayati perbuatan itu sebagaimana mestinya. Seekor kuda dapat digiring ke sungai
tetapi tidak dapat dipaksa minum. Demikian pula halnya dengan murid, guru dapat memaksa bahan
pelajaran kepada mereka, akan tetapi guru tidak mungkin dapat memaksanya untuk belajar dalam arti
sesungguhnya. Inilah yang menjadi tugas paling berat yakni bagaimana caranya berusaha agar peserta
agar peserta didik mau belajar,dan memiliki keinginan untuk belajar mencapai prestasi secara
berkelanjut/continue.
Prestasi belajar menurut Syaiful Bahri Djamarah(1996:119) adalah hasil maksimal yang dicapai
melalui evaluasi dan tes.Prestasi belajar ini merupakan hasil kerja belajar siswa atau diperoleh dari
hasil dari evaluasi belajar,baik berupa nilai yang ertuang dalam uku raport siswa maupun dalam
bentuk materi.Pada umumnya prestasi belajar siswa dikategorikan tinggi,sedang,dan rendah,dan
keberhasilan belajar ditandai dengan prestasi.
Winkle menyatakan prestasi belajar adalah:bukti keberhasilan usaha yang dicapai siswa.Dapat juga
dikatakan bahwa prestasi belajar adalah perbuatan tingkah laku dengan penguasaan
pengetahuan,ketrampilan ataupun sikap yang merupakan hasil aktifitas belajar yang ditetapkan dalam
bentuk angka atau nilai, melalui tes formatif, tes subsumatif, dan tes submatif. Dalam masalah prestasi
belajar ini menjadi patokan untuk mengukur prestasi siswa,biasanya dinyatakan dengan angka
angka,siswa yang berprestasi belajar tinggi,ia memiliki angka hasil belajar yang tinggi,sedangkan
siswa yang berprestasi rendah maka ia pun memiliki nilai angka yang kecil.Jadi prestasi belajar
adalah:Hasil belajar maksimal yang dicapai siswa yang didapat dari belajar untuk sebuah tujuan,baik
hasil non materi bentuk nilai yang tertuang dalam bukuraport ataupun yang berbentuk materi seperti
hasil karya cipta.
Dalam masalah belajar salah satu hal yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan belajar
adalah motifasi. Motivasi menurut jenisnya terbagi menjadi dua yaitu: Motivasi intrinsik dan Motivasi
ekstrinsik.
Jenis motivasi ini timbul akibat dari dalam individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan atau
paksaan dari orang lain, sehingga dalam kondisi demikian ahirnya ia mau melakukan sesuatu untuk
belajar (Usman, 2000;29). Sedangkan menurut Djamarah (2002; 115) motivasi intrinsik adalah motifmotif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap
individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
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Telah disepakati oleh ahli pendidikan bahwa guru merupakan kunci dalam proses belajar mengajar.
Bila hal ini dilihat dari segi nilai lebih yang dimiliki oleh guru dibandingkan dengan siswanya. Nilai
lebih ini dimiliki oleh guru terutama dalam ilmu pengetahuan oleh guru bidang studi keahliannya.
Konsep tentang belajar telah banyak didefikasi oleh para pakar, Jaen piaget (dalam Sugandi,
2004:35), mengemukakan tiga prinsip utama pembelajaran, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi
sosial, dan belajar lewat pengalaman sendiri. Neburut Gagne dan Berliner (dalam Tri Anni dkk.,
2004:2) belajar merupak proses dimana suatu organisme merubah perilakunya karena hasil dalam
pengalaman. Sedangkan J.A. Brunner (dalam Sugandi, 2004:36), menyatakan bahwa dalam belajar
ada empat hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu peran pengalaman struktur pengetahuan, kesiapan
pembelajaran sesuatu, intuisi dan cara membangkitkan motivasi belajar. Brunner (dalam Suherman,
2003:43), juga mengatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran
diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam pokok bahasan yang
diajarkan, disamping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Nampaknya
bahwa Brunner sangat menyarankan keafktifan anak dalam proses belajar secara penuh.
Menurut teori Van Hiele (dalam Suherman,2004:51), menyatakan bahwa terdapat lima tahap belajar
anak dalam belajar geometri, yaitu tahappengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi,
dan tahap akurasi. Tiga unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan
metode pengajaran yang diterapkan, jika ditata secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan
berfikir anak kepada tingkatan berfikir yang lebih tinggi.
David Ausabel mengemukakan teori belajar bermakna (meaningful learning). Belajar bermakna
adalah proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat dalam
struktur kognitif seseorang (Sugandi,2004:38). Pembelajaran dapat menimbulkan belajar bermakna
jika memenuhi persyaratan, yaitu materi yang akan dipelajari bermakna secara potensial dan anak
yang belajar bertujuan belajar bermakna.
Memecahkan suatu masalah merupakan aktivitas dasar manusia. Sebagian besar kehidupan kita
berhadapan dengan masalah-masalah. Bila kita gagal dengan suatu cara untuk menyelesaikan suatu
masalah kita harus mencoba menyelesaikannya dengan cara yang lain. Suatu pertanyaan akan
merupakan suatu masalah jika seseorang tidak mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapa
dipergunakan untuk menemukan jawaban suatu pertanyaan tersebut.
Problem Open Ended adalah pembelajaran pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu
untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan
masing-masing peserta didik (dalam Suherman, 2003:124).
Tujuan dari pembelajaran Open Ended menurut Nohda (dalam Suherman,2003:124) ialah untuk
membantu pengembangan kegiatan kreatif dan pola pikir matematik peserta didik melalui problem
solving serta simultan. Dengan kata lain kegiatan kreatis dan pola pikir matematis peserta didik harus
dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik agar aktivitas
kelas penuh ide-ide matematika memacu kemampuan berfikir tingkat tinggi peserta didik.
Metodologi Penelitian
Pada penelitian ini penulis menerapkan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Metode ini merupakan
bagian dari penelitian tindakan (Acion Resarch) di mana penelitian tindakan merupakan suatu bentuk
penelitian yang bersifat reflektif, dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat sosial dan bertujuan untuk
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memperbaiki pekerjaannya, memahami serta mengetahui situasi tempat pekerjaan yang dilakukan.
Penelitian tindakan merupakan studi sistematis, yang dilakukan sebagai upaya memperbaiki praktikpraktik dalam pendidikan dengan melakukan tindakan praktis serta refleksi dalam tindakan tersebut.
Penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan di SMPN 25 Bandar Lampung kelas VIIC yang
berjumlah 27 orang. Alasan penelitianmemilih SMPN 25 Bandar Lampung sebagai subjek
penelitian,dikarenakan berdasarkan pengamatan peneliti, peneliti memperoleh gambaran bahwa siswa
kelas VII rendah bila dibandingkan kelas-kelas lainnya khususnya dalam pembelajaran Matematika.
Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merasa tertari untuk mencoba menerapkan metode
Pembelajaran Open Ended, untuk mengubah pembelajaran Matematika khususnya Matematika yang
tadinya kurang menaraik menjadi pembelajaran yang menarik dan bermakna (meaningful learning).
Data yang dikumpulkan dari penelitian berupa hasil observasi baik pada saat pra penelitian maupun
pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan menggunakan metode Pembelajran Kooperatif
(Cooperative Learning) model Open Ended yang berupa nilai belajar siswa. Data-data temuan
tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara terus menerus dari awal sampai berahir pelaksanaan
penelitian.
Menurut Nasution (1996:126) analisis data adalh proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.data
dikumpulkan melalui instrumen penelitian yang berupa observasi lapangan, penyebaran angket dan
wawancara serta dokumentasi selama melaksanakan penelitian. Setelah selesai melakukan
pengumulan data pada penelitian ini untuk selanjutnya data tersebut akan dianalisis agar dapat
ditafsirkan. Teknik pengolahan data pada penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Analisis data
yang akan dilakukan adalah analisis statistik dan non staistik. Analisis statistik digunakan untuk
menganalisis data yang berupa tes hasil belajar. Adapun prosedur pengolahan dan analisis data,
sebagai berikut: Pada tahap ini,peneliti dan mitra mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh
berdasarkan instrumen penelitian kemudian melakukan interpretasi terhadap keseluruhan data untuk
memudahkan kategorisasi data sehingga, dapat memberikan makna pada setiap temuan di lapangan.
Pengolahan data yang dilakukan salah satunya berupa data kuantitatif.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kegiatan pembelajaran dimulai setelah guru dan peneliti memasuki ruang belajar yaitu kelas VIIC
SMPN 25 Bandar Lampung. Ketika guru dan peneliti dan observer masuk, ketua kelas
mengkondisikan siswa yang lainnya yang sedang mengobrol dan masih ada di luar kelas. Setelah
semua siswa dapat dikondisikan, kemudian ketua kelas memberikan komando kepada semua siswa
dapat untuk dapat mengucaapkan salam kepada Peneliti dan Observer dan segera dibalas oleh Peneliti
dan Observer.
Guru menempati tempat duduknya yang berada sebelah kiri paling depan sedangkan peneliti
menempati tempat duduk sebelah kanan paling belakang. Kemudian mengecek kehadiran siswa dan
menulis agenda kelas. Pada tindakan pertama ini siswa yang hadir adalah 27 orang (hadir semua).
Sebelum memulai kegiatan inti, guru terlebih dahulu melakukan apersepsi atau entry behavior untuk
mengetahui sejauhmana pengetahuan siswa dan untuk meningkatkan motivasi siswa.
Pada kegiatan inti, guru mengaitkan pertnyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada apersepsi tadi
dengan materi yang akan dibahas. Terlebih dahulu peneliti menjelaskan mengenai geometri dengan
menggunakan peta konsep. Setelah itu guru menjelaskan hubungan antar sudut, kedudukan dua garis,
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menggambar garis sejajar, cara membagi garis menjadi n sama panjang dan menemukan sifat-sifat
garis dan sudut.
Kondisi kelas kurang kondusif karena siswa berebur untuk menjawab pertanyaan dan mempunyai
kesempatan untuk menjawab di depan serta mendapatkan nilai tambah bagi kelompoknya. Oleh
karena itu, kondisi kelas yang seperti ini dapat dikatakan kondisi kelas yang aktif apabila
dibandingkan dengan awal pembelajaran yang masih terkesan kaku dan searah (teacher centered).
Setelah pembahasan LKS, guru memberikan penguatan-penguatan sekitar materi pertanyaan yang
dijawab oleh sebagian besar siswa dengan antusias dan sebagian kecil siswa tidak menjawab karena
sibuk membereskan meja dan peralatan belajarnya. Guru mempersilahkan beberapa kelompok untuk
menyimpulkan mengenai pembelajaran kali ini yang disambut antusias oleh perwakilan kelompok
yang ditunjuk untuk memberikan kesimpulannya mengenai sub pokok bahasan kali ini dengan
menggunakan pembelajaran Open Ended.
Guru mempersilahkan siswa kembali ketempat duduk semula. Pada situasi kali ini kondisi kelas
kembali tidak kondusif karena setiap siswa sibuk mengangkat kursi dan kembali ketempat duduk
masing-masing. Di sini guru terlihat kurang dapat mengkondisikan kelas karena beberapa
kalimencoba untuk menenangkan siswa tetapi tetap gaduh. Setelah kondisi mulai agak tenang, guru
mengumumkan untuk mengeluarkan kembali alat tulis saja dan mulai membagikan soal postes, kelas
kembali gaduh dan tidak sedikit dari siswa mengeluarkan kata-kata mengeluh dan keberatan atas
postest yang diberikan karena mereka sudah ingin pulang yang kebetulan pelajaran matematika di
kelas VII ini adalah pelajaran terakhir.
Pembahasan Hasil Penelitian
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Pertama, perencanaan yang dipersiapkan
selama pembelajaran melalui meode Pembelajaran Open Ended. Kedua, proses pembelajaran yag
diterapkan selama pembelajaran melalui metode Pembelajaran Open Ended. Ketiga, peningkatan
prestasi belajar siswa setelah penerapan metode Pembelajaran Open Ended pada mata pelajaran
matematika. Keempat, kendala yang dihadapi dalam penerapan metode Pembelajaran Open Ended.
Adapun langkah yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan metode Pembelajaran Kooperatif
model Open Ended di kelas VII-C adalah: menyusun silabus dan RPP, menyusun soal tes, menyusun
lembar kerja siswa, menyusun pedoman observasi dan melakukan diskusi dan refleksi terhadap
pelaksanaan pembelajaran Open Ended yang telah dilakukan.
Diskusi dilakukan untuk membahas sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi
Matematika yang dipelajarai. Sedangkan refleksi dilakukan untuk mengevaluasi kelebihan dan
kekurangan siswa saat proses pembelajaran yang menggunakan pembelajaran Open Ended sehingga
baik guru maupun siswa dapat memperbaiki pada pertemuan berikutnya. Selain itu, gurupun harus
berperan aktif membimbing para peserta didik agar dalam proses pembelajaran yang berlangsung
dengan menggunakan pembelajaran Open Ended dapat berjalan dengan lancar dan mendapat hasil
yang maksimal. Kedua, proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Open Ended.
Pembelajaran Kooperatif merupakan suatu pembelajaran dengan mengkondisikansiswa kedalam
kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang yang mempunyai tujuan bersama. Pada
pelaksanaan metode pembelajaran ini divariasi dengan model OpenEnded, yang merupakan salah satu
model pembelajaran yang di dalam pembelajarannya terdapat unsur permainan, sehingga anak tidak
merasa bosan dan dapat menarik minat dan menambah motivasi belajar siswa sehingga prestasi
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belajar akan meningkat. Ketiga, prestasi belajar yang diperoleh siswa yang berupa postes pada setiap
akhir dari tindakan I sampai tindakan III mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan
prestasi belajar siswa kelas VIIC di SMPN 25 Bandar Lampung ini juga dapat dilihat dari hasil
observasi yang menunjukkan perubahan posiif terhadap penggunaan motode pembelajaran Open
Ended. Dengan demikian secar umum memberikan gambaran bahwa dengan menggunakan metode
pembelajaran Open Ended pada pembelajaran Matematika menjadi lebih menarik yang secara tidak
langsung dapat meningkat prestasi belajar siswa. Keempat, kendala-kendala yang diperoleh oleh guru
saat penggunaan metode pembelajaran Open Ended, diantaranya adalah : Baik guru maupun siswa
belum terbiasa dalam penerapan metode pembelajaran Open Ended dalam pembelajaran. Hal itu dapat
dilihat dari cara guru pada saat pertemuan awal tindakan yang masih kaku, canggung dan belum
terbiasa dalam penerapan metode pembelajaran Open Ended secara optimal, Di awal tindakan,
pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru masih lemah. Hal itu terlihat ketika guru sedang
memberikan pengarahan kepada siswa untuk membagi kelompok, situasi dan kondisi kelas menjadi
tidak kondusif. Pengelolaan waktu juga masih dirasa kurang kaena pada siklus I waktu yang telah
dialokasikan ternyata melebihi hal ini disebabkan terlalu banyak waktu yang terbuang pada saat
diskusi kelompok dan membahas materi oleh guru. Lemahnya kemampuan guru dalam mengelola
kelas mengakibatkan suasana kelas kurang terkendali. Pada awal tindakan, guru belum mampu
mengefektifkan waktu dengan baik. Guru terlalu lama dalam menyampaikan materi sehingga
pembahasan LKS WordSquare tidak bisa dilaksanakan dengan efektif, Kelemahan siswa yang pada
awalnya tidak mau bekerjasama dengan kelompoknya dan cenderung mengerjakan hal-hal yang
disukainya seperti mengobrol ataupun main handphone merupakan kelemahan guru kerena tidak
dapat mengkondisikan siswa untuk lebih mengikuti pelajaran. Guru kesulitan dalam mengawasi dan
membibbing siswa secara adil dalam mengerjakan tugas di dalam kelas.
Penggunaan metode pembelajaran Open Ended dalam proses pembelajaran Matematika juga
mengalami perubahan ke arah yang baik. Dari pengamatan di kelas, siswa terlihat antusias dan
terbiasa dangan metode ini, sehingga kelas menjadi kondusif. Peran guru dalam siklus III ini sesuai
dengan yang terlah direncanakan dan direkomendasikan pada siklus II. Dengan demikian peneliti dan
guru mitra menggangap bahwa prestasi belajar siswa telah berhasil meningkat, hasil dari siklus III ini
menunjukkan bahwa data prestasi belajar siswa meningkat, dan telah mencapai ketuntasan secara
klasikal. Guru dan observer sepakat bahawa apa yang telah dilakukan siswa telah sangat memuaskan
untuk ukuran orang baru belajar dengan model pembelajaran baru yaitu pembelajaran Open Ended,
dan siklus ketiga ini merupakan akhir dari penelitian tindakan kelas. Hal ini didasarkan kepada suatu
kesepakan bahwa prestasi belajar siswa dalam menggunakan metode pembelajaran Open Ended sudah
dapat dikatakan stabil. Nampaknya sangat sulit bagi guru (peneliti) untuk menggali data-data atau
temuan lainnya dalam implementasi metode pembelajaran Open Ended ini,karena hampir semua
tujuan yang diharapkan udah mulai tercapai. Selain itu, siswa sudah terllihat jenuh dan bosan untuk
melakukan metode pembelajaran Open Ended.
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: Proses pembelajaran melalui metode pembelajaran Open
Ended. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu metode pembelajaran dengan mengkondisikan
siswa kedalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dar 4-5 orang yang mempunyai tujuan bersama.
Pada pelaksanaannya meode pembelajaran kooperatif ini divariasikan dengan model Open Ended,
yang merupakan salah satu model pembelajaran yang di dalamnya terdapat undur permainan, shingga
anak tidak merasakan bosan dan dapat menarik minat dan menambah motivasi belajar siswa sehingga
prestasi belajar akan meningkat. Prestasi belajar yang diperoleh siswa yang berupa poster pada setiap
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akhir pertemuan pada tindakan I sampai tindakan III mengalami perubahan yang lebih baik. Prestasi
belajar siswa tahap demi tahap mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Prestasi perubahan
siswa di kelas VIICSMPN 25 Bandar Lampung ini juga dapat dilihat dari hasil observasi yang
mnunjujjan perubahan positif terhadap penggunaan metode pembelajaran Open Ended. Dengan
demikian secara umum memberikan gambaran bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran
Open Ended pada pembelajaran Matematika menjadi lebih menarik yang secara tidak langsung dapat
meningkat prestasi belajar siswa.
Saran
Atas dasar yang ditemukan dan dirasakan dalam pelaksanaan penelitian, maka ada beberapa sarana
penelitian adalah: Siswa, diharapkan hasil penelitian ini memperlihatkan prestasi belajar siswa dalam
kegiatan belajar khususnya kelas VII SMPN 25 Bandar Lampung. Dengan demikian, pengembangan
metode Pembelajaran Open Ended dapat dilaksanakan untuk siswa kelas VII SMPN 25 Bandar
Lampung sehingga siswa dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki dalam pelajaran
matematika dan diharapkan dengan diterapkannya metode pembelajaran kooperatif model Open
Ended dapat meningkatkan prestasi belajar siswa bukan hanya di kelas VII saja. Penggunaan metode
pembelajaran Open Endedmemerlukan tingkat kesabaran yang tinggi apabila dalam menghadapi kelas
yang potensi ribut pada saat pembelajaran sangat tinggi.oleh sebab itu sebaiknya sifat represif kepada
siswa lebih dikurangi dan dialihkan kepada sifat guru yang lebih partisipati dan terbuka kepada siswa.
Guru hendaknya tidak terpaku dan kaku dalam penerapan pembelajaran dengan metode pembelajaran
Open Ended. Tuntutan untuk bisa selalu memodifikasi metode pembelajran Open Endeddengan
model lain merupakan salah satu kunci keberhasilan menggunakan metode ini. Guru harus
membiasakan kepada siswa untuk mandiri dalam pembelajaran dan sedikit demi sedikit melepas
ketergantungannya kepada guru yang diaplikasikan dengan metode kooperatif, sehingga
mengharuskan siswa untuk bekerjasama dengan kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama.
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ABSTRACT
This study aims to improve the activities and learning outcomes of Citizenship Education in class VI students
through the implementation of the Inquiry Approach. It is hoped that the application of the Inquiry Approach
can improve the activities and learning outcomes of class VI students at SD Negeri 1 Gotong Royong Bandar
Lampung. The increase in the percentage of learning success indicators from the first cycle to the second cycle,
from 72.5% of students got 70 to 87.5%, because the material in the first cycle was less and easier than the
second cycle. Where in the first cycle contains simple and easy concepts, while in the first cycle the concepts are
combined in finding more complicated and complex which applies more to the concepts learned in cycle II,
there are more aspects of understanding and reasoning than aspects of memory. But by looking at the results in
the first and second cycles where the success indicator exceeds the minimum standard, 85% of students get a
score of 70 and the average learning outcome is above 70. In addition, more than 85% of students are actively
involved in learning. Thus, a conclusion can be drawn that the application of the Inquiry Approach can improve
student activity and learning outcomes in class VI students of SD Negeri 1 Gotong Royong in the 2016-2017
academic year.
Key Word: Inquiry Approach, Activities, Learning Outcomes, Civics, Elementary School

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa
siswa kelas VI melalui implementasikan Pendekatan Inquiry. Dengan harapan penerapan Pendekatan Inquiry
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VI di SD Negeri 1 Gotong Royong Bandar Lampung.
Kenaikan persentase indikator keberhasilan pembelajaran dari siklus pertama ke siklus kedua yaitu dari 72,5 %
siswa mendapat ≥ 70 menjadi 87,5 %, dikarenakan materi pada siklus I lebih sedikit dan lebih mudah
dibandingkan dengan siklus II. Dimana pada siklus I memuat konsep yang sederhana dan mudah sedangkan
pada siklus I konsep yang dipadukan dalam menemukan lebih rumit dan kompleks yang mana lebih banyak
menerapkan konsep yang dipelajari pada siklus II, lebih banyak aspek pamahaman dan penalaran dibandingkan
aspek ingatan. Tetapi dengan melihat hasil pada siklus pertama dan dua di mana indikator keberhasilan melebihi
dari dari standar minimal yaitu 85% siswa mendapat nilai ≥ 70 dan rata-rata hasil belajar diatas 70. Selain itu
siswa lebih dari 85 % ikut aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian dapat ditarik satu simpulan bahwa
penerapan Pendekatan Inquiry dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada siswa kelas VI SD
Negeri 1 Gotong Royong Tahun Pelajaran 2016-2017.
Kata Kunci: Pendekatan Inquiry, Aktivitas, Hasil Belajar, PKn, SD
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Latar Belakang Masalah
Menurut Sugihartono (2007: 8) pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja
oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi, dan menciptakan sistem
lingkungan dengan berbagai model serta metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar
secara efektif dan efisien serta mendapat hasil optimal.
Salah satu disiplin ilmu yang selalu menuntut adanya perubahan dalam proses pembelajaran yaitu
Ilmu Pengetahuan Sosial. Gejala alam dan gejala sosial kemasyarakat yang selalu berubah seiring
berjalannya waktu menuntut perubahan pola pikir dan sikap hidup manusia. Tentunya hal tersebut
haruslah kita tanamkan sejak dini agar para siswa selalu siap dan mampu mengikuti perubahan yang
terjadi. Siswa diharapkan mampu berfikir kritis dan logis dalam menyikapi perkembangan yang
terjadi
Perolimek dan Parker (Sapriya, 2009: 25) mengemukakan bahwa ujian yang sesungguhnya dalam
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial terjadi ketika siswa berada di luar sekolah, yakni hidup di
masyarakat. Dari hal tesebut dapat disimpulkan bahwa belajar IPS hendaknya dapat memperdayakan
siswa dalam segala potensi, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Semua kemampuan
tersebut dapat diwujudkan dalam proses pembelajaran melalui pelatihan partisipasi dan aplikasi dalam
kehidupan.
Berdasarkan Undang-undang RI No. 19 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1
disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
Selain itu pada peraturan pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada
pasal 19 ayat 1, disebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi
aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat,
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (Rosdijati,2010:30-31)
Mata Pelajaran IPS di SD mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang
berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi,
Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat
menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab serta warga dunia yang
cinta damai. Selain itu pelajaran IPS juga berfungsi untuk pembangunan jati diri bangsa pada peserta
didik yang menuju tercapainya integrasi bangsa (Supriatna, 2007: 10)
Tujuan Pembelajaran IPS adalah agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan
kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat
yang dinamis. Kurikulum tahun 2006 di tingkat SD menyatakan bahwa pengetahuan sosial bertujuan
untuk: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.
(2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan
masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap
nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan
berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan global. (BSNP 2006:
82). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menitik beratkan proses pembelajaran pada upaya
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mengembangkan kompetensi para siswa. Keberhasilan siswa ditentukan dari ketercapaian
kompetensi-kompetensi yang disyaratkan sebagai mata pelajaran. Untuk mencapai itu, model
pembelajaran yang monologis dan cenderung hanya ceramah menjadi tidak cukup memadai lagi.
Sekolah dituntut mengembangkan pembelajaran aktif yang bisa menumbuhkembangkan kompetensi
para siswanya. Salah satu pendekatan pembelajaran aktif yang banyak dikembangkan di tingkat SD
dan MI adalah pembelajaran kooperatif dengan pendekatan kontekstual.
Akan tetapi karena bahan belajar IPS yang cakupannya beragam dan luas serta tuntutan kurikulum
yang sarat dengan muatan yang harus disampaikan kepada siswa dengan lokasi waktu yang terbatas,
guru mengalami kesulitan dalam menyajikan bahan ajar IPS dengan baik, menarik, dan menantang
minat belajar siswa, pada akhirnya pembelajaran IPS yang dilaksanakan di Kelas VI SD Negeri 1
Gotong Royong Bandar Lampung adalah dengan melakukan pembelajaran untuk dapat mengejar
target. Melalui penelitian penulis di kelas VI SD Negeri 1 Gotong Royong Bandar Lampung tempat
penulis bertugas, diperoleh data bahwa masih belum optimalnya hasil belajar mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar siswa. Kenyataan yang ada
dilapangan adalah rendahnya hasil pembelajaran Mata pelajaran IPS pada materi Dampak Globalisasi,
siswa hanya ingat pada saat mereka belajar dan setelah ulangan mereka lupa, beberapa kali penulis
mengadakan ulangan dari siswa yang mula-mula berjumlah 32 siswa hanya 12 orang anak saja yang
dapat mencapai KKM dengan nilai rata-rata 58,75, padahal KKM nya 70.
Dengan kenyataan yang ada membuat penulis selaku guru kelas VI menyadari bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPS di kelas Guru kurang maksimal dalam mengelola
pembelajaran. Rendahnya prestasi belajar IPS khusunya materi Dampak Dampak Globalisasi salah
satu penyebabnya dimungkinkan karena guru belum menggunakan metode dan model pembelajaran
yang mendukung pembelajaran hanya ditekankan pada penguasaan materi secara teoritis atau hanya
mengejar target materi selesai diajarkan dalam I semster. Sehingga dalam menyampaikan materi
dengan menggunakan metode ceramah saja agar lebih cepat untuk mencapai target. Gejala yang
nampak adalah prestasi belajar rendah rata-rata belum mencapai KKM 70,00 karena kurangnya
memahami konsep.
Kurang maksimalnya guru dalam mengelola dan mendesain skenario pembelajaran yang belum
disesuaikan dengan materi maupun karakteristik materi ataupun kondisi siswa sehingga
memungkinkan siswa menjadi kurang aktif dan kreatif. Penggunaan metode ceramah lebih
mendominasi dan guru satu-satunya sumber belajar secara otomatis kegiatan pembelajaran hanya di
dominasi guru saja, siswa kurang terlibat dan komunikasi antara guru dengan siswa dan siswa dengan
siswa belum terbangun, kebermaknaan dalam belajar pun sangat kurang bahkan cenderung siswa
tidak menyenangi pelajaran IPS.
Selain itu metode ceramah menyebabkan kurang aktifnya siswa dalam proses kegiatan pembelajaran.
dengan demikian siswa kurang dapat mengembangkan pengetahuan dan tidak dapat menemukan suatu
konsep sendiri. Siswa cenderung memiliki konsep yang sama dengan apa yang disampaikan oleh
guru. Sehingga konsep-konsep yang mereka ketahui akan mudah hilang dari memori atau ingatan
siswa. Guru hendaknya memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep sendiri
meskipun melalui bimbingan guru, sehingga kemampuan berfikir siswa meningkat dan berkembang.
Guru merangsang dan meningkatkan peran aktif siswa baik secara individual maupun kelompok agar
siswa mampu menememukan konsepnya sendiri sehingga mudah diingat dan terekam dalam memori
ingatan siswa, membangkitkan kreatifitas dan ide-ide siswa secara menyenangkan bagi siswa maka
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masalah ini harus dicari pemecahannya dengan menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu
model pembelajaran Inquiri, dengan model pembelajaran kooperatif tipe Inquiri.
Selain itu alat tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa terhadap mata-mata pelajaran
yang diajarkan sering kali hanya mengukur kemampuan pengetahuan siswa. Demikian pula mata
pelajarm IPS alat tes yang digunakan hanya melulu menekankan kepada kemampuan siswa sehingga
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar IPS di Kelas VI SD Negeri 1 Gotong Royong Bandar
Lampung yang dilakukan oleh guru berusaha untuk membekali siswa-siswanya dengan bekal
pengetahuan yang berupaya untuk bisa menjawab soal tes.
Permasalahan yang digambarkan di atas, salah satu metode belajar mengajar yang dianggap dapat
melibatkan siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar IPS di antaranya adalah pembelajaran
kooperatif tipe inquiri Sebab dengan melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar
IPS akan dirasakan berkesan dan bermakna sekaligus dapat mendorong siswa belajar lebih lanjut,
melalui belajar secara berkelompok siswa dapat belajar untuk lebih kreatif dalam memecahkan
masalah secara bergotong royong bahu membahu dalam mencapai tujuan.
Dalam Penelitian tindakan kelas ini akan dicoba diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe
inquiri dalam kegiatan belajar mengajar IPS di Kelas VI SD Negeri 1 Gotong Royong Bandar
Lampung melalui tindakan-tindakan pembelajaran yang terlebih dahulu dirancang sebelum
melakukan tindakan tersebut. Dengan menggunakan model pembelajaran inquiri ini juga di harapkan
dapat melatih siswa untuk menemukan konsep sendiri, siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran dan
dapat mengeluarkan pendapat yang ada pada pikiran siswa untuk menemukan suatu konsep serta
merubah pembelajaran yang selama ini banyak dilaksanakan oleh para guru,dimana guru merupakan
satu-satunya sumber belajar bagi siswa yang membosankan .
Rumusan Masalah.
Masalah penelitian yang menjadi fokus penelitian tindakan kelas ini adalah penerapan model
pembelajaran inquiri dalam melibatkan siswa dengan kegiatan belajar mengajar IPS di Kelas VI SD
Negeri 1 Gotong Royong Bandar Lampung membantu melakukan kegiatan, rumusan masalahnya
diperinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah model pembelajaran
kooperatif tipe Inquiri meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di Kelas VI SD
Negeri 1 Gotong Royong Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019-2020? Apakah model pembelajaran
kooperatif tipe inquiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di Kelas VI
SD Negeri 1 Gotong Royong Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019-2020?
Tujuan Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang model
pembelajaran kooperatif tipe Inquiri dalam upaya untuk melibatkan siswa dalam kegiatan belajar
mengajar IPS yang diusahakan dan diciptakan guru. Secara lebih khusus penelitian ini bertujuan:
Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sejauh mana model pembelajaran kooperatif
tipe inquiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di Kelas VI SD Negeri 1
Gotong Royong Bandar Lampung. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam usulan Kenaikan Pangkat
Jabatan Fungsional Guru dari Golongan IVb ke golongan IVc.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang mengacu kepada tindakan guru
ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagai upaya untuk memperbaiki kegiatan belajar
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mengajar berdasarkan refleksi dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Upaya perbaikan terhadap
kegiatan belajar mengajar berdasarkan permasalahan yang ditemui di dalam kelas merupakan tugas
dan tanggung jawab guru untuk senantiasa melakukan perubahan-perubahan yang dirasakan perlu dari
kegiatan belajar mengajar tersebut.
Desain Penelitian Tindakan Kelas dalam penelitian ini dirancang untuk dapat menyelesaikan satu
pokok bahasan yang, akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menggunakan dua siklus. Setiap
siklus akan dilaksanakan sesuai dengan perubahan atau perbaikan pembelajaran yang ingin dicapai
seperti yang digambarkan pada pertanyaan penelitiannya. Untuk dapat metihal keterlibatan siswa
dalam kegiatan belajar mengajar IPS di Kelas VI akan dilakukan terlebih dahulu pembelajaran IPS di
Kelas VI sebagai observasi awal dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan terlebih
dahulu. Dari evaluasi dan pengamatan pada saat melakukan dahulu pembelajaran IPS di Kelas VI
maka dalam refleksi akan ditetapkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam upaya untuk dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran IPS di
Kelas VI melalui penerapan Pendekatan Kooperatif tipe Inquiri.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan salah satu alternatif metode penelitian yang dapat
dilaksanakan oleh guru untuk mengetahui tingkat kemajuan bidang pendidikan terutama bagi
kepentingan kelas atau sekolah dimana guru itu mengabdikan ilmunya. Selain PTK ada beberapa,
jenis metode penelitian yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat kemajuan dalam
bidang pendidikan. Metode penelitian yang digunakan tersebut berupaya untuk mengetahui tentang
pembelajaran, metode pengajaran, materi pelajaran, sarana dan prasarana serta hal yang, berkaitan
dengan dunia pendidikan.
Guru sebagai seorang yang selalu berinteraksi dengan para siswa sering menemukan berbagai
masalah dan persoalan yang menyangkut tentang bagaimana cara memberikan materi pelajaran agar
dapat dipahami oleh siswa dengan baik sesuai harapan dan tujuan yang hendak dicapai. kadangkadang guru menemukan persoalan tentang keadaan dan kondisi kelas yang kurang kondusif bahkan
kadang-kadang guru kurang menyadari penggunaan metoda mengajar yang kurang tepat dan sesuai.
Hampir setiap orang guru pernah menemukan atau mendapatkan kesulitan dalam hal tersebut. Dengan
berbagai cara guru tadi mencoba menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat mengatasi
kesulitan tersebut tetapi hasilnya kurang dapat mengatasinya. Peranan guru dalam mengatasi
permasalahan pendidikan sangatlah penting sehingga guru dituntut untuk dapat memperbaikinya
dengan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tugas mengajarnya baik secara sendiri-sendiri atau
bekerja sama dengan guru lain melalui penelitian tindakan kelas untuk mengatasi persoalan atau
permasalahan yang ditemukannya.
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang dijadikan sumber data penelitian (Arikunto
1997:155). Populasi tidak saja terdiri dari manusia tetapi dapat berupa benda, hewan atau situasi
tertentu yang dapat dijadikan sumber data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian.
Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi populasi dalam pengertian ini adalah manusia,
yaitu siswa SD Negeri 1 Gotong Royong Bandar Lampung yang duduk di Kelas VI semester I tahun
pelajaran 2019-2020.
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Negeri 1 Gotong Royong Bandar Lampung.
Berdasarkan observasi dalam kegiatan pembelajaran, pada umumnya siswa kelas VI SD Negeri 1
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Gotong Royong Bandar Lampung, kurang memahami tentang pelajaran IPS, hal ini karena anak-anak
kurang termotivasi, dan kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu peneliti
mengambil Pembelajaran Kooperatif tipe inquiri dalam pembelajaran IPS supaya anak-anak tertarik
dan termotivasi untuk belajar IPS.
Pengumpulan data adalah prosedur sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: Tes diberikan pada awal sebelum tindakan
untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, dan pada akhir tindakan diadakan tes akhir untuk
mengetahui peningkatan skor siswa. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang,
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan sebelum penelitian dan
pada saat tindakan. Wawancara ini dilakukan hanya pada subyek penelitian. Observasi merupakan
suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obek penelitian.
Observasi dilakukan pada saat proses belajar mengajar dengan menggunakan pedoman observasi
kegiatan pembelajaran, catatan lapangan, dan foto, dengan tujuan memperoleh data tentang proses
penggunaan pendekatan kontekstual melalui metode inkuiri pada pelajaran PKn. Instrument
observasi, catatan lapangan, dan foto digunakan untuk membandingkan dan mencocokan dengan data
wawancara. Study dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan
kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku
harian, surat pribadi, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya Dokumen
lain yang diperoleh dilapangan berupa foto, rapot, data-data kelembagaan seperti data pengajar SD
Negeri 1 Gotong Royong Bandar Lampung.
Adapun jenis variabel atau faktor yang diselidiki yang menjadi fokus Tindakan penelitian adalah:
Performansi Guru Dalam pembelajaran Dampak Globalisasi dengan model pembelajaran Kooperatif
tipe inquiri. Aktifitas Belajar siswa Dalam pembelajaran Dampak Globalisasi dengan model
pembelajaran Kooperatif tipe inquiri pada siswa kelas VI A SD Negeri 1 Gotong Royong Bandar
Lampung. Hasil Belajar siswa Dalam pembelajaran Dampak Globalisasi dengan model pembelajaran
Kooperatif tipe inquiri pada siswa kelas VI A SD Negeri 1 Gotong Royong Bandar Lampung.
Secara umum kegiatan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap pra tindakan dan
tahap pelaksanaan tindakan. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus. Tiap siklusnya
dilaksanakan sesuai dengan perbaikan yang ingin dicapai dalam pembelajaran dalam upaya untuk
meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di Kelas VI. Dalam upaya untuk
melihat tingkat keberhasilannya dalam setiap tindakan, pedoman pengamatan dan evaluasi dilakukan
dalam setiap tindakan. Dari hasil pengamatan dan observasi awal, maka ditentukan bahwa tindakan
yang akan dilakukan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di Kelas
VI adalah dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Inquiri dalam setiap tindakan
pembelajaran.
Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisa
data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 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.
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Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar
mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada
setiap akhir putaran.
Menyusun Instrumen dan Validasi
Dalam upaya memudahkan untuk melihat perkembangan aktivitas belajar siswa selama menerapkan
metode belajar secara berkelompok dalam mata pelajaran IPS di Kelas VI ini, perlu dirancang dan
dikembangkan suatu alat atau instrumen untuk dapat digunakan ketika mengamati dan mengumpulkan
data selama melaksanakan tindakan-tindakan. Alat atau instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data tersebut adalah lembar pengamatan yang berbentuk: Lembar Kerja Siswa (LKS)
ini digunakan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung ketika menerapkan metode secara
bersama dalam kelompok untuk dibahas diselesaikan secara bersama-sama oleh setiap kelompok.
Dengan LKS ini apakah setiap kelompok dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya.
Dalam setiap pelaksanaan tindakan LKS dirancang dan disiapkan terlebih dahulu untuk dibahas dan
diselesaikan secara bersama-sama dalam kelompok belajarnya. Alat Evaluasi (Tes), Alat evaluasi
yang berupa serangkaian soal yang harus dijawab oleh siswa secara individu ditujukan untuk
mengukur apakah tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam tujuan Pembelajaran Khusus
(TPK) yang terdapat pada rencana atau persiapan pembelajaran telah dapat dicapai oleh siswa secara
individu atau belum setelah menerapkan Pembelajaran kooperatif tipe Inquiri. Alat evaluasi disusun
berdasarkan atas TPK yang dirumuskan.
Indikator Keberhasilan
Penggunaan media kongkrit dalam pembelajaran matematika materi pecahan ini dikatakan berhasil
jika aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, dan performansi guru selama penelitian berlangsung
telah memenuhi indikator keberhasilan sebagai berikut: Keterlibatan siswa dalam kegiatan
pembelajaran lebih dari 75%. Kegiatan tersebut meliputi: perhatian siswa siswa terhadap penjelasan
guru, keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru, keterlibatan siswa memecahkan
masalah yang diberikan guru, kerjasama siswa dalam kerja kelompok, keterlibatan siswa dalam
diskusi kelompok, keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya, keberanian siswa dalam
mengemukakan tanggapan atau pendapat, dan ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang
diberikan guru. Hasil belajar siswa pada rata-rata kelas sekurang-kurangnya 70 dan persentase tuntas
klasikal sekurang-kurangnya 75% (minimal 75% siswa yang memperoleh skor ≥ 70). Performansi
Guru dalam Pembelajaran Skor performansi guru dalam pembelajaran minimal B (≥70)
Hasil Penelitian
Hasil penelitian dilaksanakan berdasarkan prosedur penelitian tindakan kelas. Melalui identifikasi
masalah, ditemukan permasalahan dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Gotong
Royong Kota Bandar Lampung. Permasalahan tersebut meliputi keterampilan guru dalam mengajar,
aktivitas siswa rendah, sehingga menyebabkan prestasi belajar siswa rendah. Hasil pengamatan
peneliti menunjukkan bahwa dalam situasi kegiatan belajar mengajar, siswa sering terlihat tidak
berantusias dengan pembelajaran dan tidak menghiraukan penyampaian materi dari guru. Sehingga
tidak ada interaksi yang efektif antara guru dan siswa, siswa pun terlihat pasif dalam pembelajaran.
Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan aktivitas
siswa, sehingga prestasi belajar siswa akan meningkat.
Sebelum dilakukan pembelajaran
menggunakan pendekatan Model pembelajaran kooperatif tipe Inquiri terlebih dulu guru mengadakan
pre tes. Dari hasil pre tes tersebut menunjukan bahwa prestasi belajarnya sangat rendah yaitu nilai
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rata-rata kelas hanya 58,75 % dengan pencapaian siswa yang tuntas sebanyak 37,5% (12 dari 32
siswa) dan yang belum tuntas sebanyak 62,5% (20 dari 32 siswa).
Setelah dilakukan pembelajaran dengan Pendekatan Model pembelajaran Kooperatif Tipe Inquiri
terjadi peningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, keaktifan siswa dalam pembelajaran,
sehingga prestasi belajar IPS dapat meningkat. Penelitian dilakukan sebanyak dua siklus, karena pada
siklus kedua data yang diperoleh sudah sesuai yang diinginkan. Berikut ini adalah uraian pelaksanaan
penelitian yang telah dilakukan.
Hasil penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe inquiri meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS pada siswa kelas VI A SD Negeri 1 Gotong Royong Bandar Lampung
dideskripsikan sebagai berikut:
Deskripsi Data persiklus
Deskripsi data persiklus mencakup ketuntasan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS sebelum
dilaksanakan tindak penelitian. Hasil belajar siswa yang didapatkan pada prasiklus yaitu rata-rata
58,75, perolehan nilai terendah 40 dan perolehan nilai tertinggi 80. Adapun siswa yang belum tuntas
ada 22 siswa sebesar (62,5%) .dan siswa yang sudah tuntas yaitu 12 siswa sebesar (37,5%).
Tabel Hasil Belajar Siswa Pra Siklus
KETERANGAN
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Rata-rata Nilai
Siswa Belajar Tuntas
Siswa Belajar yang Belum Tuntas

HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I
40
80
58,75
37,5%
62,5%

Hasil penelitian pada tahap pra tindakan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah yaitu
diperoleh hasil penelitian bahwa dari 32 siswa, hanya 12 siswa atau 37,5% yang mencapai KKM. Hal
ini disebabkan karena guru dalam mengajar belum menggunakan metode pembelajaran yang
berfariatif. Pelaksanaan pembelajaran pada penelitian ini dilaksanakan peneliti dengan menerapkan
langkah-langkah dalam Pembelajara kooperatif tipe Inquiri .
Metode pembelajaran ini siswa dituntut untuk mencari/menggali sumber materi secara mandiri dan
berusaha memecahkan masalah yang terdapat pada materi berdasarkan sumber data yang telah
ditemukannya melalui berbagai tehnik pengumpulan data dari berbagai sumber. Konsep materi tidak
diberikan guru tetapi dibangun dan, dicari oleh siswa melalui kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam
Pembelajaran kooperatif tipe Inquiri Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS menurut
Hidayati, dkk bahwa tujuan pembelajaran IPS yaitu mengembangkan kemampuan memecahkan
masalah serta keterampilan sosial. Langkah-langkah pelaksanaan Pembelajaran kooperatif tipe Inquiri
yang melibatkan siswa aktif juga sependapat dengan pendapat Cronbach bahwa belajar yang sebaikbaiknya adalah dengan cara mengalami dan dalam mengalami si pelajar menggunakan panca
inderanya.
Berdasarkan hasil penelitian pada tahap siklus I mengalami peningkatan hasil belajar dari tahap pra
siklus. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas dari 58,75 menjadi 75,62
serta peningkatan jumlah yang telah mencapai KKM dari 37,5% menjadi 72%. Peningkatan hasil
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belajar pada siklus I terjadi karena peneliti menerapkan pembelajaran kooperatif tipe inquiri dalam
proses pembelajaran Kegiatan pembelajaran diawali dengan mencari masalah yang terjadi di kelas
kemudian menghubungkannya dengan materi pembelajaran. Melalui berbagai cara untuk mencari
data, siswa berusaha mencari solusi pemecahan masalah yang terjadi berdasarkan pengalaman yang
mereka cari/lihat dai berbagai sumber.
Hasil kerja yang telah dilakukan siswa kemudian dituangkan ke dalam bentuk papan portofolio. Hal
tersebut juga sesuai dengan karakteristik peserta didik menurut Piaget bahwa anak usia 7-12 tahun
siswa dalam tahapan operasional konkret yaitu anak dapat berfikir untuk memecahkan masalah dan
memahami suatu konsep dengan cara mengalami sendiri atau melakukan sesuatu yang berhubungan
dengan konsep tersebut secara bertahap. Alat peraga yang inovatif juga digunakan guru sebagai salah
satu penunjang keberhasilan pembelajaran. Berbagai metode pembelajaran juga digunakan agar
menghilangkan rasa jenuh pada siswa. Adapun metode yang digunakan guru antara lain: ceramah,
pemberian tugas, diskusi, tanya jawab, perlombaan antar kelompok.
Dari data hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar
IPS pada siswa. Namun demikian hasil belajar pada siklus I belum memenuhi kriteria keberhasilan
dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran, siswa
belum mendapatkan sumber data secara lengkap serta siswa masih belum paham betul mengenai
langkah-langkah yang harus ikerjakan dalam pembelajaran kooperatif tipe inquiri. Hasil penelitian
siklus II menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas. Peningkatan terjadi dari 75,62
meningkat menjadi 87,5 atau meningkat sebesar 11,8 % sedangkan persentase siswa yang tuntas
meningkat menjadi 97%.
Hasil tindakan siklus II ternyata hasil belajar siswa meningkat dari siklus I. hal ini disebabkan guru
dalam menerapkan langkah Pembelajaran kooperatif tipe inquiri secara lebih baik. Selain hal tersebut
siswa juga sudah mulai paham apa yang harus dikerjakan dalam langkah-langkah yang telah
ditetapkan oleh guru. Siswa pasif sudah dapat teratasi dengan cara pembagian tugas yang jelas dalam
setiap kelompok. Pemberian hadiah dengan cara pengumpulan tanda bintang bagi siswa yang aktif
juga membuat siswa lebih bersemangat dalam menyampaikan idenya dalam kegiatan diskusi.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari tahap awal sampai siklus II yang terus meningkat,
dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe inquiri dalam pembelajaran IPS
memberikan dampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Metode pembelajaran kooperatif tipe
inquiri menjadi salah satu metode pembelajaran yang penuh dengan kegiatan yang menumbuhkan
sikap aktif bagi siswa serta menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan yang terbukti dapat
meningkatkan penguasaan konsep materi IPS khususnya pada pokok bahasan globalisasi pada siswa
kelas VI SD I Gotong Royong Kota Bandar Lampung.
Kesimpulan
Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan: Pemilihan atau penetuan teman dalam membentuk
kelompok belajar adalah didasarkan atas tempat duduk yang berdekatan. Teman yang duduk satu
bangku dengan sendirinya menjadi teman kelompok. Kemudian pemilihan teman anggota kelompok
belajar dan pemilihan satu orang teman lainnya lagi teman yang paling berdekatan dengan siswa
tersebut. Aktivitas belajar siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar yang menerapkan
Pembelajaran kooperatif tipe Inquiri dalam mata pelajaran IPS menunjukan peningkatan Perolehan
hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar IPS yang menerapkan metode belajar secara
bersama dalam kelompokdengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Inquiri menunjukan
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peningkatan yang signifikan berdasarkan hasil tes yang dilakukan pada siswa setelah mengikuti
kegiatan belajar mengajar
Saran-saran
Bagi guru yang menerapkan Pembelajaran Kooperatif tipe Inquiri harus memperhatikan pengaturan
waktu dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karenaPembelajaran Kooperatif tipe Inquiri
membutuhkan waktu yang cukup banyak. Mempersiapkan segala kebutuhan yang digunakan dan
diperlukan dalam proses pembelajaran secara matang dan sebaik-baiknya. Menjelaskan secara jelas
mengenai langkah-langkah yang harus dikerjakan siswa sehingga siswa tidak merasa kebingungan
ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam menerapkan Pembelajaran Kooperatif tipe Inquiri
sebaiknya disertai dengan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi untuk menghilangkan
kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
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EFFORTS TO IMPROVE THE ABILITY TO UNDERSTAND THE
MATERIALS OF VARIOUS INFORMATION IN INDONESIAN COURSE
ARTICLES THROUGH THE ASSIGNMENT METHOD FOR EVEN
SEMESTER XII IPA-2 CLASS STUDENTS IN
SMA NEGERI 1 METRO ACADEMIC YEAR 2020/2021
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI MATERI
POKOK BERBAGAI INFORMASI DALAM ARTIKEL MATA
PELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI METODE PEMBERIAN
TUGAS PADA SISWA KELAS XII IPA-2 SEMESTER GENAP DI
SMA NEGERI 1 METRO TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Drs. Bejan Santoso
SMA Negeri 1 Metro Provinsi Lampung
ABSTRACT
The scope of this research is to increase the ability to share information in articles for even semester XII IPA-2
students of SMA Negeri 1 Metro for the 2020/2021 academic year, and the application of the Assignment
Method in classroom learning activities, especially for grade XII IPA-2 semester students. even SMA Negeri 1
Metro for the 2020/2021 academic year. Can learning assignment assignments improve the subject matter of
various information in Indonesian subject articles through the method of giving assignments to class XII IPA-2
students in the even semester of SMA Negeri 1 Metro for the 2020/2021 academic year. Assignment learning is
basically learning that emphasizes the process of thinking critically and analytically to seek and find the answer
to a problem in question. The steps for learning the assignment method are: (1) orientation, (2) formulating
problems, (3) formulating hypotheses, (4) collecting data, (5) testing hypotheses, (6) formulating conclusions.
This study took the subject of class XII IPA-2 students in the even semester of SMA Negeri 1 Metro for the
academic year 2020/2021, with a total of 36 students. Data collection is done by the method of assigning data
processing tasks.
Key Word: Ability to Understand Material, Indonesian Language, Assignment Method

ABSTRAK
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan Berbagai Informasi Dalam Artikel pada
siswa kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2020/2021, dan penerapan Metode
Pemberian Tugas dalam kegiatan pembelajaran di kelas khususnya pada siswa kelas XII IPA-2 semester genap
SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2020/2021. Apakah pembelajaran pemberian tugas dapat meningkatkan
Materi Pokok Berbagai Informasi Dalam Artikel Mata Pelajaran Bahasa Indonesia melalui metode pemberian
tugas siswa kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2020/2021. Pembelajaran
pemberian tugas pada dasarnya adalah pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan
analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Langkahlangkah pembelajaran metode pemberian tugas : (1) orientasi, (2) merumuskan masalah, (3) merumuskan
hipotesis, (4) mengumpulkan data, (5) menguji hipotesis, (6) merumuskan kesimpulan. Penelitian ini mengambil
subjek siswa dan siswi kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2020/2021,
dengan jumlah siswa sebanyak 36 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pemberian tugas
pengolahan data.
Kata Kunci: Kemampuan Memahami Materi, Bahasa Indonesia, Metode Pemberian Tugas
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Latar Belakang Masalah
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran lain.
Perbedaan ini terletak pada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Selain diperlukan penguasaan kosa
kata dan tata bahasa, juga diperlukan keterampilan dalam mengaplikasikannya dalam kegiatan
komunikasi, baik lisan maupun tulis (Depdiknas, 2006:2). Pada pembelajaran kompetensi atau aspek
menulis teks, yang tujuan akhirnya adalah memproduk atau menghasilkan tulisan atau teks baik
fungsional maupun monolog berdasarkan genre atau jenis teks menyusun opini dalam bentuk artikel,
diharapkan siswa dapat memahami ciri-ciri dari suatu teks, dan dapat mengekspresikannya dengan
kosa kata dan tata bahasa yang benar.
Di SMA Negeri 1 Metro, banyak siswa khususnya siswa kelas XII IPA-2, yang merasa kesulitan
dalam mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada aspek menulis, sebagai contoh, pada
waktu diberi tugas menulis teks monolog berbentuk deskriptive yang sudah ditentukan tema atau
judulnya, kebanyakan siswa tidak segera melaksanakan, bahkan malah ditinggal ngobrol dengan
teman di dekatnya. Nampak tidak serius dan malas mengerjakannya. Waktu diperingatkan oleh
gurunya. Contoh-contoh cara membuat kalimatnya, menentukan kosa kata yang akan digunakan, yang
berkaitan dengan tema yang sedang dipelajari serta generik strukturnya juga sudah diberikan. Contoh
deskriptif teks pun sudah diberikan dalam pembelajaran aspek membaca.
Ada kemungkinan kesulitan itu dikarenakan bahwa selama ini, kebanyakan siswa menganggap mata
pelajaran Bahasa Indonesia sebagai momok atau mata pelajaran yang sulit dan tidak menarik. Karena
sulit dan tidak menarik, siswa cenderung tidak suka, malas dan ingin menghindarinya. Akibatnya,
siswa malas mengikuti pelajaran itu atau kurang serius dan malas mengerjakan tugas yang dibebankan
oleh gurunya. Kamus, sebagai sarana pendukung yang penting dalam belajar bahasa asing, juga jarang
yang memilikinya. Ada yang memiliki, tapi malas membawanya karena berat. Itu semua terjadi
karena kurangnya motivasi dan kurang minatnya terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ada
siswa yang sudah mulai menulis, kemudian macet di tengah jalan, hal ini dikarenakan kesulitan
memunculkan ide, padahal tema atau judul sudah ditentukan. Akibatnya tugas menulis banyak yang
tidak dikumpulkan. Sudah dibuat PR pun, masih banyak yang tidak mengumpulkan. Sampai suatu
saat, peneliti pernah memaksa, bahwa semua siswa harus mengumpulkan tugas menulis. Apa yang
terjadi? Semua siswa benar-benar mengumpulkan tugas itu. Tapi setelah diperiksa, ternyata banyak
pekerjaan siswa yang sama persis. Itu berarti banyak siswa yang tidak mengerjakan, melainkan hanya
menyontek pekerjaan temannya.
Nampaknya masalah yang dihadapi kebanyakan siswa kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1
Metro Tahun Pelajaran 2020/2021, pada pembelajaran aspek menulis ini cukup kompleks. Mulai dari
kurangnya minat, kurangnya sarana, kurangnya motivasi sehingga kurang serius dalam mengikuti
mata pelajaran Bahasa Indonesia sehingga berdampak pada lemahnya penguasaan kosa kata dan tata
bahasa yang sangat diperlukan dalam pembelajaran aspek menulis ini. Kalau melihat macetnya
penulisan, itu berarti karena kurangnya pengorganisasian pokok pikiran.
Kalau tidak ada hal yang dapat menarik perhatian siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, entah
itu metode, strategi, ataupun approach, nampaknya mereka akan semakin jauh atau benci dengan mata
pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pada gilirannya akan menurunkan kompetensi dan prestasi Bahasa
Indonesia mereka. Seperti itulah gambaran betapa beratnya tugas guru Bahasa Indonesia menghadapi
tantangan Ujian Nasional dan siswa yang seperti itu kondisinya.
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Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, peneliti mencoba menggunakan Metode
Pemberian Tugas untuk mengatasi sebagian dari permasalahan-permasalahan itu. Dengan
digunakannya metode ini diharapkan para siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti mata
pelajaran Bahasa Indonesia. Bagi siswa yang suka menggambar, dapat mengekspresikan gagasannya
melalui gambar yang beraneka ragam dan warna dalam metode inquiri. Kalau siswa sudah merasa
tertarik, guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi kepada siswa. Yang akibatnya
diharapkan siswa tidak lagi merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia khususnya
pada kompetensi atau aspek menulis ini. Materi Pokok Berbagai Informasi Dalam Artikel, dengan
ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan
baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode
ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan
dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain,
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara
yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Dengan demikian
penulis mencoba mengembangkan penelitian dengan judul: Upaya Meningkatkan Kemampuan
Memahami Materi Pokok Berbagai Informasi dalam Artikel Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui
Metode Pemberian Tugas Siswa Kelas XII IPA-2 Semester genap di SMA Negeri 1 Metro Tahun
Pelajaran 2020/2021.
Rumusan Masalah
Dari penjelasan tentang latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa ruang ligkup penelitian ini
meliputi kajian pembelajaran, khususnya pada metode Metode Pemberian Tugas dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia pada aspek menulis. Selanjutnya dalam laporan penelitian ini dibahas tata cara
penggunaan Metode Pemberian Tugasdalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek menulis.
Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Mengevaluasi informasi, pada Materi Pokok
Berbagai Informasi Dalam Artikel yang dibaca dan dalam bentuk artikel.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah dengan Metode Pemberian Tugas
dapat meningkatkan pemahaman dalam Materi Pokok Berbagai Informasi Dalam Artikel pada siswa
kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Metro? Apakah dengan Metode Pemberian Tugas
kemampuan memahami Materi Pokok Berbagai Informasi Dalam Artikel? Bagaimanakah teknik
meningkatkan kemampuan memahami Materi Pokok Berbagai Informasi Dalam Artikel terhadap
Metode Pemberian Tugas pada siswa kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Metro?
Tujuan Penelitian
Implementasi Metode Pemberian Tugasdalam pembelajaran aspek menulis teks ini dilakukan dengan
tujuan untuk : mengetahui keberhasilan implementasi Metode Pemberian Tugas dalam pembelajaran
memahami informasi dalam teks editorial untuk menarik minat siswa terhadap mata pelajaran Bahasa
Indonesia; mengetahui keberhasilan implementasi Metode Pemberian Tugas dalam pembelajaran
memahami informasi dalam teks editorial untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi menulis
siswa. untuk mengetahui sejauh mana respon siswa terhadap implementasi Metode Pemberian Tugas
dalam pembelajaran memahami informasi dalam teks editorial.
Kajian Teori
Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau
sekolah. SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2020/2021, ini sudah memberlakukan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu Kurikulum 2013, yang telah disusun melalui Rapat Dinas
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Kepala Sekolah, Tim Pengembang, koordinator guru mata pelajaran atau ketua MGMP sekolah,
Komite Sekolah.
Bahasa bukan hanya suatu objek abstrak yang dipelajari, tapi sesuatu yang digunakan orang setiap
hari. Dalam mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi, perlu disadari adanya makna-makna bahasa
yang perlu dikuasai. Menurut Halliday (1973), ada dua macam makna yang terangkum dalam semua
bahasa. Makna ideasional dan makna interpersonal. Makna ideasional adalah merupakan wujud dari
pengalaman seseorang, baik pengalaman nyata maupun imajiner. Makna interpersonal adalah makna
sebagai bentuk dari tingkah laku (sebagai pembicara atau penulis) yang kita tujukan kepada orang lain
(sebagai pendengar atau pembaca). (Panduan Pengembangan Silabus Mata pelajaran Bahasa
Indonesia SMA, 2006:5)
Menurut Webster's New Collegiate Dictionary dalam Iskandar, (1997:68) kata metode pemberian
tugas berarti "pertanyaan atau penyelidikan". Sedangkan Peaget dalam Iskandar, (1997:68)
mengatakan bahwa "Pendekatan enquiry sebagai pendidikan yang mempersiapkan situasi bagi anak
untuk melakukan eksperimen sendiri. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan".
Penelitian Tindakan Kelas yang melibatkan seluruh siswa, peneliti dan seorang pengamat atau
kolaborator (guru Bahasa Indonesia lain) dan siswa menyetujui (tidak ada yang complain). Maka pada
waktu pelaksanaan penelitian, peneliti selalu bersama kolaborator Dra. Rockmawati, M.Pd, di kelas
selama penelitian berlangsung. Pada pertemuan pertama penelitian dilakukan tes minat terhadap mata
pelajaran Bahasa Indonesia dengan cara mengisi angket, yang harus diisi dengan jujur dan tanpa
diberi identitas. Setelah selesai, dikumpulkan dan selanjutnya dibagikan kertas kosong untuk menulis
dari artikel atau membuat kalimat fakta dan opini sebagai preetes, dengan diberi penjelasan
seperlunya.
Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teori di atas, disebutkan bahwa SMA Negeri 1 Metro sudah menerapkan
Kurikulum 2013, berdasarkan hasil rapat dewan guru SMA Negeri 1 Metro. Penelitian ini meneliti
kompetensi menulis. Dalam teori di atas disebutkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan menulis
memiliki kondisi mental lebih sehat dibandingkan dengan mereka yang tidak biasa melakukannya
(Hernowo, 2007). Menulis itu perlu dibiasakan. Dalam penelitian ini menulis topik yang sama
dilakukan sampai 3 kali dalam 1 siklus, 2 kali bersama kelompok dan 1 kali untuk ulangan individu
(sebagai nilai ulangan harian dan postes penelitian); tujuannya juga agar menjadi terbiasa, terlatih dan
secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kesehatan mental siswa.
Implementasi metode pemberian tugas dalam pembelajaran menulis ini juga tepat, karena menurut
Mbak Atik, Buzan, Hernowo, Anton, dan Sepia dalam kajian teori di atas, semua mendukung ke arah
keberhasilan tindakan penelitian ini. Dengan memanfaatkan gambar dan teks ketika kita mencatat atau
mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam diri (gagasan), maka kita telah menggunakan dua belahan
otak secara sinergis. Apalagi jika dalam mind mapping itu kemudian ditambahkan warna dan hal-hal
yang memperkuat emosi. Bagi siswa yang suka menggambar dapat mengeluarkan gagasannya melalui
gambar serta pewarnaan yang menarik sesuai daya kreatifitas masing-masing.
Kalau melihat kondisi kebanyakan siswa kelas XII IPA-2 SMA Negeri 1 Metro seperti yang
dikemukakan dalam latar belakang masalah, yang kesulitan dalam memunculkan ide, macet setelah
menulis judul, dan tidak tertarik dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, diharapkan akan teratasi
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segala permasalahan itu dengan metode metode pemberian tugas. Pengenalan metode pemberian
tugas oleh peneliti, sudah dapat menarik perhatian siswa, terlihat dari seluruh siswa memperhatikan,
ketika metode tersebut dilaksanakan. Kemudian ketika peneliti memberikan contoh, selalu berusaha
melibatkan sebanyak-banyaknya siswa, membuat siswa merasa diperhatikan. Juga penghargaan
peneliti terhadap siswa ketika siswa dengan senang hati menjawab, menyeletuk dan berkomentar,
yang menandakan bahwa siswa sudah mau ikut melibatkan diri dalam pembelajaran, merupakan
indikasi akan berhasilnya penelitian ini. Dengan adanya reaksi positif dari siswa ini, diharapkan
peneliti akan dengan mudah menyampaikan materi pelajaran. Sehingga diharapkan siswa akan dapat
menyerap materi yang diberikan, daya kreatifitasnya akan muncul dan pada akhirnya akan dapat
meningkatkan kompetensi dan prestasi menulis siswa (sesuai dengan tujuan penelitian ini)
Metode Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Metro, lebih tepatnya lagi di kelas XII
IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Metro. Waktu pelaksanaan, pada semester genap Tahun
Pelajaran 2020/2021, tepatnya penelitian ini dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret
2021. Sebagai subyek penelitian, yaitu para siswa yang peneliti di ambil sebagai sampel penelitian,
adalah siswa kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Metro. Pengelompokan kelas XII IPA-2
tahun ini hanya berdasarkan nomor pendaftaran dan komposisi keseimbangan jumlah siswa laki-laki
dan siswa perempuan yang diterima di SMA Negeri 1 Metro. Jumlah siswa di kelas XII IPA-2
semester genap ini ada 36 siswa, dengan komposisi 18 putra dan 18 putri. Nomor urut siswa diurutkan
berdasarkan abjad, tanpa memandang jenis kelamin. Sebagai kolaborator atau pengamat, peneliti
meminta seorang teman sejawat, seorang guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Metro yaitu Dra.
Rockhmawati, M.Pd.
Kurikulum SMA Negeri 1 Metro yang lebih populer disebut Kurikulum 2013. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode pemberian tugas. Memahami materi pokok informasi dalam artikel yang
digunakan untuk mengetahui seberapa hasil belajar atau prestasi belajar siswa setelah menggunakan
metode pemberian tugas ini. Dan metode pemberian tugas digunakan untuk mengetahui bagaimana
hasil tes minat siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui pengisian angket, sebelum
dan sesudah diimplementasikannya metode pemberian tugas di kelas ini.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tempat penelitian pada penelitian ini adalah di SMA Negeri 1 Metro semester genap Tahun Pelajaran
2020/2021. Pengambilan keputusan untuk memilih kelas XII IPA-2, didasarkan atas bebarapa faktor
berikut (1) berdasarkan kurikulum tingkatan satuan pendidikan pada pelajaran Bahasa Indonesia di
SMA Negeri 1 Metro pada Kompetensi Dasar 3.10 Mengevaluasi informasi, baik fakta maupun
opini, dalam sebuah artikel yang dibaca. Indikator Pencapaian, Mengidentifikasi masalah, fakta dan
opini dari sebuah artikel yang dibaca, memahami kerangka penyusunan artikel, memahami prosedur
penyusunan sebuah opini.
Hasil Penelitian tindakan kelas yang dilakukan mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Pada Materi Pokok Berbagai Informasi Dalam Artikel. Pada siklus I tindakan yang diberikan adalah
siswa mempelajari materi ajar yang telah disusun guru menggunakan strategi-strategi pembelajaran
seperti menggarisbawahi dan memberi menandai konsep penting dalam pembelajaran. Agar kegiatan
belajar siswa terkendali, pembelajaran dilengkapi dengan Lembaran Kerja Siswa .
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Di awal setiap
siklus diadakan pretes I dan pretes II, demikian pula diakhir setiap siklus diadakan postes yaitu postes
I dan postes II setelah proses pembelajaran berakhir atau setelah diberi tindakan. Hasil penelitian dan
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beberapa temuan saat pelaksanaan berlangsung beserta pembahasannya akan diuraikan pada masingmasing siklus berikut ini :
Pelaksanaan
Pertemuan pertama : Proses pembelajaran dilakukan seperti biasanya. Diawali dengan pemberian
motivasi, apersepsi dan penyampaian tujuan belajar hari itu. Kemudian sebelum tindakan
dilaksanakan, kepada siswa dibagikan angket yang harus diisi dengan jujur. Agar supaya benar-benar
jujur, identitas siswa tidak perlu dicantumkan. Dengan asumsi, kalau nama siswa dicantumkan, siswa
akan kurang leluasa dalam mengisi angket, karena takut akan mempengaruhi nilai Bahasa Indonesia
mereka. Sedang kalau tanpa nama, siswa akan lebih leluasa dalam mengisi angket sesuai dengan
kenyataan. Setelah pengisian angket selesai, lalu dikumpulkan. Ketika menyerahkan angket,
kebanyakan siswa memilih diletakkan di bawah, supaya tidak kelihatan. Hasil angket sebelum
tindakan dilaksanakan : dari 36 siswa, ada 3 siswa yang sangat berminat terhadap mata pelajaran
Bahasa Indonesia dengan skor 33, 34 dan 35. Yang berminat ada 20 siswa, dengan skor mulai dari 25
sampai dengan 34. Yang kurang berminat ada 12 siswa dengan skor 21, 22, dan 23. Dan yang tidak
berminat ada 1 siswa dengan skor 16.
Setelah angket dikumpulkan, lalu dibagikan soal pretes dengan diberikan penjelasan seperlunya.
Hasil preetes adalah sebagai berikut : dari 34 siswa, satu siswa mendapat nilai 83, dua siswa mendapat
81, dua siswa mendapat 80, delapan siswa mendapat 76, tiga siswa menmdapat 726 siswa mendpat
70, dua siswa mendapat 68, enam siswa mendapat 64, empat siswa mendapat 61, dua siswa mendapat
56 dan dua siswa mendapat nilai 52. Berarti ada empat siswa yang belum mencapai nilai KKM.
Kepada keempat siswa tersebut diminta memperbaiki atau membuat deskripsi yang lain di rumah,
setelah deskripsi sebelumnya dibahas. Perbaikan dapat dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.
Pertemuan kedua : Setelah diberi motivasi, apersepsi dan disampaikan tujuan pelajaran hari itu,
kemudian diperkenalkan metode pemberian tugas. Di sini dijelaskan tentang apa itu metode
pemberian tugas, kegunaannya, aturan-aturannya serta cara pembuatannya. Semua siswa nampak
tertarik dan memperhatikan ketika metode baru ini diperkenalkan. Mungkin karena sebelumnya
belum pernah diperkenalkan suatu metode, atau karena ada kolaborator atau karena metodenya
memang menarik bagi mereka. Yang penting, pada langkah pertama ini sudah kelihatan ada
perubahan yang positif pada siswa. Lalu diikuti dengan implementasi metode tersebut dalam
mempelajari deskriptif teks yang sudah pernah dipelajari dalam pembelajaran aspek membaca. Di sini
siswa juga nampak aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Apalagi dalam mereview materi
yang lalu itu, peneliti berusaha melibatkan sebanyak-banyaknya siswa, dengan memanggil namanama siswa dari segala penjuru kelas, walaupun mereka masih banyak yang diam dan yang menjawab
hanya siswa-siswa yang pandai saja. Di akhir pembelajaran, siswa diberi tugas rumah (PR), mencari
teks lain yang berbentuk deskriptif.
Pertemuan ketiga : Setelah diberi motivasi, apersepsi dan disampaikan tujuan pembelajaran hari itu,
siswa diminta mengeluarkan PRnya kemarin. Setelah diperiksa, ada yang sudah benar, ada yang
keliru dengan report, ada yang belum menemukan dan ada yang belum mencari. Setelah itu siswa
diajak meneliti pola kalimat yang terdapat dalam materi informasi dalam artikel dilanjutkan penulisan
kalimat berupa fakta dan opini. Yaitu pola kalimat berupa fakta dan opini. Lalu diterangkan pola-pola
kalimat tersebut beserta contohnya Dalam memberikan contoh, peneliti selalu melibatkan siswa untuk
menarik perhatiannya. Lalu siswa diminta berlatih membuat kalimat yang dikaitkan dengan berupa
fakta dan opini dan boleh dikerjakan bersama teman satu meja. Di akhir pelajaran diberi PR : menulis
5 macam hobi dalam Bahasa Indonesia.
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Pertemuan keempat : Setelah dilaksanakan kegiatan awal pembelajaran seperti biasa, peneliti
mengumumkan 9 siswa yang meraih nilai pretes tertinggi. Kesembilan siswa diminta maju kedepan
dan satu persatu diminta memilih satu persatu teman yang akan dijadikan anggota kelompoknya.
Siswa yang dipilih langsung diminta maju kedepan, berdiri di belakang ketuanya. Kesempatan
memilih dibuat sama, satu persatu, supaya adil. Setelah semua kelompok terbentuk, semua siswa
diminta duduk satu meja bersama kelompoknya. Kepada masing-masing kelompok, lalu dibagikan
LKS yang harus dikerjakan bersama kelompoknya.Tujuan diadakannya belajar kelompok adalah
supaya siswa yang lemah bisa tertolong oleh siswa yang pandai. Dan juga dapat meringankan tugas
guru (peneliti). LKS terlampir. Setelah selesai, LKS dikumpulkan untuk dinilai.
Pertemuan kelima : Pada pertemuan ini dilaksanakan pembelajaran writing dengan metode
pemberian tugas. Mula-mula peneliti memberikan contoh cara menulis dengan menggunakan metode
pemberian tugas. Dengan bertanya tentang hobi kepada seorang siswa, peneliti menuliskan kata
kuncinya pada metode pemberian tugas yang akan dibuat deskripsinya berdasarkan jawaban siswa
tersebut.. Judul ditulis di tengah dan penjelasnya ditulis di sekelilingnya sesuai arah jarum jam.
Setelah metode pemberian tugas jadi /cukup, lalu ditulis deskripsinya. Siswa mengikuti dengan baik.
Lalu peneliti memberi waktu kepada siswa untuk menanyakan yang kurang jelas. Kemudian peneliti
menawarkan latihannya akan dikerjakan sendiri-sendiri atau kelompok. Kebanyakan memilih
kelompok, lalu siswa dipersilahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk menulis
deskripsi yang diawali dengan pembuatan metode pemberian tugas seperti yang baru dicontohkan.
Pekerjaan yang selesai dikumpulkan dan yang belum (2 kelompok) dilanjutkan di rumah.
Pertemuan keenam : Pada pertemuan ini dibahas semua tugas kelompok yang dikerjakan pada
pertemuan sebelumnya. Untuk metode pemberian tugas kebanyakan sudah benar, tapi untuk
karangan, ada yang sudah baik, tapi kebanyakan masih perlu diperbaiki. Kebanyakan kesalahan
terdapat pada grammar dan pemilihan kosa kata. Lalu diulas lagi, dan pilihan kata yang benar. Setelah
itu diberi tugas lagi, karena masih banyak yang salah. Tugas dikerjakan dalam kelompok lagi,
dikumpulkan dan dinilai berdasarkan pedoman penilaian seperti preetes. Hasilnya : satu kelompok
mendapat nilai 81, dua kelompok mendapat nilai 76, dua kelompok mendapat nilai 72, satu kelompok
mendapat nilai 68, satu kelompok mendapat nilai 64, satu kelompok mendapat nilai 62 dan satu
kelompok mendapat nilai 52. Dari 9 kelompok, ada 1 kelompok yang belum mencapai nilai KKM
(60). Untuk kelompok ini diminta memperbaiki di rumah dan diserahkan pada pertemuan berikutnya.
Nilai perbaikan, maksimal 60, = nilai KKM.
Pertemuan ketujuh : Pada pertemuan ini diadakan ulangan harian, yang juga berfungsi sebagai
postes siklus pertama. Soal seperti pretes dengan tambahan metode pemberian tugas, karena sudah
diperkenalkan metode pemberian tugas. Penilaiannya berdasarkan pedoman penilaian yang
menyeluruh seperti dalam lampiran, metode pemberian tugas juga dinilai. Hasilnya adalah sebagai
berikut : Untuk ulangan harian pada siklus 1, hasilnya : satu siswa mendapat nilai 83, dua siswa
mendapat nilai 81, dua siswa mendapat nilai 80, delapan siswa mendapat nilai 76, tiga siswa
mendapat nilai 72, enam siswa mendapat nilai 70, dua siswa mendapat nilai 68, empat siswa
mendapat nilai 64, empat siswa mendapat nilai 61, dua siswa mendapat nilai 56 dan dua siswa
mendapat nilai 52. Ada empat siswa yang belum mencapai nilai KKM (60). Kepada siswa yang belum
tuntas belajar, diminta mengikuti program perbaikan, dengan mengulangi ulangan tersebut di rumah
dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.
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Pertemuan kedelapan : Pada pertemuan ini, setelah pemberian motivasi, apersepsi dan ulasan
ulangan yang baru lalu, kemudian diadakan refleksi. Peneliti mengajukan berbagai pertanyaan seputar
implementasi metode pemberian tugas secara lisan kepada seluruh siswa. Jawaban siswa dicatat,
sebagai pertimbangan dalam merencanakan kegiatan siklus kedua. Daftar pertanyaan ada dalam
lampiran
Refleksi :
Hasil refleksi dengan siswa dan kolaborator pada siklus pertama adalah : Kebanyakan siswa kenal
metode pemberian tugas sejak semester genap. Yang pertama kali memperkenalkan adalah guru IPA
Kebanyakan siswa menyukai metode ini dan ada yang biasa saja. Kebanyakan siswa mengatakan
metode pemberian tugas dapat mempermudah penulisan, tapi 1 siswa mengatakan tambah pusing..
Yang menarik dari metode pemberian tugas adalah tulisan, gambar, warna dan pembuatannya.
Kebanyakan siswa menyukai belajar kelompok, karena bisa bekerjasama dan tugas jadi ringan. Yang
suka individu, alasannya teman-temannya tidak mau bekerja. Peneliti merencanakan untuk ulangan
pada siklus 2 nanti, kertas disediakan oleh peneliti supaya sama ukurannya dan kolaborator
menyetujui.
Siklus kedua
Siklus kedua direncanakan dilaksanakan dalam 7 kali pertemuan. Langkah-langkahnya tetap sama,
hanya ada penekanan tindakan seperti siswa yang mengatakan “dengan metode pemberian tugas
tambah pusing” didekati dan dibimbing tersendiri. Waktu kerja kelompok lebih dipantau lagi supaya
tidak ada siswa yang tidak mau bekerja lagi. Kertas ulangan disediakan oleh peneliti.
Pelaksanaan
Pada pertemuan pertama siklus ke 2, langsung diberikan pretes membuat kalimat fakta dan opini.
Siswa diminta menulis prosedur cara memasak atau membuat minuman dalam Bahasa Indonesia.
Metode yang baru dipelajari (metode penugasan) juga diingatkan supaya digunakan untuk
mempermudah penulisan. Langkah-langkah berikutnya:
Pada pertemuan kedua, diberikan 10 kosakata yang berkaitan dengan teks yang akan dipelajari,
siswa diminta mencari artinya di kamus. Kemudian kata-kata tersebut dibuat kalimat imperative, dan
dicoba untuk dipraktikkan. Kemudian mengerjakan soal latihan yang menyertainya secara
berpasangan (mencari kata kerjanya). Juga soal-soal membaca diberikan untuk mempermudah
menulis.
Pada pertemuan ketiga, pembelajaran klasikal menjelaskan tentang apa itu prosedur teks beserta
contoh dan retorikanya. Ciri-ciri umumnya, seperti jenis kalimat yang digunakan, kata sambung yang
biasa digunakan, pola kalimat yang digunakan yang berkaitan dengan memahami materi informasi
dalam artikel . Kemudian siswa diberi tugas kelompok untuk menulis prosedur cara membuat teh
berdasarkan gambar yang diberikan dan didahului dengan membuat metode pemberian tugasnya.
Setelah selesai dikumpulkan.
Pertemuan keempat membahas tugas kelompok yang baru lalu.Untuk materi ini relatif lebih mudah,
sehingga kesalahan yang diperbuat siswapun relatif lebih sedikit. Selain itu, juga karena sudah
mempunyai pengalaman pada siklus pertama. Kesalahan yang masih terjadi adalah kesalahan
grammar dan kurang tepat dalam menggunakan kosakata. Setelah semua dibahas, tugas kelompok
selanjutnya adalah membuat kalimat fakta dan opini lagi. Selain dibuat metode pemberian tugasnya
juga digambar prosesnya.
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Pada pertemuan kelima diadakan evaluasi atau ulangan harian. Ulangan ini ulangan individu, kertas
disediakan peneliti, siswa cukup membawa alat tulis dan pewarna saja. Tugasnya adalah menulis
kalimat fakta dan opini memasak atau membuat minuman seperti pada pretes. Hasilnya adalah : 2
siswa mendapat nilai 87,2 siswa mendapat nilai 85,1 siswa mendapat nilai 83,8 siswa mendapat nilai
80,3 siswa mendapat nilai 77,5 siswa mendapat nilai 75, 2 siswa mendapat nilai 72,2 siswa mendapat
nilai 70,4 siswa mendapat nilai 68,1 siswa mendapat nilai 65 dan 3 siswa mendapat nilai 55. Masih
ada 3 siswa yang belum mencapai nilai KKM (60). Kepada 3 siswa yang belum tuntas belajar,
diminta mengikuti program perbaikan, dengan mengulangi ulangan tersebut di rumah.
Pada pertemuan keenam, setelah evaluasi, kini tiba saatnya untuk refleksi. Refleksi kali ini
dilakukan di luar kelas supaya lebih santai, suasana lebih rileks dan tidak membosankan. Anak lakilaki duduk di bangku taman di depan kelas dan anak perempuan duduk di bangku di depan kelas.
Guru dan kolaborator berdiri diantara mereka. Guru mulai bertanya, siswa yang menjawab. Jawaban
siswa dicatat olehpeneliti. Setelah refleksi selesai, siswa diminta masuk ke dalam kelas. Kegiatan
selanjutnya adalah pengisian angket kedua. Setelah selesai dikumpulkan. Sisa waktunya digunakan
untuk ngobrol seputar penelitian..
Pada pertemuan ketujuh diadakan ulangan susulan dan pengisian angket susulan bagi yang belum
ulangan dan mengisi angket. Supaya tidak terganggu, ulangan dan pengisian angket dilakukan di
perpustakaan sekolah. Setelah selesai dikumpulkan dan penelitian selesai. Selanjutnya pelajaran biasa
di luar penelitian.
Refleksi
Pada akhir siklus 2 diadakan lagi refleksi dengan siswa. Hasilnya adalah: Ada siswa yang suka
dengan metode pemberian tugas, ada pula yang biasa saja. Kebanyakan siswa mengatakan lebih
mudah menulis dengan membuat metode pemberian tugasnya terlebih dahulu. Sudah tidak ada yang
mengatakan tambah pusing. Yang menarik dari metode pemberian tugas adalah gambar, warna dan
pembuatannya. Belajar kelompok lebih disukai. Dengan pemantauan yang lebih intensif, semua siswa
sudah mau bekerja.
Kesimpulan
Setelah pembelajaran dengan metode metode penugasan dilaksanakan, peneliti mengambil
kesimpulan sebagai berikut: Metode metode penugasan sangat diperlukan dalam pembelajaran Bahasa
Indonesia khususnya pada kompetensi writing. Dengan membuat kerangka karangan dalam bentuk
metode penugasan yang dapat digambari dan diwarnai sesuka hati, dapat memotivasi siswa untuk
mengekspresikan gagasannya melalui gambar yang beraneka ragam dan warna. metode penugasan
juga dapat memunculkan ide, sehingga mempermudah siswa dalam menulis /mengarang. Selain itu,
metode penugasan juga dapat memunculkan kreatifitas, yang terlihat dari hasil karya siswa kelas XII
IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro yang bagus-bagus dan menarik, diluar dugaan peneliti.
Implementasi metode penugasan dalam memahami materi informasi dalam artikel dengan membuat
informasi dalam teks editorial benar-benar menarik minat siswa. Hal ini dibuktikan dengan catatan
hasil pengamatan kolaborator ibu Dra. Rockmawati, guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Metro,
yang memberi catatan bahwa siswa sangat senang atau antusias dalam mengikuti pelajaran dengan
metode metode penugasan. Siswa juga sangat aktif dalam mengikuti pelajaran. Penampilan guru dan
materi yang disajikan cukup baik, mengena dan mudah diterima siswa. Pada waktu ulangan, semua
siswa terlihat asyik dalam mengerjakan tugas dan semua siswa dapat menyelesaikan tugas itu dengan
baik. Berdasarkan analisis hasil ulangan pada siklus pertama, dari 36 siswa, ada 27 siswa yang dapat
mencapai nilai KKM. Berarti ketuntasan belajar klasikalnya = (27 : 30) x 100% = 89%. Kelas
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dikatakan tuntas belajarnya apabila minimum 85% siswanya dapat mencapai nilai KKM. Berarti kelas
ini tuntas belajarnya. Sedang pada siklus kedua, dari 27 siswa, ada 21 siswa yang dapat memperoleh
nilai lebih besar sama dengan nilai KKM. Ada kenaikan ketuntasan belajar sebanyak (2:30) x 100% =
6%. Daya serap siklus pertama = 70,69%, dan daya serap siklus kedua = 76%.
Saran
Dari uraian dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan agar: Guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1
Metro supaya mencoba menggunakan metode penugasan dalam pembelajaran dalam memahami
materi informasi dalam artikel dengan membuat informasi dalam teks editorial. Selain menarik,
karena dapat diberi grafik, gambar-gambar dan warna-warna sekehendak pembuatnya, juga dapat
memunculkan kreatifitas siswa, memudahkan penulisan serta sesuai dengan memanfaatkan gambar
atau bagaimana memahami kalimat berupa informasi dalam teks editorial ketika kita mencatat atau
mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam diri, maka kita telah menggunakan dua belahan otak secara
sinergis. Apalagi jika dalam peta pikiran itu, kemudian ditambahkan warna dan hal-hal yang
memperkuat. Para guru atau pendidik pada umumnya, juga dapat menggunakan metode ini dalam
segala kompetensi pembelajaran, karena metode ini cukup menarik, dapat memunculkan ide dan
kreatifitas, memuat berbagai metode, dan mengajak orang untuk berpikir global. Orang yang berpikir
dengan kedua belah otaknya (otak kanan dan otak kiri) akan memperoleh hasil yang maksimal dalam
tugas atau pekerjaannya.
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IMPROVING THE ABILITY TO DEVELOP CREATIVE, EFFECTIVE,
AND INNOVATIVE LEARNING MODELS USING A COUNTING
STRATEGY BASED ON GROUP DISCUSSION AND
DEMONSTRATION FOR SD TEACHERS IN MINAHASA UTARA
DISTRICT, NORTH SULAWESI PROVINCE
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN MODEL
PEMBELAJARAN YANG KREATIF, EFEKTIF, DAN INOVATIF
DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI PEMBINAAN BERBASIS
DISKUSI KELOMPOK DAN DEMONSTRASI PADA GURU SD DI
KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
Bosveld Cerletty Supit, S.Pd
Kepala Sekolah
SD Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Mianahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

ABSTRACT
This study aims to get an idea of whether using a coaching strategy based on group discussions and
demonstrations can improve the ability to develop creative, effective, fun, and innovative learning models for
teachers at SD Negeri 1 Airmadidi, North Minahasa Regency. This school action research (PTS) was conducted
at SD Negeri 1 Airmadidi. This school is located on Jalan Mononutu, Sarongsong Dua Village, Airmadidi
District, North Miahasa Regency, North Sulawesi Province. In the 2018/2019 academic year at this school there
were 16 teachers, consisting of 13 girls and 3 boys. The details of the teachers include: 13 PNS teachers and 3
honorary teachers. The total number of students was 259 people, consisting of 118 girls and 141 boys. The
results of the study concluded that the use of coaching strategies based on group discussions and
demonstrations was effective in increasing the ability to develop creative, effective, and innovative learning
models for teachers at SD Negeri 1 Airmadidi, North Minahasa Regency, North Sulawesi Province.
Key Word: Creative, Effective, Innovative Learning Model, Development Strategy Based on Group Discussion
and Demonstration

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apakah dengan menggunakan strategi pembinaan berbasis
diskusi kelompok dan demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang
kreatif, efektif, menyenangkan, dan inovatif pada guru SD Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.
Penelitian tindakan sekolah (PTS) ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Airmadidi. Sekolah ini terletak di Jalan
Mononutu, Desa Sarongsong Dua, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Mianahasa Utara, Provinsi Sulawesi
Utara. Pada tahun pelajaran 2018/2019 di sekolah ini terdapat 16 orang guru, terdiri atas 13 perempuan dan 3
laki-laki. Rincian guru mencakup: 13 orang guru PNS dan 3 orang guru honorer. Jumlah siswa seluruhnya
sebanyak 259 orang, yang terdiri atas 118 perempan dan 141 laki-laki. Hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa penggunaan strategi pembinaan berbasis diskusi kelompok dan demonstrasi ternyata efektif
meningkatkan kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang kreatif, efektif, dan inovatif pada guru
SD Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kreatif, Efektif, Inovatif, Strategi Pembinaan Berbasis Diskusi Kelompok
dan Demonstrasi
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Latar Belakang Masalah
Ukuran kualitas kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran yang baik dan efektif
antara lain jika kelas yang diajarinya menjadi “surganya siswa untuk belajar”, atau “kehadiran guru
sebagai pengajar di kelas selalu dinantikan oleh siswanya”. (Sugiyanto, 2009:1). Hal yang senada
dinyatakan oleh Sahertian (1994:7) bahwa seorang guru hendaknya mengomunikasikan pesan-pesan
dan materi pelajaran secara baik dan menarik kepada anak didiknya. Ia tidak hanya menyampaikan
materi pelajaran, tetapi juga harus menanamkan konsep berpikir melalui pelajaran yang diberikan.
Secara operasional, Aqib (2009:11) menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran akan memiliki
efektivitas tinggi jika dalam pengelolaannya tidak hanya sekedar menekankan pada penguasaan
pengetahuan tentang apa yang diajarkan, tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang
diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan dihayati serta dipraktikkan
dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik.
Kehebatan seorang guru terutama terletak pada bagaimana dia mampu melaksanakan pembelajaran
yang berkualitas, menarik, dan bermakna, sehingga hasil belajar siswanya, baik pengetahuan,
keterampilan, maupun sikapnya terjadi peningkatan positif secara terus-menerus, dan memberi
makna, serta diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, penataan proses
pembelajaran seharusnya menggunakan model pembelajaran yang yang berkualitas, yakni memenuhi
kriteria aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dalam hal ini, penataan proses pembelajaran yang
berkualitas itu sangat bergantung pada kemampuan guru melakukan tindakan perencanaan, terutama
menyiapkan model pembelajaran berkualitas, penyiapan fasilitas atau media dan alat peraga,
pengimplementasiannya, dan penilaian hasil belajarnya. Untuk mampu mengembangkan model
pembelajaran yang berkualitas, kreatif, dan inovatif, seorang guru perlu memilih dan menggunakan
metode pembelajaran yang variatif, sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang hendak
dicapai, serta sesuai dengan karakteristik siswa, dan lingkungan belajarnya. Artinya, ketika seorang
guru mampu memadukan beberapa metode pelajaran dengan baik, kreatif, efektif, menyenangkan, dan
produktif, maka akan tercipta satu model pembelajaran berciri-ciri khusus dan khas untuk sesuatu
materi pada mata pelajaran tertentu.
Sehubungan dengan itu, maka penulis telah memilih metode diskusi kelompok yang divariasikan
dengan metode demonstrasi untuk diteliti melalui penelitian tindakan sekolah (PTS) dalam
melaksanakan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) pada guru-guru di SD
Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
Pembatasan dan Perumusan Masalah
Masalah PTS ini adalah: Belum optimalnya kemampuan guru mengembangkan model pembelajaran
yang berkualitas, yang dirumuskan: “Apakah dengan menggunakan strategi pembinaan berbasis
diskusi kelompok dan demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan mengembangkan model
pembelajaran yang kreatif, efektif, menyenangkan, dan inovatif pada guru SD Negeri 1 Airmadidi
Kabupaten Minahasa Utara?”
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apakah dengan menggunakan strategi
pembinaan berbasis diskusi kelompok dan demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan
mengembangkan model pembelajaran yang kreatif, efektif, menyenangkan, dan inovatif pada guru SD
Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.
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Kajian Pustaka
Suatu proses pembelajaran di kelas atau sekolah terjadi karena karena terdapat niat dan motivasi
untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik atau siswa. Proses
pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa seyogyakan dalam rangka mencapai tujuan
pembelajaran. Guru yang menciptakan suasana belajar siswanya harus mampu memahami bahwa
siswa-siswanya memiliki perbedaan kepribadian dan/atau karakteristik. Tipe belajar seseorang
cenderung tidak sama satu dengan yang lain. Ada siswa yang bertipe auditif (mendengar), ada yang
visual (melihat), dan ada yang bertipe kinestetik (melakukan).
Menurut Muhibbin Syah (1995:190) metode pembelajaran adalah cara yang di dalam fungsinya
merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Semakin baik metode pembelajaran maka semakin
efektif pula pencapaian tujuan. Untuk menentukan apakah suatu metode pembelajaran disebut baik
dan efektif, diperlukan ketentuan yang bersumber dari beberapa faktor. Adapun faktor utama yang
menentukan adalah tujuan yang akan dicapai, selain faktor siswa, faktor situasi, dan faktor guru..
Menurut Wasty Soemanto (1998:102) metode pembelajaran merupakan salah satu cara yang
dipergunakan guru dalam mengadakan komunikasi dengan siswa pada saat berlangsungnya proses
pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peranan metode pembelajaran sebagai alat untuk menciptakan
langkah-langkah proses pembelajaran. Dengan metode pembelajaran diharapkan terciptalah interaksi
edukatif yang kreatif, inovatif, dan efektif bagi siswa. Dalam interaksi pembelajaran ini seharusnya
tiap guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi menumbuhkan kegiatan belajar
yang menarik, aktif, dan menyenangkan bagi siswa-siswanya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam
proses belajar mengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran dari seorang guru kepada siswa
dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan. Dalam definisi tersebut terkandung makna bahwa
dalam penerapannya ada kegiatan memilih, menetapkan, menggunakan, dan mengembangkan metode
secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan
Istilah diskusi dalam bahasa latin, discutere yang berarti membeberkan masalah. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia diskusi berarti sebuah pertemuan ilmiah untuk bertukar ilmu, pikiran
mengenai suatu masalah. Jone Stanley (1980:85) mengemukakan bahwa: Melalui diskusi kelompok
siswa dapat berbagi informasi dalam menjelaskan gagasan baru atau memecahkan suatu masalah,
dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi, serta dapat meningkatkan
keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Dapatlah dikatakan bahwa metode diskusi kelompok adalah suatu cara atau teknik bimbingan atau
pembinaan yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka, di mana setiap anggota
kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menyumbankan pikiran masing-masing serta berbagi
pengalaman atau informasi guna pemecahan suatu masalah guna pengambilan keputusan.
Menurut Syaiful Sagala (2005:210) bahwa metode demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses
terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar
dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata atau tiruannya. Hal yang lebih
operasional dikemukakan oleh Alwi Nurdin (1996:71) bahwa metode demonstrasi adalah suatu cara
menyajikan bahan pelajaran dengan menunjukkan objeknya atau cara melakukan suatu kegiatan atau
memperlihatkan prosesnya.
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Manfaat demonstrasi dalam pembelajaran antara lain: menghindari verbalisme, memperjelas
pengertian dan tanggapan, merangsang minat belajar, dan mempercepat proses pembelajaran.
Menurut Syaiful Sagala (2005:210) bahwa: “Dengan metode demonstrasi peserta didik
berkesempatan mengembangkan kemampuan mengamati segala benda yang sedang terlibat dalam
proses, serta dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang diharapkan.”
Menurut Nurdiana (2004:6) bahwa model pembelajaran merupakan rancangan atau pola yang
digunakan dalam menyusun kurikulum, kegiatan pem-belajaran, mengatur materi yang diajarkan, dan
memberi petunjuk kepada pengajar dalam setting pengajarannya. Joyce & Wel (dalam Sagala,
2005:176), model pembelajaran merupakan deskripsi dari lingkungan belajar yang menggam-barkan
perencanaan kurikulum, kursus-kursus, desain unit-unit pelajaran dan pembelajaran, perlengkapan
belajar, buku-buku pelajaran, buku kerja, program muilti media, dan bantuan belajar melalui program
komputer.
Metode Penelitian
Penelitian tindakan sekolah (PTS) ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Airmadidi. Sekolah ini terletak di
Jalan Mononutu, Desa Sarongsong Dua, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Mianahasa Utara, Provinsi
Sulawesi Utara. Pada tahun pelajaran 2018/2019 di sekolah ini terdapat 16 orang guru, terdiri atas 13
perempuan dan 3 laki-laki. Rincian guru mencakup: 13 orang guru PNS dan 3 orang guru honorer.
Jumlah siswa seluruhnya sebanyak 259 orang, yang terdiri atas 118 perempan dan 141 laki-laki.
Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 selama 4 bulan, yakni
bulan Agustus sampai November 2018. Penelitian ini dilakukan selama dua siklus. Masing-masing
siklus dilaksanakan selama tiga kali pertemuan tindakan, seminggu sekali. Pemberian tindakan
pembinaan pada guru-guru pada siklus pertama dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal: 3, 10, dan 24
Agustus 2018. Pembinaan pada siklus kedua, tetap pada hari Jumat, tanggal: 7, 14, dan 21 September
2018. Sasaran penelitian adalah seluruh guru di SD Negeri 1 Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara
yang berjumlah 15 orang, terdiri atas 3 laki-laki dan 12 perempuan. Peneliti adalah Bosveld Cerletty
Supit, S.Pd, M.Pd, dengan NIP. 196803151988022002, sebagai guru yang mendapat tugas tambahan
sebagai kepala SD Negeri 1 Airmadidi. Peneliti dibantu oleh pengawas sekolah bina sebagai observer,
yakni Andrie P. Sendow, M.Pd.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Rekapitulasi data hasil observasi terhadap perilaku guru selama proses pemberian tindakan berbasis
diskusi kelompok dan demonstrasi untuk tiga kali pertemuan pada siklus pertama disajikan dalam
tabel berikut ini.
TABEL REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI PERILAKU GURU
PADA SIKLUS PERTAMA
Pertemuan
RT-RT
No. Aspek yang Diobservasi
Aspek
1
2
3
1
Keaktifan dalam bekerja kelompok
61.7% 71.7% 78.3% 70.6%
2
Kerja sama dalam kelompok
60.0% 70.0% 76.7% 68.9%
Kreatif mengemukan ide/gagasan selama
3
45.0% 56.7% 63.3% 55.0%
melaksankaan tugas
Semangat, motivasi, dan antusias selama
4
58.3% 68.3% 75.0% 67.2%
menerima pembinaan
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5

Keuletan, kecermatan, dan ketepatan dalam
56.7%
bekerja

66.7%

73.3%

65.6%

6

Teliti dan kritis menyelesaikan masalah

48.3%

56.7%

65.0%

56.7%

7

Demokratis dan menghargai pendapat teman

53.3%

61.7%

68.3%

61.1%

8
9

Disiplin selama menerima pembinaan
Pekerja dan pembelajar keras
Rata-Rata Pertemuan (%)

48.3%
55.0%
54.1%

58.3%
66.7%
64.1%

68.3%
73.3%
71.3%

58.3%
65.0%
63.1%

Data Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Pertemuan dan Rata-Rata Siklus Pertama
Pada pertemuan pertama perilaku guru baru mencapai rata-rata 54,1%, masih masuk kategori kurang
baik (D). Pada pertemuan kedua, terjadi peningkatan sebesar 10%, sehingga menjadi rata-rata 64,1%,
walaupun masu kategori cukup baik (C). Kemudian pada pertemuan ketiga, terjadi peningkatan juga
sampai 7,2%, sehingga menjadi rata-rata 71,3%, dan sudah masuk kategori baik (B). Dengan
demikian, posisi perilaku guru SD Negeri 1 Airmadidi siklus pertama baru mencapai rata-rata 63,1%,
masih masuk kategori cukup baik (C), dan belum mencapai target yang ditetapkan dalam PTS ini.
Data Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Aspek Observasi pada Siklus Pertama
Posisi perilaku guru menurut ke-9 aspek observasinya pada siklus pertama menunjukkan bahwa tidak
ada lagi aspek yang masuk kategori kurang baik (D). Ke-9 atau 100% aspek perilaku guru masih
berada pada kategopri cukup baik (C ). Belum ada aspek yang masuk kategori baik (B) dan sangat
baik (A).
Data Kemampuan Guru Mengembangkan Model Pembelajaran
Kemampuan mengembangkan model pembelajaran dilihat pada data hasil penilaiain terhadap model
pembelajaran yang dibuat masing-masing guru setelah mereka menerima pembinaan berupa berbasis
diskusi kelompok dan demonstrasi untuk tiga kali pertemuan pada siklus pertama, yang disajikan
dalam tabel berikut ini.
Tabel Rekapitulasi Data Kemampuan Guru Dalam
Mengembangkan Model Pembelajaran pada Siklus Pertama
RATAPERTEMUAN
NO
ASPEK MODEL PEMBELAJARAN
RATA
1
2
3
ASPEK
1
Sesuai dengan kompetensi dasar
63.9%
73.6% 81.9% 73.1%
2
Menonjolkan aktivitas siswa
62.5%
72.2% 79.2% 71.3%
3
Adanya unsur inovatif
48.6%
58.3% 65.3% 57.4%
4
Membuat siswa aktif dan produktif
51.4%
61.1% 70.8% 61.1%
5
Mendorong siswa dan guru kreatif
58.3%
69.4% 76.4% 68.1%
Mendorong siswa mencari tahu dan
6
54.2%
63.9% 70.8% 63.0%
bertanya
Mendorong siswa dan guru menggunakan
7
47.2%
58.3% 65.3% 56.9%
beragam sumber belajar
Menggunakan media dan alat peraga
8
47.2%
56.9% 63.9% 56.0%
pembelajaran
Adanya varisasi lebih dari dua metode
9
51.4%
63.9% 72.2% 62.5%
pembelajaran
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10
11
12
13
14
15

Menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan
Logis dan mudah dilaksanakan di kelas
Dapat menumbuhkan semangat dan
antusias siswa
Ada kegiatan diskusi kelompok
Terarah
pada
pencapaian
tujuan
pembelajaran
Memungkinkan daya serap siswa tinggi

RATA-RATA PERTEMUAN

48.6%

58.3%

65.3%

57.4%

65.3%

75.0%

81.9%

74.1%

65.3%

75.0%

80.6%

73.6%

66.7%

76.4%

83.3%

75.5%

50.0%

59.7%

68.1%

59.3%

48.6%

58.3%

62.5%

56.5%

55.3%

65.4%

72.5%

64.4%

Data Kemampuan Guru Mengembangkan Model Pembelajaran Menurut Rata-Rata Pertemuan
dan Rata-Rata Siklus Pertama
Pada pertemuan pertama kemampuan guru mencapai rata-rata 55,3%, masih ada kategori kurang baik
(D). Pada petemuan kedua, terjadi peninglatan 10,1%, sehingga mencapai rata-rata 65,4%, masuk
kategori cukup baik (C). Kemudian pada pertemuan ketiga meningkat 7,1%, dan telah mencapai ratarata 72,5%, dan sudah berada pada kategori baik (B). Jadi, rata-rata kemampuan guru pada siklus
pertama baru mencapai 64,4%, pada kategori cukup baik (C), dan belum mencapai target yang
ditetapkan dalam PTS ini.
Data Kemampuan Guru Mengembangkan Model Pembelajaran Menurut Rata-Rata Setiap Aspek
Penilaian pada Siklus Pertama
Dari 15 aspek kemampuan guru mengembangkan proses pembelajaran, ternyata tidak ada lagi yang
berada pada kategori kurang baik (D), tetapi masih terdapat 10 atau 66,7% asprek yang masuk
kategori cukup baik( C). Sedangkan aspek pada kategori baik berjumlah 5 atau 33,3% aspek, dan
belum ada aspek berkategori sangat baik (A).
Rekapitulasi data hasil observasi terhadap perilaku guru SD Negeri 1 Airmadidi selama proses
pemberian tindakan berbasis diskusi kelompok dan demonstrasi untuk tiga kali pertemuan pada siklus
kedua disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI PERILAKU GURU
PADA SIKLUS KEDUA
Pertemuan
RT-RT
No. Aspek yang Diobservasi
Aspek
1
2
3
1
Keaktifan dalam bekerja kelompok
86.7% 95.0% 98.3% 93.3%
2
Kerja sama dalam kelompok
83.3% 90.0% 93.3% 88.9%
Kreatif mengemukan ide/gagasan selama
3
70.0% 78.3% 83.3% 77.2%
melaksankaan tugas
Semangat, motivasi, dan antusias selama
4
81.7% 88.3% 93.3% 87.8%
menerima pembinaan
Keuletan, kecermatan, dan ketepatan dalam
5
80.0% 86.7% 91.7% 86.1%
bekerja
6

Teliti dan kritis menyelesaikan masalah
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7

Demokratis dan menghargai pendapat teman

75.0%

81.7%

86.7%

81.1%

8
9

Disiplin selama menerima pembinaan
Pekerja dan pembelajar keras
Rata-Rata Pertemuan (%)

75.0%
80.0%
78.1%

83.3%
86.7%
85.4%

88.3%
91.7%
90.0%

82.2%
86.1%
84.5%

1) Data Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Pertemuan dan Rata-Rata Siklus Kedua
Pada pertemuan pertama siklus kedua, perilaku guru baru mencapai rata-rata 78,1%, sudah masuk
kategori baik (B). Pada pertemuan kedua, terjadi peningkatan sebesar 7.2%, sehingga menjadi ratarata 85,4%, walaupun masih tetap pada kategori baik (B). Kemudian pada pertemuan ketiga, terjadi
peningkatan juga sampai 4,6%, sehingga menjadi rata-rata 90%, dan sudah masuk kategori sangat
baik (A). Dengan demikian, posisi perilaku guru SD Negeri 1 Airmadidi pada siklus kedua telah
mencapai rata-rata 84,5%, sudah berada pada kategori baik (B). Data ini menunjukkan bahwa ratarata perilaku guru SD Negeri 1 Airmadidi pada siklus kedua sudah mencapai 84,4% pada kategori
baik (B), dan sudah mencapai target standar minimal dalam PTS ini.
Data Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Aspek Observasi pada Siklus Kedua
Posisi perilaku guru menurut ke-9 aspek observasinya pada siklus kedua menunjukkan bahwa tidak
ada lagi aspek yang masuk kategori kurang baik (D) dan kategori cukup baik (C ). Sudah terdapat 4
atau 44,4% aspek yang masuk kategori baik (B), dan aspek yang masuk kategori sangat baik (A)
berjumlah 5 atau 55,56%.
Dengan demikian, pada siklus kedua, semua atau 100% aspek perilaku guru sudah mencapai target
standar minimal dalam PTS ini.
Data Kemampuan Guru Mengembangkan Model Pembelajaran
Seperti halnya pada siklus sebelumnya, kemampuan para guru SD Negeri 1 Airmadidi dalam
mengembangkan model pembelajaran untuk tiga kali pertemuan pada siklus kedua, yang disajikan
dalam tabel berikut ini.
Tabel Rekapitulasi Data Kemampuan Guru Dalam
Mengembangkan Model Pembelajaran pada Siklus Kedua
RATAPERTEMUAN
NO
ASPEK MODEL PEMBELAJARAN
RATA
1
2
3
ASPEK
1
Sesuai dengan kompetensi dasar
86.1%
91.7% 95.8% 91.2%
2
Menonjolkan aktivitas siswa
84.7%
87.5% 91.7% 88.0%
3
Adanya unsur inovatif
70.8%
80.6% 84.7% 78.7%
4
Membuat siswa aktif dan produktif
77.8%
83.3% 87.5% 82.9%
5
Mendorong siswa dan guru kreatif
81.9%
86.1% 90.3% 86.1%
6
Mendorong siswa mencari tahu dan bertanya
75.0%
81.9% 86.1% 81.0%
Mendorong siswa dan guru menggunakan
7
73.6%
77.8% 83.3% 78.2%
beragam sumber belajar
Menggunakan
media
dan alat
peraga
8
69.4%
76.4% 80.6% 75.5%
pembelajaran
Adanya varisasi lebih dari dua metode
9
80.6%
86.1% 90.3% 85.6%
pembelajaran
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Menciptakan
suasana
belajar
yang
menyenangkan
11
Logis dan mudah dilaksanakan di kelas
Dapat menumbuhkan semangat dan antusias
12
siswa
13
Ada kegiatan diskusi kelompok
14
Terarah pada pencapaian tujuan pembelajaran
15
Memungkinkan daya serap siswa tinggi
RATA-RATA PERTEMUAN
10

70.8%

79.2%

84.7%

78.2%

84.7%

90.3%

94.4%

89.8%

86.1%

90.3%

94.4%

90.3%

88.9%
73.6%
70.8%
78.3%

94.4%
80.6%
79.2%
84.4%

97.2%
86.1%
84.7%
88.8%

93.5%
80.1%
78.2%
83.8%

Data Kemampuan Guru Mengembangkan Model Pembelajaran Menurut Rata-Rata Pertemuan
dan Rata-Rata Siklus Kedua
Pada pertemuan pertama siklus kedua, kemampuan guru mencapai rata-rata 78,3%, masuk pada
kategori baik (B). Pada pertemuan kedua, terjadi peningkatan 6%, sehingga telah mencapai rata-rata
84,4%, masih berada pada kategori baik (B). Kemudian pada pertemuan ketiga meningkat 4,4%, dan
telah mencapai rata-rata 88,8%, dan telah berada pada kategori sangat baik (A). Jadi, pada siklus
kedua rata-rata kemampuan guru sudah mencapai 83,8%, kategori baik (B), dan sudah mencapai
target PTS.
Dengan demikian, kemampuan guru SD Negeri 1 Airmadidi dalam mengembangkan model
pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan efektif setelah menerima tindakan pembinaan berbasis
diskusi kelompok dan demonstrasi pada siklus kedua mencapai rata-rata 83,8%, dan berada pada
kategori baik (B).
Data Kemampuan Guru Mengembangkan Model Pembelajaran Menurut Rata-Rata Setiap Aspek
Penilaian pada Siklus Kedua
Dari 15 aspek kemampuan guru mengembangkan proses pembelajaran, ternyata tidak ada lagi yang
berada pada kategori kurang baik (D) dan kategori cukup baik( C). Sedangkan aspek pada kategori
baik (B) berjumlah 9 atau 60% aspek, dan yang sudah masuk kategori sangat baik (A) berjumlah 6
atau 40%. Jadi, pada siklus kedua, semua aspek kemampuan guru sudah memenuhi target PTS.
Pembahasan Hasil Penelitian
Perbandingan Perilaku Guru Dalam Menerima Tindakan
a. Perbandingan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Siklus
Perbandingan perilaku guru SD Negeri 1 Airmadidi dikaji menurut rata-rata siklus antara siklus
pertama da siklus kedua digambarkan secara jelas pada diagram berikut ini.
Diagram Perbandingan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Siklus
Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua
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90.0%

84.5%

80.0%
70.0%

63.1%

60.0%

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

0.0%

Siklus-I

Siklus-II

Pada siklus pertama rata-rata perilaku guru baru mencapai rata-rata 63,1%, dan masih berada pada
kategori cukup baik (C), dan belum mencapai standar minimal yang ditargetkan dalam penelitian ini,
sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan sampai 21,4% sehingga mencapai rata-rata 84,5%,
telah berada pada kategori baik (B), dan sudah mencapai standar minimal yang ditargetkan dalam
penelitian ini.
b. Perbandingan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Pertemuan Ketiga atau Akhir Siklus
Perbandingan perilaku guru dikaji menurut rata-rata pertemuan ketiga atau akhir siklus, digambarkan
pada diagram berikut ini.
Diagram Perbandingan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Pertemuan Ketiga
atau Akhir Siklus Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua
100.0%

90.0%

90.0%
80.0%

71.3%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Siklus-I

Siklus-II

Perilaku guru pada akhir siklus pertama telah mencapai 71,3%, dan telah termasuk kategori baik (B),
sudah memenuhi standar minimal yang ditargetkan penelitian ini, sementara pada akhir siklus kedua
terjadi lagi peningkatan sampai 18,7%, sehingga telah mencapai ratarata 90%, dan telah termasuk
pada kategori sangat baik (A), sudah melampaui standar minimal yang ditargetkan penelitian ini.
Perbandingan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Setiap Aspek Perilaku yang Diobservasi pada
Pertemuan Ketiga
Jika dikaji menurut rata-rata setiap aspek perilaku pada pertemuan ketiga atau akhir siklus pertama
dan siklus kedua, maka akan terlihat perbandingannnya sebagaimana tersaji diagram berikut ini.
Diagram Perbandingan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Aspek pada Pertemuan
Ketiga atau Akhir Siklus Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua
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Pada akhir siklus pertama masih terdapat 4 atau 44,4% aspek perilaku guru yang belum mencapai
target standar minimal dalam PTS ini, sedangkan pada akhir siklus kedua tidak ada lagi aspek
perilaku guru yang belum mencapai standar target minimal penelitian ini. Pada akhir siklus pertama
terdapat 5 atau 56,6% aspek berkategori baik (B), sedangkan akhir siklus kedua tinggal 2 atau 22,2%
aspek yang berkategori baik (B). Pada akhir siklus pertama belum ada aspek berkategori sangat baik
(A), sedangkan akhir siklus kedua sudah terdapat 7 atau 77,8% aspek yang berkategori sangat baik
(A). Jadi, pada pertemuan ketiga atau akhir siklus pertama baru terdapat 5 atau 56,6% aspek perilaku
guru yang sudah mencapai target standar minimal penelitian, sedangkan akhir siklus kedua, semua
atau 9 (100%) aspek perilaku guru sudah mencapai target standar minimal PTS ini.
1. Kemampuan Guru Mengembangkan Model Pembelajaran
a. Keterkaitan Perilaku dan Kemampuan Guru
Peningkatan positif perilaku guru SD Negeri 1 Airmadidi selama menerima dan melaksanakan
tindakan pembinaan berbasis diskusi kelompok dan demonstrasi dari peneliti, ternyata sangat
berpengaruh pada peningkatan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengembangkan modelmodel pembelajaran yang kreatif, efektif, dan inovatif. Hal itu dapat dilihat pada diagram sebagai
berikut.
Diagram Keterkaitan Peningkatan Perilaku Guru dengan Kemampuan
Guru Dalam Mengembangkan Model Pembelajaran pada Siklus Pertama dan Siklus Kedua
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Pada siklus pertama, perilaku guru baru mencapai rata-rata 63,1%, pada kategori cukup baik (C),
sementara kemampuan guru dalam mengembangkan model pembelajaran pun baru mencapai rata-rata
64,4%, pada kategori cukup baik (C) juga. Kemudian pada siklus kedua perilaku guru meningkat dan
telah mencapai rata-rata 84,5%, pada kategori baik (B), demikian pula halnya kemampuan guru dalam
mengembangkan model pembelajaran terjadi peningkatan dan telah mencapai rata-rata 83,8%, pada
kategori baik (B) juga.
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b. Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Rata-Rata Siklus Antara Siklus Pertama
dan Siklus Kedua
Perbandingan kemamupan guru SD Negeri 1 Airmadidi dalam mengembangkan model pembelajaran
yang kreatif, efektif, dan inovatif dikaji menurut rata-rata siklus antara siklus pertama da siklus kedua
digambarkan secara jelas pada diagram berikut ini.
Diagram Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Rata-Rata Siklus
Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua
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Pada siklus pertama kemampuan guru baru mencapai rata-rata 64,4%, pada kategori cukup baik (C),
belum mencapai standar minimal, sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan sampai 19,4%,
mencapai rata-rata 83,8%, kategori baik (B), sudah mencapai standar minimal PTS ini. Artinya,
menurut rata-rata siklus, pemberian tindakan pembinaan berbasis diskusi kelompok dan demonstrasi
oleh peneliti menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan para guru dalam mengembangkan
model pembelajaran yang kreatif, efektif, dan inovatif .
c. Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Rata-Rata Pertemuan Ketiga atau Akhir
Siklus
Kemampuan guru dikaji menurut rata-rata pertemuan ketiga atau akhir siklus, maka dapat
digambarkan perbandingannya pada diagram berikut ini.
Diagram Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Rata-Rata Pertemuan Ketiga
atau Akhir Siklus Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua

Pada pertemuan ketiga atau akhir siklus pertama kemampuan guru mencapai rata-rata 72,5%, kategori
baik (B), sudah memenuhi standar minimal penelitian, sedangkan Sementara pada akhir siklus kedua
meningkat sampai 16,3%, mencapai rata-rata 88,8%, pada kategori sangat baik (A), sudah melampaui
standar minimal yang ditargetkan penelitian ini.
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d. Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Rata-Rata Setiap Aspek yang Dinilai pada
Model Pembelajaran
Dikaji menurut rata-rata ke-15 aspek penilaian model pembelajaran pada akhir siklus pertama dan
siklus kedua, disajiakn pada diagram berikut .
Diagram Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Rata-Rata Aspek pada Pertemuan Ketiga
atau Akhir Siklus Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua
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Aspek terendah pada akhir siklus pertama adalah aspek: Memungkinkan daya serap siswa tinggi,
yang hanya mencapai rata-rata 62,5%, kategori cukup baik (C), sedangkan aspek terendah pada
pertemuan ketiga atau akhir siklus kedua adalah aspek: Menggunakan media dan alat peraga
pembelajaran, yang baru mencapai rata-rata 80,6%, pada kategori baik (B). Sementara itu, aspek
tertinggi pada akhir siklus pertama adalah aspek: Ada kegiatan diskusi kelompok, yang sudah
mencapai rata-rata 83,3%, pada kategori baik (B), sedangkan aspek tertinggi pada akhir siklus kedua
adalah aspek: Ada kegiatan diskusi kelompok juga, yang telah mencapai rata-rata 97,2%, dan sudah
berada pada kategori sangat baik (A).
Pada pertemuan ketiga atau akhir siklus pertama, masih terdapat 8 atau 53,3% aspek model
pembelajaran pada kategori cukup baik (C), sedangkan pada akhir siklus kedua tidak ada lagi aspek
pada kategori cukup baik (C). Pada akhir siklus pertama, sudah terdapat 7 atau 46,7% aspek model
pembelajaran berkategori baik (B), sedangkan pada akhir siklus kedua terdapat 5 atau 33,3% aspek
model pembelajaran berkategori baik (B). Pada akhir siklus pertama, belum ada atau 0% aspek
berkategori sangat baik (A), sedangkan pada akhir siklus kedua sudah terdapat 10 atau 66,7% aspek
berkategori sangat baik (A). Jadi, pada pertemuan akhir siklus pertama baru 7 atau 46,7% aspek
model pembelajaran memenuhi target standar minimal, sedangkan pada akhir siklus kedua terdapat 15
atau 100% aspek model pembelajaran yang kreatif, efektif, dan inovatif, yang sudah mencapai target
PTS ini.
Kesimpulan
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi pembinaan berbasis diskusi kelompok
dan demonstrasi ternyata efektif meningkatkan kemampuan mengembangkan model pembelajaran
yang kreatif, efektif, dan inovatif pada guru SD Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara
Provinsi Sulawesi Utara. Kecenderungan adanya peningkatan tersebut dapat dicermati pada data-data
sebagai berikut. Pada siklus pertama rata-rata perilaku guru baru mencapai rata-rata 63,1%, dan masih
berada pada kategori cukup baik (C), sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan sampai 21,4%
sehingga mencapai rata-rata 84,5%, telah berada pada kategori baik (B), dan sudah mencapai standar
minimal yang ditargetkan dalam penelitian ini. Perilaku guru pada akhir siklus pertama telah
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mencapai 71,3%, dan telah termasuk kategori baik (B), sedangkan pada akhir siklus kedua terjadi lagi
peningkatan sampai 18,7%, sehingga telah mencapai ratarata 90%, dan telah termasuk pada kategori
sangat baik (A), sudah melampaui standar minimal yang ditargetkan penelitian ini. Pada pertemuan
ketiga atau akhir siklus pertama baru terdapat 5 atau 56,6% aspek perilaku guru yang sudah mencapai
standar minimal yang ditargetkan penelitian ini, sedangkan pada pertemuan ketiga atau akhir siklus
kedua, semua atau 9 (100%) aspek perilaku guru sudah mencapai standar minimal yang ditargetkan
penelitian ini. Pada siklus pertama, perilaku guru baru mencapai rata-rata 63,1%, dan masih pada
kategori cukup baik (C), begitu pula kemampuan guru dalam mengembangkan model pembelajaran
pun baru mencapai rata-rata 64,4%, dan masih pula pada kategori cuku baik (C). Namun pada siklus
kedua perilaku guru meningkat dan telah mencapai rata-rata 84,5%, masuk pada kategori baik (B),
demikian pula halnya kemampuan guru dalam mengembangkan model pembelajaran terjadi
peningkatan dan telah mencapai rata-rata 83,8%, dan telah pula masuk pada kategori baik (B). Pada
siklus pertama kemampuan guru baru mencapai rata-rata 64,4%, masih berada pada kategori cukup
baik (C), belum mencapai standar minimal, sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan sampai
19,4%, sehingga mencapai rata-rata 83,8%, telah masuk kategori baik (B), dan sudah mencapai
standar minimal yang ditargetkan dalam penelitian ini. Pada pertemuan ketiga atau akhir siklus
pertama kemampuan guru mencapai rata-rata 72,5%, dan telah masuk kategori baik (B), sudah
memenuhi standar minimal yang ditargetkan penelitian ini, sedangkan pada pertemuan ketiga atau
akhir siklus kedua terjadi peningkatan sampai 16,3%, sehingga telah mencapai ratarata 88,8%, dan
telah berada pada kategori sangat baik (A), sudah melampaui standar minimal yang ditargetkan
penelitian ini. Pada pertemuan ketiga atau akhir siklus pertama ternyata baru 7 atau 46,7% aspek
model pembelajaran yang telah mencapai standar minimal, sedangkan pada pertemuan ketiga atau
akhir siklus kedua sudah terdapat 15 atau 100% aspek model pembelajaran yang kreatif, efektif, dan
inovatif, yang sudah mencapai target penelitian ini.
Saran
Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis
mengemukakan saran-saran sebagai berikut. Kegiatan pembinaan peningkatan profesional guru,
terutama yang berkaitan dengan penyiapan perangkat pembelajaran perlu terus dilakukan oleh kepala
sekolah dan sebaiknya berkolaborasi dengan pengawas sekolah, terutama secara intensif
menggunakan strategi metode diskusi kelompok dan demonstrasi. Kepala sekolah berkolaborasi
dengan pengawas sekolah dan/atau dinas pendidikan terkait perlu menyiapkan pedoman atau petunjuk
praktis tentang berbagai strategi pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan
efektif yang dapat digunakan guru dalam mengelola pembelajaran. Para kepala sekolah perlu
menyediakan buku-buku ilmiah bagi para guru untuk dijadidikan perpustakaan profesional di masingmasing sekolah, tidak saja untuk meningkatkan minat baca guru, tetapi juga diharapkan dapat
meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan guru sebagai pendidik, pengajar, pelatih, dan
pembimbing bagi suiswa-siswanya. Para kepala sekolah dan pengawas perlu memotivasi guru-guru
agar selalu memanfaatkan teknologi informasi internet untuk menggali bebagai sumber ilmu
pengetahuanyang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
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IMPROVING THE COMPETENCE OF THE TEACHERS OF THE
EDUCATIONAL SD TEACHERS IN KOTAGAJAH DISTRICT
LAMPUNG TENGAH IN IMPLEMENTING ONLINE LEARNING
THROUGH E SUPERVISION IN SEMESTER 2 TP 2020/2021
MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU SD BINAAN DI KECAMATAN
KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM
MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DARING MELALUI
E SUPERVISI PADA SEMESTER GENAP TP 2020/2021
Dra. Retnowati
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah

ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the efforts to improve the ability of the teachers of the fostered SD in
Seputih Surabaya in learning through academic supervision in the even semester of the 2015/2016 academic
year. Teachers as educators are also required to continue to learn and develop themselves. Teachers must be
role models for their students, be lifelong learners and be pioneers of members of the knowledge-loving society.
Teachers must be well aware that there has been a change in understanding of teaching and learning. The
problem behind this research is that the teacher's ability to carry out learning is still lacking. Based on the
results of the research and discussion, it can be concluded that academic supervision can improve the ability of
the teachers of SD Guidance in Seputih Surabaya District in learning. This is known from the data in Cycle I
which shows that the percentage of teachers with good categories in carrying out learning only reached
56.63%, increased to 72.50% in Cycle II and again increased to 86.85% in Cycle III or exceeded the limit. the
indicator of success of the action set is above 80.00%.
Key Word: Teacher Ability, Learning, e Supervision

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya meningkatkan kemampuan guru SD Binaan di Kecamatan
Seputih Surabaya dalam pembelajaran melalui supervisi akademik pada semester genap tahun pelajaran
2015/2016. Guru sebagai pendidik juga dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Guru harus
menjadi teladan bagi peserta didiknya, menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menjadi pelopor anggota
masyarakat pecinta ilmu pengetahuan. Guru harus menyadari betul bahwa telah terjadi perubahan pemahaman
tentang belajar mengajar. Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih kurang
kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka
dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan guru SD Binaan di Kecamatan
Seputih Surabaya dalam pembelajaran. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa
persentase guru dengan kategori baik dalam melaksanakan pembelajaran hanya mencapai 56,63%, naik menjadi
72,50% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 86,85% pada Siklus III atau melampau batas
indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.
Kata Kunci: Kemampuan Guru, Pembelajaran, e Supervisi

Latar Belakang Masalah
Mengajar tidak ditentukan oleh selera guru, akan tetapi sangat ditentukan oleh siswa itu sendiri.
Hendak belajar apa siswa dari topik yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, bukan
hanya guru yang menentukan akan tetapi juga siswa. Siswa memliki kesempatan untuk belajar sesuai

│

Vol. 5 │ No. 2 │ Februari 2022 │ ISSN : 2620-9748

69

ISSN : 2620-9748
dengan gayanya sendiri. Dengan demikian peran guru berubah dari peran sebagai sumber belajar
menjadi peran sebagai fasilitator, artinya guru lebih banyak sebagai orang yang membantu siswa
untuk belajar.
Tujuan utama mengajar adalah membelajarkan siswa. Oleh sebab itu krtieria keberhasilan proses
mengajar tidak diukur dari sejauhmana siswa telah menguasai materi pelajaran akan tetapi diukur dari
sejauhmana siswa telah melakukan proses belajar. Dengan demikian guru tidak lagi berperan hanya
sebagai sumber belajar, akan tetapi berperan sebagai orang yang membimbing dan memfasilitasi agar
siswa mau dan mampu belajar. Inilah makna proses pembelajaran berpusat kepada siswa (student
oriented). Siswa tidak dianggap sebagai objek belajar yang dapat diatur dan dibatasi oleh kemauan
guru, melainkan siswa ditempatkan sebagai subjek yang belajar sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, materi apa yang seharusnya dipelajari dan bagaimana
cara mempelajrinya tidak semata-mata ditentukan oleh keinginan guru, akan tetapi memperhatikan
setiap perbedaan siswa.
Maka dalam setiap pembelajaran, harus diupayakan untuk dapat mengantarkan peserta didik pada
penguasaan kompetensi yang dicanangkan, termasuk nilai-nilai dan sikap yang melandasinya.
Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauhmana siswa dapat menguasai materi pelajaran
yang disampaikan guru. Materi pelajaran itu sendiri adalah pengetahuan yang bersumber dari mata
pelajaran yang diberikan di sekolah.
Guru yang efektif adalah guru yang memiliki kemampuan mengajar yang baik dari berbagai segi
menyangkut kompetensinya meliputi kemampuan mendesain RPP, kemampuan melaksanakan
pembelajaran, kemampuan melakukan hubungan pribadi untuk menumbuhkan sikap positif pada diri
siswa. Untuk dapat mengajar secara efektif, pertama-tama harus dipahami bahwa mengajar adalah
merupakan seni sekaligus ilmu. Oleh karenanya seorang guru merupakan seniman dalam arti sebagai
seorang tenaga profesional yang terlatih sekaligus sebagai ilmuwan.
Guru sebagai pendidik juga dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Guru harus menjadi
teladan bagi peserta didiknya, menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menjadi pelopor anggota
masyarakat pecinta ilmu pengetahuan. Guru harus menyadari betul bahwa telah terjadi perubahan
pemahaman tentang belajar mengajar.
Mengajar tidak lagi dipahami hanya sebagai proses menyampaikan ilmu pengetahuan dari mereka
yang tahu (guru) kepada yang tidak tahu (peserta didik) melainkan lebih sebagai tugas mengatur
aktivitas-aktivitas dan lingkungan yang bersifat kompleks dari peserta didik. Dengan demikian,
seorang guru harus memiliki jiwa inovatif yang menonjol serta selalu melakukan refleksi diri.
Menurut Gagne dalam Depdiknas, mengajar atau “teaching” merupakan bagian dari pembelajaran
(instruction), di mana peran guru lebih ditekankan kepada bagaimana merancang atau
mengaransemen berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan siswa
dalam mempelajari sesuatu. Sesuai dengan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa tinggi
rendahnya mutu pendidikan dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya mutu atau kompetensi guru.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang guru dapat dikatakan memiliki kompetensi, jika
memenuhi tiga kriteria yaitu: 1) guru benar-benar menguasai bidang yang menjadi keahliannya, 2)
guru memiliki keterampilan mengajar, dan 3) guru memiliki integritas pribadi sebagai pendukung
nilai-nilai yang akan dikembangkan.
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Kompetensi guru merupakan syarat mutlak bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran di dalam
kelas. Dalam upaya lebih mewujudkan fungsi dikembangkan iklim belajar mengajar yang konstruktif
bagi berkembangnya suasana, kebiasaan, dan strategi belajar mengajar yang dilandasi dengan
pemahaman tentang ilmu-ilmu pengetahuan penunjang, antara lain adalah pengetahuan dalam
mengembangkan strategi kegiatan belajar mengajar bagi para guru di sekolah.
Proses pembelajaran di kelas seolah-olah masih merupakan otoritas sepenuhnya pada guru. Hampir
tidak ada pihak luar yang peduli, memerhatikan serta mencermati pelaksanaan pembelajaran guru
dihadapan siswanya. Pelaksanaan pembelajaran merupakan hubungan di antara guru dengan siswa
dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran diperlukan supervisi agar pembelajaran
dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas/mutu hasil
pembelajaran.
Oleh karena itu harus ada upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai
tujuan pembelajaran, inilah esensi dari supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai kinerja guru
dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan
profesionalismenya.
Kualitas guru dalam melaksanakan tugasnya sebagian guru keadaannya tidak lebih dari hanya
melaksanakan tugas rutin. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem persiapan bahan ajar dan bahan
evaluasi masih belum dikembangkan secara baik. Kritik terhadap kualitas guru disebabkan karena
guru yang tidak memadai dalam menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dan perkembangan yang
terjadi di bidang pendidikan.
Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih kurang kemampuan guru dalam
melaksanakan pembelajaran. Hal ini didasarkan pada hasil kepengawasan yang penulis lakukan
pada guru SMK Purbolinggo Muhammadiyah Marga Tiga3 yang menjadi binaan penulis di
Kabupaten Lampung Tengahterhadap 25 orang guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada bulan
Januari 2016. Penilaian terhadap kemampuan guru dalam pembelajaran tersebut dilaksanakan
dengan menggunakan instrument supervisi kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan standar
proses. Komponen-komponen penilaian supervisi meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti
pembelajaran dan kegiatan penutup.
Berdasarkan hasil kepengawasan akademik pada semester I Tahun pelajaran 2015/2016 secara
keseluruhan kemampuan guru SD Binaan di Kecamatan Seputih Surabaya yang menjadi binaan
penulis di Kabupaten Lampung Tengahdalam pembelajaran masuk dalam kategori kurang.
Sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
Tabel 1.

Hasil Kepengawasan Guru SD Binaan di Kecamatan Seputih Surabaya
Lampung TengahDalam Proses Pembelajaran Semester II Tahun
Pelajaran 2015/2016
No Kriteria
Skor
Frekuensi
Persentase
1
Sangat Baik
86 – 100%
0
0,00
2
Baik
70 – 85%
3
12,00
3
Cukup
55 – 69%
10
40,00
4
Kurang
< 55 %
12
48,00
25
100,00
Jumlah
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Dari tabel di atas menunjukan bahwa dari 25 guru SMK yang menjadi binaan penulis ada 48,00%
guru masuk kategori kurang dalam melaksanakan pembelajaran dan ada 40,00% guru masuk
kategori cukup. Kurangnya kemampuan guru dalam pembelajaran tersebut di antaranya adalah
bagaimana guru menyiapkan peserta didik, melakukan Apersepsi, menjelaskan KD dan tujuan yang
ingin dicapai, dan pada kegiatan eksplorasi, elaborasi serta konfirmasi guru belum sepenuhnya
memahami kegiatan yang harus dilakukan, kemudian pada kegiatan penutup guru belum melakukan
penilaian dan / atau refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, belum
memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran serta belum memberikan tugas
terstruktur (PT) dan kegiatan mandiri tidak terstruktur (KMTT).
Berdasarkan data awal mengenai kurangnya kemampuan guru dalam pembelajaran tersebut maka
peneliti mengidentifikasi adanya masalah yaitu diperlukan adanya suatu strategi untuk meningkatkan
kemampuan guru dalam pembelajaran melalui supervisi akademik. Peneliti dalam hal ini
berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam hal ini berperan sebagai pemimpin lembaga pendidikan,
yang posisi strategis untuk meningkatkan kinerja guru, khususnya dalam pembelajaran. Supervisi
akademik merupakan langkah startegi efektif untuk meningkatkan kemampuan guru dalam
pembelajaran sebab bagaimanapun juga, guru memerlukan pembinaan dan bimbingan dari kepala
sekolah selaku supervisor di sekolah, Kepala sekolah sebagai supervisor mempunyai kewajiban
membina dan membimbing guru dalam upaya meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran.
Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan akan sangat membantu guru dalam mengembangkan
kemampuanya mengelola kelas. Supervisi akademik akan menghasilkan data yang diperlukan dalam
pembinaan guru. Dengan supervisi akademik, maka diharapkan kemampuan guru dalam pembelajaran
akan mengalami peningkatan secara signifikan.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa
permasalahan sebagai berikut: Kemampuan guru SD Binaan di Kecamatan Seputih Surabaya di
Kabupaten Lampung Tengahdalam pembelajaran masih dalam kategori kurang, yang ditunjukkan
oleh 12 orang (48%) guru dari dari sebanyak 25 guru hasil observasi semester I Tahun Pelajaran
2015/2016. Kurangnya kemampuan guru dalam pembelajaran tersebut di antaranya adalah
bagaimana guru menyiapkan peserta didik, melakukan Apersepsi, menjelaskan KD dan tujuan yang
ingin dicapai, dan pada kegiatan eksplorasi, elaborasi serta konfirmasi guru belum sepenuhnya
memahami kegiatan yang harus dilakukan, kemudian pada kegiatan penutup guru belum melakukan
penilaian dan / atau refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, belum
memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran serta belum memberikan tugas
terstruktur (PT) dan kegiatan mandiri tidak terstruktur (KMTT). Diperlukan adanya strategi untuk
meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran, yaitu melalui supervisi akademik yang
diharapkan dapat meningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah
supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan guru SD Binaan di Kecamatan Seputih
Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan proses pembelajaran semester genap
tahun pelajaran 2015/2016?”
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Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya
meningkatkan kemampuan guru SD Binaan di Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung
Tengahdalam pembelajaran melalui supervisi akademik pada semester genap tahun pelajaran
2015/2016.
Tinjauan Pustaka
Kinerja guru mempunyai spesifikasi/kriteria tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur
berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. 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 tersebut terintegrasi dalam kinerja.
Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik
siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi
bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa
memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda.
Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum
tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Guru harus
mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan
harus mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang
dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan generasi kualitas masa depan bangsa. Walaupun berat
tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya harus tetap tegar dalam
melaksakan tugas sebagai seorang guru.
Pendidikan adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran.
Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang
dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat. Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu
pengetahuan, mempengaruhi perilaku etik siswa sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat.
Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak dan
kepribadian siswa yang kuat. Guru dituntut harus mampu membelajarkan siswanya tentang disiplin
diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi
aturan/tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga
disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Guru di mata masyarakat dan siswa merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupkan
suritauladan dalam kehidupanya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan
masyakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan dimilikinnya
kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar,
sehingga jika ada keperluan dengan orang tua siswa, para guru tidak akan mendapat kesulitan.
Istilah supervisi, berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu supervision, yang terdiri dari dua suku
kata yaitu super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision artinya melihat atau
meninjau. Secara etimologis supervision melihat atau meninjau dari atas, dilakukan oleh pihak atasan
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(orang yang memiliki kelebihan) terhadap hasil penwujudan kegiatan bawahan. Sejalan dengan
pengertian supervisi secara etimologis yang diuraikan, maka banyak sekali pendapat yang
dikemukakan oleh sejumlah para ahli antara lain sebagai berikut: Menurut M. Ngalim Purwanto
(2004: 52), supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru
dan pegawai sekolah lainnya dalam memberikan atau melakukan pekerjaan mereka secara efektif
yaitu mengajar dan mendidik murid-muridnya dengan penuh tanggungjawab. Menurut Piet A.
Sahertian (2002: 18), pengawasan atau supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam
memimpin guru-guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki penga.jaran menstimulir, merefleksi
pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan bahanbahan pengajaran dan metode mengajar. Menurut Ametembun (2001: 59), supervisi adalah segala
usaha dari petugas sekolah dalam memimpin guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki
pengajaran termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan
merevisi tujuan pendidikan
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan inti dari definisi-definisi yang pada
dasarnya mempunyai banyak kesamaan seperti berikut ini: Supervisi adalah usaha atau kegiatan yang
membantu guru dan melayani guru, dalam memperbaiki pengajaran agar dalam melaksanakan tugas
lebih efektif. Supervisi tidak langsung diarahkan kepada murid, tetapi kepada guru yang membina
murid, karena guru memegang peranan pokok dalam pengajaran. Supervisi dapat digunakan untuk
menyeleksi pertumbuhan jabatan dan mengetahui perkembangan guru-guru.
Seorang pengawas atau kepala sekolah datang ke kelas di mana guru sedang mengajar, ia mengadakan
peninjauan terhadap suasana di kelas itu, supervisi akademik merupakan cara pengawasan,
pemeriksaan dan inspeksi untuk melihat secara jauh sampai di mana ketentuan-ketentuan yang telah
digariskan dilaksanakan oleh guru. Dari data hasil kujungan kelas tersebut akan digunakan untuk
membina kemampuan dan keterampilan guru dan sebagai evaluasi untuk melihat seberapa jauh
kemampuan yang diperoleh guru.
Tujuan supervisi akademik adalah menolong guru-guru dalam hal pemecahan kesulitankesulitan yang
mereka hadapi. Dalam supervisi akademik yang diutamakan ialah mempelajarai sifat dan kualitas
guru dalam membimbing murid-muridnya (Piet A. Sahertian, 2002: 43).
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. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam
penelitian tindakan sekolah ini adalah adanya kerjasama secara kolaboratif dalam beberapa langkah
penelitian antara lain yaitu: Merumuskan masalah dan merencanakan tindakan (planning).
Melaksanakan tindakan (acting) dan pengamatan (observing). Merefleksikan (reflecting) hasil
pengamatan. Perbaikan atau perubahan perencanaan (replanning) untuk pengembangan tingkat
keberhasilan (Sanafiah Faisal, 2003: 44)
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.
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Penelitian ini dilaksanakan pada guru SD Binaan di Kecamatan Seputih Surabaya di Kabupaten
Lampung Tengah, yang berjumlah 25 guru. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun
pelajaran 2015/2016.
Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dalam Penelitian Tindakan ini adalah apabila terjadi kenaikan jumlah dan
persentase guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan kategori baik pada setiap siklus. Siklus
dihentikan apabila secara keseluruhan persentase guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan
kategori baik mencapai lebih dari 80%.
Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instrumen Supervisi Kegiatan Pembelajaran
(Sesuai dengan Standar Proses), yang meliputi komponen-komponen penilaian supervisi yaitu
sebagai berikut: Komponen kegiatan pendahuluan. Komponen ini terdiri dari 5 subkomponen
penilaian. Komponen kegiatan inti pembelajaran. Komponen ini terdiri dari 20 subkomponen
penilaian (meliputi 5 butir kegiatan eksplorasi, 9 butir kegiatan elaborasi, dan 6 butir kegiatan
konfimasi) Komponen kegiatan penutup Komponen ini terdiri dari 5 subkomponen penilaian
Dengan demikian instrumen penelitian ini terdiri dari 30 butir komponen penilaian.
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:

Nilai Akhir 

Skor Perolehan
x 100%
Skor Maksimal

Ketercapaian:
86 – 100%
70 – 85%
55 – 69%
< 55 %

=
=
=
=

A (Sangat Baik )
B (Baik)
C (Cukup)
D (Kurang)

(Arikunto, 2002: 119)
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perencanaan tindakan dilakukan untuk mendapatkan kerangka dasar pelaksanaan supervisi akademik
terhadap kemampuan guru dalam pembelajaran. Pada tahap perencanaan, peneliti melakukakan
langkah-langkah sebagai berikut: Mempersiapkan instrumen penelitian berupa lembar Supervisi
Kegiatan Pembelajaran (Sesuai dengan Standar Proses). Peneliti melalui kepala sekolah
menginfomasikan kepada guru bahwa akan dilaksanakan supervisi akademik dengan tujuan agar guru
mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran.
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Pada dasarnya kegiatan supervisi ini adalah untuk melihat kemampuan guru menciptakan suasana
kondusif di kelas guna mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi
seorang guru dalam pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam memupuk kerjasama dan disiplin
siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu masuk dan keluar kelas,
melakukan absensi setiap akan memulai proses pembelajaran, dan melakukan pengaturan tempat
duduk siswa.
Kemampuan lainnya dalam pengelolaan kelas adalah pengaturan ruang/ setting tempat duduk siswa
yang dilakukan pergantian, tujuannya memberikan kesempatan belajar secara merata kepada siswa.
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.
Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serang-kaian perbuatan guru dan
siswa atas hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan
tertentu, di mana dalam proses tersebut terkandung multi peran dari guru. Peranan guru meliputi
banyak hal, yaitu guru dapat berperan sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur
lingkungan belajar, perencana pembelajaran, supervisor, motivator, dan sebagai evaluator.
Pembahasan
Siklus I
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus I, Pelaksanaan pembelajaran guru SD Binaan di
Kecamatan Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah masih masuk ke dalam kategori
kurang. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 25 guru, terdapat 8 (32,00%) guru yang Pelaksanaan
pembelajarannya kurang lengkap. Sementara itu guru yang Pelaksanaan pembelajarannya masuk
dalam kategori baik hanya berjumlah 3 guru (20,00%), sedangkan yang Pelaksanaan
pembelajarannya cukup baik berjumlah 12 guru (48,00%). Pada umumnya guru masih kurang
dalam apersepsi/motivasi, penggunaan media pembelajaran, penerapan metode pembelajaran yang
variatif dan elaborasi, konfirmasi serta guru belum melaksanakan ekplorasi secara utuh.
Selain itu secara keseluruhan persentase guru dengan kategori baik dalam Pelaksanaan
pembelajaran SD Binaan di Kecamatan Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah baru
mencapai 56,63%. 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 berani dalam melaksanakan
eksplorasi, yaitu masih kurang melibatkan siswa dalam mencapai informasi dan belajar dari aneka
sumber dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru. Guru kurang memahami dalam
menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media dan sumber belajar lainnya. Guru belum
memfasilitasi terjadinya iteraksi antar siswa, siswa dengan guru, lingkungan dan sumber belajar
lainnya
Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus I yang menunjukkan bahwa secara umum kemampuan guru
dalam pembelajaran pada Siklus I masih masuk dalam kategori kurang, sehingga direkomendasikan
untuk melaksanakan penelitian selanjutnya yaitu pada Siklus II.
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Siklus II
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus II, Pelaksanaan pembelajaran guru SD Binaan di
Kecamatan Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan yang berarti
dibandingkan dengan Siklus I atau sudah masuk ke dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari
sebanyak 25 guru, terdapat 14 (56,00%) guru mampu melaksanaan pembelajaran dengan baik.
Sementara itu guru yang Pelaksanaan pembelajarannya masuk dalam kategori kurang sudah tidak
ada. Data lain menunjukkan 3 (12,00%) guru mampu melengkapi Pelaksanaan pembelajaran dengan
amat baik dan 8 (32,00%) guru mampu melengkapi Pelaksanaan pembelajaran dengan cukup baik.
Selain itu secara keseluruhan persentase guru yang melaksanaan pembelajaran dengan kategori baik
telah mengalami kenaikan menjadi 72,79%, 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, sebagai berikut: Kemampuan guru dalam pembelajaran secara
keseluruhan telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan Siklus I Perlu dilakukan supervisi
akademik lanjutan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran
Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus II yang menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam
pembelajaran pada Siklus II belum mencapai indicator keberhasilan yang ditetapkan maka penelitian
dilanjutkan pada Siklus III.
Siklus III
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus III, Pelaksanaan pembelajaran guru SD Binaan di
Kecamatan Seputih Surabaya mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan Siklus II
atau masuk ke dalam kategori amat baik. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 25 guru, terdapat 8
(32,00%) guru mampu melaksanaan pembelajaran dengan amat baik. Sementara itu guru yang
Pelaksanaan pembelajarannya masuk dalam kategori cukup hanya berjumlah 2 guru (8,00%). Data
lain menunjukkan 15 (60,00%) guru mampu melengkapi Pelaksanaan pembelajaran dengan baik.
Selain itu secara keseluruhan persentase guru dengan kategori baik dalam melaksanaan
pembelajaran SD Binaan di Kecamatan Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah
mencapai 86,85% atau melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.
Hasil evaluasi pada Siklus III siklus penelitian ini dihentikan, sebab secara perorangan maupun secara
keseluruhan guru SD Binaan di Kecamatan Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah telah
memiliki kemampuan yang amat baik dalam pembelajaran.
Kesimpulan
Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik dapat
meningkatkan kemampuan guru SD Binaan di Kecamatan Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung
Tengah dalam pembelajaran. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa
persentase guru dengan kategori baik dalam melaksanakan pembelajaran hanya mencapai 546,63%,
naik menjadi 72,50% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 86,85% pada Siklus III
atau melampau batas indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.
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Saran
Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Guru SD Binaan di Kecamatan Seputih Surabaya di
Kabupaten Lampung Tengah disarankan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam
pembelajaran, dengan mengikuti berbagai forum seperti MGMP, seminar maupun pendidikan dan
pelatihan guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Supervisi akademik hendaknya semakin
ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran di masa-masa yang
akan datang.

DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Bina Aksara. Jakarta.
Abdul Gafur, 2004, Pedoman penyusunan instrumen penilaian ranah kognitif, Depdiknas Jakarta
Badru Zaman, dkk.2005. Media dan Sumber Belajar TK. Buku Materi Pokok PGTK Modul 1-9.
Jakarta Universitas Terbuka.
Ekowati, Endang. 2001. Stategi Pembelajaran Koorperatif. Modul Pelatihan Guru Terintegrasi
Berbasis Kompetensi. Jakarta : Depdiknas.
Kasianto, I Wayan 2004. Meningkatkan Prestasi Balajar Siswa dengan Pendekatan Diskusi
Kelompok. Laporan Penelitian Kelas. Tidak dipublikasikan
Rusyan Tabrani. 2001. Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung Remaja Rosdakarya.
Sarman, Samsuni S.Pd. 2005. Implementasi Pendekatan works Based Learning Pada Sumber Belajar
MAsyarakat dalam Pembelajaran PS-Ekonomi. Laporan Penelitian Tindakan Kelas.
Banjarmasin. Tidak dipublikasikan.
Sutrisno Hadi, 2000. Metodelogi Penelitian. Yogyakarta : Andi

Dra. Retnowati
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah

***********

│

Vol. 5 │ No. 2 │ Februari 2022 │ ISSN : 2620-9748

78

ISSN : 2620-9748

IMPROVING BASKETBALL PLAYING ABILITY BY APPLYING THE
COOPERATIVE LEARNING MODEL TEAM GAMES TOURNAMENT
FOR CLASS VII.A STUDENTS SMP NEGERI 2 WAY JEPARA IN 2019
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERMAIN BOLA BASKET DENGAN
MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
TEAM GAMES TOURNAMENT PADA SISWA KELAS VII.A
SMP NEGERI 2 WAY JEPARA TAHUN 2019
Dra. Sutiyah Harsih
SMP Negeri 2 Way Jepara Provinsi Lampung
ABSTRACT
Physical education subjects aim to develop aspects of health, physical fitness, critical thinking skills, emotional
stability, social skills, reasoning, and moral action through physical activities and sports. One part of Physical
Education Subjects is games and sports, while basketball is one of the materials included in the big ball game.
This Classroom Action Research (CAR) is designed to improve students' ability to play in learning basketball in
physical education subjects. This classroom action research was carried out on Class VII.A students of SMP
Negeri 2 Way Jepara in the odd semester of 2019. The findings of this study can be concluded that through the
use of the Team Games Tournament Cooperative Learning Model, the teacher responds to the potential or
modalities of students in each group of students. Thus a teacher can carry out teaching and learning activities,
and easily increase the potential of their students in class VII.A students of SMP Negeri 2 Way Jepara.
Key Word: Playability, Basketball, Team Games Tournament

ABSTRAK
Mata Pelajaran Penjasorkes bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani,
keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui
kegiatan aktivitas jasmani dan olahraga. Salah satu bagian dari Mata Pelajaran Penjasorkes adalah permainan
dan olahraga, adapun bola basket merupakan salah satu materi termasuk dalam permainan bola besar. Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) ini, dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa bermain dalam belajar bola basket
mata pelajaran penjaskes. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa-siswi Kelas VII.A SMP Negeri 2
Way Jepara semester ganjil tahun 2019. Temuan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui
penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Team Games Tournament, guru merespon potensi atau modalitas
siswa dalam setiap kelompok siswa. Dengan demikian seorang guru dapat melakukan kegiatan proses belajar
mengajar, serta dengan mudah meningkatkan potensi yang dimiliki peserta didiknya pada siswa kelas VII.A
SMP Negeri 2 Way Jepara.
Kata Kunci: Kemampuan Bermain, Bola Basket, Team Games Tournament

Latar Belakang Masalah
Penjasorkes memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman
belajar melalui aktivitas jasmani, bermain dan berolahraga yang dilakukan secara sistimatis, terarah
dan terencana. Pembekalan pengalaman belajar di arahkan untuk membina, sekaligus membentuk
gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. Dalam proses pembelajaran Penjasorkes guru diharapkan
mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan olahraga, internalisasi
nilai – nilai (sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain – lain ) dan pola pembinaan hidup sehat yang
dalam pelaksanaannya bukan melalui pengajaran yang konvensional di dalam kelas yang bersifat
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teoritis, namun melibatkan unsur fisik, mental intelektual, emosi dan sosial. Aktivitas yang diberikan
dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan, didaktik, metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan
dapat mencapai tujuan pengajaran.
Tujuan Penjasorkes bukan hanya mengembangkan ranah jasmani, tetapi juga mengembangkan
seluruh potensi siswa. Secara lengkap Penjasorkes bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan,
kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran,
dan tindakan moral melalui kegiatan aktivitas jasmani dan olahraga.
Salah satu bagian dari Mata Pelajaran Penjasorkes adalah permainan dan olahraga, adapun bola basket
merupakan salah satu materi termasuk dalam permainan bola besar. Cabang olahraga ini mulai
dikenal luas oleh banyak kalangan terutama di kota-kota besar. Oleh sebab itu sudah menjadi tuntutan
kepada para gur untuk bias membelajarkan bola basket kepada siswa-siswinya. Tentunya dalam
menjalankan tugasnya para guru penjasorkes dituntut untuk kreatif dengan mengaplikasikan segala
macam strategi atau model-model pembelajaran demi tercapainya pembelajaran yang aktif, inovatif,
kreatif, efektif dan menyenangkan. Salah satu model pembelajaran yang sekiranya bisa kita gunakan
disini terutama untuk siswa SMP Negeri 2 Way Jepara adalah dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif team games tournament (TGT).
Bola basket merupakan cabang olah raga beregu dimana bola basket dimainkan oleh dua regu yang
terdiri atas lima pemain untuk masing-masing regu dengan tujuan untuk mencetak angka sebanyakbanyaknya. Seperti dijelaskan dalam peraturan permainan yaitu sebagai berikut :“Bola basket
dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari lima pemain, setiap regu berusaha
untuk memasukkan bola ke dalam keranjang lawan yang mencegah regu lawan memasukkan bola
atau mencetak angka. Bola boleh dioper, dilempar, ditepis, digilingkan atau dipantulkan (driblle) ke
segala arah sesuai dengan peraturan “ (Perbasi, 2014).
Banyak hal yang harus dipelajari dalam bola basket termasuk Teknik bola basket, sahabat semua juga
berharap dan termotivasi dengan bintang bintang dunia dalam olahraga bola basket, dan anda juga
ingin meniru semua teknik- teknik hebat yang meraka perankan pada saat bertanding, maka dari itu
psotingan bola basket ini saya hadirkan untuk anda semua.
Pada pembelajaran Bola basket di SMP Negeri 2 Way Jepara, Kondisi nyata di sekolah, dalam
kondisi belum menunjukan perstasi yang bisa membanggakan. Biasanya dalam pelaksanaan proses
pembelajaran permainan disekolah, pada umunya siswa diberikan pemaparan teori dan latihan –
latihan teknik dasar secara terpisah–pisah. Begitu pula dalam pembelajaran permainan bola basket,
siswa diintruksikan untuk melakukan gerakan teknik dasar secara berulang – ulang. Setelah berlatih
teknik–teknik dasar tersebut kemudian diberikan penjelasan pemaparan peraturan permainan, barulah
pada pelaksanaan permaianan itu pun dengan menggunakan lapangan bola bola basket sesungguhnya
tanpa di modifikasi, dengan model pembelajaran seperti ini biasanya siswa jenuh dan mengeluh
karena kesakitan dengan bola yang sebenarnya. Hal ini tentunya dapat menyita waktu proses
pembelajaran penjas. Salah satu asumsi yang disampaikan terkait hal tersebut bahwa tidak tersedianya
lapangan yang mencukupi satu kelas dan peralatan pendukung lainnya, namun keadaan tersebut tidak
terjadi disemua sekolah.
Di lingkungan SMP Negeri 2 Way Jepara tentu yang paling berperan dominan adalah guru penjas.
Dalam hal ini guru pendidikan jasmani harus cerdas dalam mengelola lingkungan belajar serta
memilih atau menggunakan pendekatan yang paling tepat pada saat proses belajar pendidikan jasmani
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berlangsung, hal ini bertujuan agar dalam belajar siswa aktif sesuai dengan keadaan dan
kebutuhannya, sehingga potensi dan kemampuan yang dimiliki siswa akan berkembang secara
maksimal serta tujuan pembelajaran pendidikan jasmani dan tujuan nasional akan tercapai dengan
baik.
Berdasarkan uraian atas yang sudah dijelaskan bahwa motivasi sangat penting untuk menjadikan
siswa atau peserta didik mempunyai motivasi, baik motivasi instrinsik maupun motivasi ekstrinsik.
Kurangnya pemberian motivasi ekstrinsik pada anak atau peserta didik maka akan berpengaruh pada
proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, dengan diterapkanny model TGT dalam permainan bola
basket disekolah diharapkan siswa bisa mendapatkan motivasi untuk mengikuti atau turut aktif dalam
mata pelajaran bola basket, mengingat pentingnya pendidikan jasmani di sekolah, maka dari itu
penulis tertarik untuk meneliti tentang model pembelajaran Cooperative Learning: Team Game
Tournament (TGT) yang diterapkan dalam permainan bola basket khususnya keterkaitannya dengan
motivasi pembelajaran bola basket. Adapun bentuk pengamatan tersebut, penulis tuangkan dalam
penelitian dengan judul : Pengaruh pendekatan TGT dalam permainan bola basket terhadap motivasi
siswa dalam mengikuti pembelajaran bola basket.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah
dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: “Apakah menerapkan model pembelajaran
kooperatif Team Games Tournament dapat Meningkatkan kemampuan bermain bola basket Siswa
Kelas VII SMP Negeri 2 Way Jepara Tahun 2019?
Tujuan Penelitian
Tujuan Penelititan Tindakan Kelas ini adalah: Meningkatkan motivasi belajar siswa, Meningkatkan
hasil belajar siswa, Meningkatkan kemampuan melakukan passing bola basket dari depan dada (chest
pass) dengan benar, Meningkatkan kemampuan melakukan passing bolabasket dengan dipantul
(bounce pass) dengan benar, Meningkatkan kemampuan melakukan passing bolabasket melalui atas
kepala (overhead pass) dengan benar, Meningkatkan toleransi siswa dalam belajar.
Kajian Pustaka
Dalam permainan bola basket pada dasarnya terdapat dua teknik yaitu (1) Teknik dasar yang meliputi
teknik tanpa bola dan teknik dasar dengan bola, (2) Teknik lanjutan yang meliputi teknik bertahan dan
teknik menyerang. Teknik dasar tanpa bola meliputi track, starting dan stopping change of direction,
fake and fient, screening, cutting, switching / change, guarding, jumping, body balance, turn in, cross
over. Teknik bertahan meliputi : Mematahkan satu lawan satu (man to mandefence) dan teknik
bertahan (zone). Teknik menyerang meliputi : mematahkan satu lawan satu, mematahkan pertahanan
wilayah, penyerangan ini memperlambat tempo permainan, penyerangan terhadap pertahanan yang
ketat / press deference (Pengda Perbasi Jatim, 2009: 3, 6, 14).
Andrew, Smith. Squance, Russel menyebutkan ketrampilan dasar pada permainan bola basket sebagai
berikut: running, cacthing, anda passing, dribling, juggle, pivot, bounce shooting, jumping,
rebounding. Setelah itu mereka juga membagi strategi dalam permainan bola basket yang meliputi (1)
Stationary screen, (2) Moving Screen, (3) Man to man defence, (4) zoning, (5) weaving of figure
eight. Sistem pertahanan dalam permainan bola basket. bahwa dalam bola basket untuk sistem
pertahanan satu lawan satu (man to man defence).
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Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada permainan bola basket terdiri dari teknik,
taktik, dan strategi. Untuk menjadi pemain bola basket yang dapat diandalkan tentunya ketiga unsur
tersebut di atas harus benar-benar dikuasai. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Perbasi
bahwa: “ untuk menjadi pemain bola basket yang baik maka harus diperhatikan mengenai latihan
peningkatan kualitas fisik, keterampilan dasar yang dikaitkan dengan latihan fisik, latihan teknik dan
latihan yang terkait dengan sistem pertahanan dan penyerangan dan latihan strategi“(Perbasi, 2014: 4)
Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah ia melakukan perubahan belajar, baik
di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Drs. H. Abu Ahmadi menjelaskan Pengertian Prestasi
Belajar sebagai berikut: Secara teori bila sesuatu kegiatan dapat memuaskan suatu kebutuhan, maka
ada kecenderungan besar untuk mengulanginya. Sumber penguat belajar dapat secara ekstrinsik (nilai,
pengakuan, penghargaan) dan dapat secara ekstrinsik (kegairahan untuk menyelidiki, mengartikan
situasi).
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dengan
melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya setelah siswa itu melakukan kegiatan belajar. Pencapaian
hasil belajar tersebut dapat diketahui dengan megadakan penilaian tes hasil belajar. Penilaian
diadakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh
guru.
Teams Games-Tournaments (TGT) pada mulanya dikembangkan oleh David DeVries dan Keith
Edwards. Dalam TGT, para siswa dikelompokkan dalam tim belajar yang terdiri atas empat orang
yang heterogen. Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa bekerja dalam tim mereka untuk
memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pelajaran (Slavi, 2008). Secara umum,
pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki prosedur belajar yang terdiri atas siklus regular dari
aktivitas pembelajaran kooperatif. Games Tournament dimasukkan sebagai tahapan review setelah
setelah siswa bekerja dalam tim.
Dalam TGT siswa memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan poin
bagi skor timnya. Siswa memainkan game ini bersama tiga orang pada “meja-turnamen”, di mana
ketiga peserta dalam satu meja turnamen ini adalah para siswa yang memiliki rekor nilai terakhir yang
sama. Sebuah prosedur “menggeser kedudukan” membuat permainan ini cukup adil. Peraih rekor
tertinggi dalam tiap meja turnamen akan mendapatkan 60 poin untuk timnya, tanpa menghiraukan
dari meja mana ia mendapatkannya. Ini berarti bahwa mereka yang berprestasi rendah (bermain
dengan yang berprestasi rendah juga) dan yang berprestasi tinggi (bermain dengan yang berprestasi
tinggi) kedua-duanya memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Tim dengan tingkat kinerja
tertinggi mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan tim lainnya.
TGT memiliki dimensi kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan permainan. Teman satu tim
akan saling membantu dalam mempersiapkan diri untuk permainan dengan mempelajari lembar
kegiatan dan menjelaskan masalah-masalah satu sama lain, tetapi sewaktu siswa sedang bermain
dalam game temannya tidak boleh membantu, memastikan telah terjadi tanggung jawab individual.
Permainan TGT berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi angka. Tiaptiap siswa akan mengambil sebuah kartu dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang sesuai
dengan angka yang tertera. Turnamen ini memungkinkan bagi siswa untuk menyumbangkan skorskor maksimal buat kelompoknya. Turnamen ini juga dapat digunakan sebagai review materi
pelajaran.
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Menurut Slavin (2008), perspektif motivasional pada pembelajaran kooperatif terutama memfokuskan
pada penghargaan atau struktur tujuan di mana para siswa bekerja. Deutsch (1949) dalam Slavin
(2008) mengidentifikasikan tiga struktur tujuan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu: kooperatif, di
mana usaha berorientasi tujuan dari tiap individu memberi konstribusi pada pencapaian tujuan
anggota yang lain. Kompetitif, di mana usaha berorientasi tujuan dari tiap individu menghalangi
pencapaian tujuan anggota lainnya. Individualistik, di mana usaha berorientasi tujuan dari tiap
individu tidak memiliki konsenkuensi apa pun bagi pencapaian tujuan anggota lainnya.
Dari pespektif motivasional, struktur tujuan kooperatif menciptakan sebuah situasi di mana satusatunya cara anggota kelompok bisa meraih tujuan pribadi mereka adalah jika kelompok mereka
sukses. Oleh karena itu, mereka harus membantu teman satu timnya untuk melakukan apa pun agar
kelompok berhasil dan mendorong anggota satu timnya untuk melakukan usaha maksimal.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Way Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung
Timur, pada siswa Kelas VII. Penelitian direncanakan selama 5 (lima) bulan dimulai pada
pertengahan bulan Agustus sampai dengan pertengahan bulan Desember 2019. Subyek pada
penelitian tindakan kelas ini adalah siswa Kelas VII.B dengan jumlah siswa 32 orang, yang terdiri dari
14 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Penelitian dilaksanakan pada saat mata pelajaran
Penjaskes berlangsung dengan pokok bahasan “Bola basket”. Dipilihnya kelas ini yang menjadi
subyek dalam penelitian karena kelas ini termasuk yang menjadi tugas penulis sebagai guru Penjaskes
dan dari segi prestasi cukup refresentatif di jadikan subyek dalam penelitian.
Sumber data dalam penelitian ini adalah: Pengamatan Proses Belajar adalah tugas dalam permainan
Bola basket yang diberikan kepada siswa pada setiap pertemuan sesuai dengan materi yang meliputi:
Passing bolabasket dari depan dada (chest pass). Menggiring bola. Passing bolabasket dengan
dipantul (bounce pass). Passing bolabasket melalui atas kepala (overhead pass). Bermain bolabasket
dengan baik menggunakan peraturan yang dimodifikasi.
Teknik pengumpulan data
Untuk mengumpulkan data penelitian, dilakukan dengan cara menentukan sumber data terlebih
dahulu, kemudian jenis data, teknik pengumpulan data, dan instrumen yang digunakan.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pelaksanaan Penelitian
Pertemuan pertama.
Siklus I dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan, pertemuan pertama yaitu pada hari Senin tanggal
29 Agustus 2019. Siswa yang hadir 32 siswa.
Pada tahap refleksi ini merupakan tindakan evaluasi dan analisis dari hasil pengamatan dan penilaian
yang digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Melakukan evaluasi
tindakan yang telah dilakukan meliputi evaluasai mutu, jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan.
Melakukan pertemuan untuk membahas hasil evalusi tentang skenario pembelajaran dan lembar kerja
siswa. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan pada siklus
berikutnya. Hasil refleksi pada siklus I adalah sebagai berikut: Hasil pengamatan. untuk menilai
kriteria Bola basket dalam pelaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa jumlah Skor 67,03
(67.03%) dengan kategori Bola basket dengan baik. Pada penilaian ini masih ada permasalahan
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beberapa aspek sebagai berikut: Kebanyakan siswa belum memahami gerakan dasar permainan Bola
basket passing dari atas kepala. Perlu ditingkatkan dengan berbagai formasi dan permainan. Hasil
pengamatan untuk menilai aktivitas belajar siswa pada setiap. Siklusnya pelaksanaan pembelajaran
menunjukkan bahwa jumlah Skor 20,21 (72,20%) dengan kategori aktif . Pada penilaian ini masih
ada permasalahan beberapa aspek sebagai berikut: Pada saat pembelajaran berlangsung siswa tidak
memperhatikan penjelasan dari guru. Siswa belum bisa mandiri melakukan gerakan dasar tanpa di
bimbing guru. Beberapa siswa masih banyak bermain-main dalam melakukan gerakan.
Hasil rekapitulasi hasil belajar siswa, menunjukkan bahwa jumlah skor 74,93 (74,93%) dengan
kategori baik dan jumlah siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM 68 sebanyak 23 orang
(71,87%). Setelah melalui proses pembelajaran gerakan dasar permainan Bola basket 2 kali
pertemuan siklus I dapat direfleksi sebagai berikut: Kekurangan Pembelajaran Siklus. Pada
pelaksanaan pembelajaran pada laporan hasil siswa masih kurang baik masih perlu diperbaiki. Pada
saat pembelajaran berlangsung siswa kebanyakan kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Siswa
masih kekurangan dan perlengkapan bahan bola basket. Siswa belum mampu untuk mandiri
menyelesaikan tugas tanpa di bimbing guru. Beberapa siswa masih kurang serius didalam belajar Bola
basket. Perlu ditingkatkan kembali terutama putri yang harus mendapat perhatian lebih, terutama pada
aspek cara melempar dan sikap akhir : porsi mengulang di tambah untuk putri.
Keberhasilan: Siswa sudah mampu Bola basket, walau ada beberapa tempat masih terlupakan. Hasil
Bola basket belum menampakkan kesempurnaan. Siswa mampu Bola basket secara sederhana. Siswa
mampu untuk mandiri menyelesaikan tugas.
Berdasarkan data di atas yaitu aktivitas (72,20%) dan hasil belajar siswa diatas KKM 68 (71,87%) ,
maka aktivitas dan hasil belajar siswa pada siklus I belum memenuhi indikator keberhasilan yaitu :
75 % siswa aktif/sangat aktif mengikuti proses pembelajaran, dan 75 % siswa mendapatkan nilai
diatas KKM Penjaskes (68). Oleh sebab itu penelitian ini perlu dilanjutkan lagi pada pertemuan
berikutnya.
Pertemuan kedua.
Siklus I dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan, pertemuan kedua yaitu pada hari Senin tanggal 5
September 2019. Siswa yang hadir 32 siswa.
Pada tahap refleksi ini merupakan tindakan evaluasi dan analisis dari hasil pengamatan dan penilaian
yang digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Melakukan evaluasi
tindakan yang telah dilakukan meliputi evaluasai mutu, jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan.
Melakukan pertemuan untuk membahas hasil evalusi tentang skenario pembelajaran dan lembar kerja
siswa. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan pada siklus
berikutnya. Hasil refleksi pada siklus I pertemuan kedua adalah sebagai berikut:
Hasil pengamatan. untuk menilai kriteria Bola basket dalam pelaksanaan pembelajaran
menunjukkan bahwa jumlah Skor 68,43 (68,43%) dengan kategori Bola basket dengan baik. Pada
penilaian ini masih ada permasalahan beberapa aspek sebagai berikut: Siswa masih belum bisa
melakukan pantul dan dari dada dengan cara berpasangan bergerak depan, belakang, ke kanan dan
kiri. Siswa kurang mampu melakukan passing dari atas kepala, pantul dan dari depan dada dengan
cara formasi berbanjar dan lingkaran sambil bergerak.
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Hasil pengamatan. untuk menilai aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya pelaksanaan
pembelajaran menunjukkan bahwa jumlah Skor 21,93 (73,30%) dengan kategori aktif. Pada penilaian
ini masih ada permasalahan beberapa aspek sebagai berikut: Pada saat pembelajaran berlangsung
siswa kebanyakan kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Siswa belum dapat melakukan
praktek gerakan dasar bola basket secara mandiri tanpa di bimbing guru. Beberapa siswa masih
kurang serius didalam belajar
Hasil rekapitulasi hasil belajar siswa. menunjukkan bahwa jumlah skor 75,71 (75,71%) dengan
kategori baik dan jumlah siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM 68 sebanyak 23 orang
(71,87%).
Pertemuan Ke tiga
Pada tahap refleksi ini merupakan tindakan evaluasi dan analisis dari hasil pengamatan dan penilaian
yang digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan pada siklus berikutnya, melakukan pertemuan
untuk membahas hasil evalusi tentang skenario pembelajaran dan lembar kerja siswa. Memperbaiki
pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan pada siklus berikutnya. Hasil refleksi
pada siklus I adalah sebagai berikut:
Hasil pengamatan untuk menilai kriteria
Bola basket dalam pelaksanaan pembelajaran
menunjukkan bahwa jumlah Skor 71,40 (71,40%) dengan kategori Bola basket dengan baik. Pada
penilaian ini masih ada permasalahan beberapa aspek sebagai berikut: Siswa masih Melakukan
passing dari atas kepala dengan cara mengayun bola ke depan lurus arah teman di hadapannya
(perorangan). Siswa kurang mampu melakukan bergerak depan, belakang, ke kanan dan kiri.
Hasil pengamatan untuk menilai aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya pelaksanaan
pembelajaran menunjukkan bahwa jumlah Skor 23,65 (75,42%) dengan kategori aktif. Pada penilaian
ini masih ada permasalahan beberapa aspek sebagai berikut: Pada saat pembelajaran berlangsung
siswa kebanyakan kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Siswa belum mampu untuk mandiri
melaksanakan tugas tanpa di bimbing guru. Beberapa siswa masih kurang serius didalam belajar
Hasil rekapitulasi hasil belajar siswa menunjukkan bahwa jumlah skor 77,28 (77,28%) dengan
kategori baik dan jumlah siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM 68 sebanyak 25 orang (78,91%).
Pada tahap refleksi ini merupakan tindakan evaluasi dan analisis dari hasil pengamatan dan penilaian
yang digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Melakukan evaluasi
tindakan yang telah dilakukan meliputi evaluasai mutu, jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan.
Melakukan pertemuan untuk membahas hasil evalusi tentang skenario pembelajaran dan lembar kerja
siswa.
Pertemuan Ke empat
Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan pada siklus berikutnya.
Hasil refleksi pada siklus I adalah sebagai berikut: Hasil pengamatan untuk menilai kriteria Bola
basket dalam pelaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa jumlah Skor 71,71 (71,71%) dengan
kategori Bola basketdengan baik. Pada penilaian ini masih ada permasalahan beberapa aspek
sebagai berikut: Siswa masih belum mampu Melakukan passing dari atas kepala, pantul dan dari dada
dengan cara berpasangan, di tempat. Siswa kurang mampu Melakukan passing dari atas kepala, pantul
dan dari dada dengan cara berpasangan bergerak depan, belakang, ke kanan dan kiri.
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Hasil pengamatan. untuk menilai aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya pelaksanaan
pembelajaran menunjukkan bahwa jumlah Skor 24,21 (76,42%) dengan kategori aktif. Pada penilaian
ini masih ada permasalahan beberapa aspek sebagai berikut: Pada saat pembelajaran berlangsung
siswa kebanyakan kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Siswa belum mampu untuk mandiri
menyelesaikan tugas tanpa di bimbing guru. Beberapa siswa masih kurang serius didalam belajar
Hasil rekapitulasi hasil belajar siswa. menunjukkan bahwa jumlah skor 77,28 (77,28%) dengan
kategori baik dan jumlah siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM 68 sebanyak 28 orang
(80,21%).
Pertemuan kelima.
Siklus II dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan, pertemuan kelima yaitu pada hari Senin tanggal
30 September 2019. Siswa yang hadir 32 siswa.
Pada tahap refleksi ini merupakan tindakan evaluasi dan analisis dari hasil pengamatan dan penilaian
yang digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Melakukan evaluasi
tindakan yang telah dilakukan meliputi evaluasai mutu, jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan.
Melakukan pertemuan untuk membahas hasil evalusi tentang skenario pembelajaran dan lembar kerja
siswa. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan pada siklus
berikutnya. Hasil refleksi pada siklus I adalah sebagai berikut:
Hasil pengamatan. untuk menilai kriteria Bola basket dalam pelaksanaan pembelajaran
menunjukkan bahwa jumlah Skor 71,71 (71,71%) dengan kategori Bola basket dengan baik. Pada
penilaian ini masih ada permasalahan beberapa aspek sebagai berikut: Siswa masih belum mampu
Melakukan teknik dasar mengumpan dan menggiring dibawa ke depan. Siswa kurang mampu
melakukan passing dari atas kepala.
Hasil pengamatan. untuk menilai aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya pelaksanaan
pembelajaran menunjukkan bahwa jumlah Skor 24,21 (76,42%) dengan kategori aktif. Pada penilaian
ini masih ada permasalahan beberapa aspek sebagai berikut: Pada saat pembelajaran berlangsung
siswa kebanyakan kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Siswa belum mampu untuk mandiri
menyelesaikan tugas tanpa di bimbing guru. Beberapa siswa masih kurang serius di dalam belajar
Hasil rekapitulasi hasil belajar siswa. menunjukkan bahwa jumlah skor 78,06 (78,06%) dengan
kategori baik dan jumlah siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM 68 sebanyak 30 orang
(84,14%).
Pertemuan keenam.
Siklus II dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan, pertemuan keenam yaitu pada hari Senin tanggal
7 Oktober 2019. Siswa yang hadir 32 siswa.
Pada tahap refleksi ini merupakan tindakan evaluasi dan analisis dari hasil pengamatan dan penilaian
yang digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Melakukan evaluasi
tindakan yang telah dilakukan meliputi evaluasai mutu, jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan.
Melakukan pertemuan untuk membahas hasil evalusi tentang skenario pembelajaran dan lembar kerja
siswa. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan pada siklus
berikutnya. Hasil refleksi pada siklus I adalah sebagai berikut:
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Hasil pengamatan. untuk menilai kriteria Bola basket dalam pelaksanaan pembelajaran
menunjukkan bahwa jumlah Skor 73,43 (73,43%) dengan kategori Bola basketdengan baik. Pada
penilaian ini masih ada permasalahan beberapa aspek sebagai berikut: Siswa masih kekurangan dan
perlengkapan bahan Bola basket. Siswa kurang mampu untuk menata kesesuaian dengan ketentuan
penulisan.
Hasil pengamatan pada Tabel 26. untuk menilai aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya
pelaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa jumlah Skor 24,21 (76,42%) dengan kategori aktif.
Pada penilaian ini masih ada permasalahan beberapa aspek sebagai berikut: Pada saat pembelajaran
berlangsung siswa kebanyakan kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Siswa belum mampu
untuk mandiri menyelesaikan tugas tanpa di bimbing guru. Beberapa siswa masih kurang serius
belajar
Hasil rekapitulasi hasil belajar siswa. menunjukkan bahwa jumlah skor 79,21 (79,31%) dengan
kategori baik dan jumlah siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM 68 sebanyak 32 orang. Setelah
melalui proses pembelajaran menggunakan media piring plastik 6 kali pertemuan pada siklus II dapat
direfleksi sebagai berikut : Pada pelaksanaan pembelajaran pada laporan hasil siswa sudah baik. Pada
saat pembelajaran berlangsung siswa sudah memperhatikan penjelasan dari guru. Siswa sudah
mampu untuk mandiri menyelesaikan tugas tanpa di bimbing guru. Siswa sudah serius didalam
belajar Bola basket Berdasarkan data yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa diatas KKM 68, maka
aktivitas dan hasil belajar siswa pada siklus II sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu : 75 %
siswa aktif/sangat aktif mengikuti proses pembelajaran, dan 75 % siswa mendapatkan nilai diatas
KKM Penjaskes (68) Oleh sebab itu penelitian ini tidak perlu dilanjutkan lagi pada siklus berikutnya.
Kesimpulan
Temuan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu: Kemampuan Bermain Bola Basket Dengan
Menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Team Games Tournament di kategorikan aktif. Dan
setelah dilakukan siklus kedua, aktivitas siswa mengalami peningkatan keaktifan menunjukkan bahwa
jumlah Skor 23,65 (75,42%) dengan kategori aktif. Kalau mengacu pada Indikator Keaktifan Siswa
maka besaran keaktifan sebesar 75% termasuk kriteria Aktif. Hasil Belajar pada siklus pertama
mencapai tingkat pencapaian rekapitulasi hasil belajar siswa menunjukkan bahwa jumlah skor 77,28
(77,28%) dengan kategori baik dan jumlah siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM 68 sebanyak
25 orang (78,91%), sedangkan pada siklus kedua skor 79,21 (79,31%) dengan kategori baik dan
jumlah siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM 68 sebanyak 32 orang. Dari perolehan Persentase
tersebut menunjukan adanya peningkatan kemampuan Bermain Bola Basket dengan menerapkan
model pembelajaran kooperatif Team Games Tournament dalam pelajaran Penjaskes pada siswa kelas
VII.B SMP Negeri 2 Way Jepara.
Saran
Berdasarkan temuan-temuan diatas, dapat disarankan agar: diharapkan kepada rekan-rekan guru
penjaskes agar menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Team Games Tournament dalam proses
penyampaian pembelajaran di Sekolah. Melalui penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Team
Games Tournament, guru merespon potensi atau modalitas siswa dalam setiap kelompok siswa.
Dengan demikian seorang guru dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar, serta dengan
mudah meningkatkan potensi yang dimiliki peserta didiknya.
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IMPROVING STUDENTS' ENGLISH READING ABILITY THROUGH
THE PQ4R METHOD IN CLASS X TKJ IN SMK NEGERI 1
MARGA SEKAMPUNG EAST LAMPUNG
PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA BAHASA INGGRIS
SISWA MELALUI METODE PQ4R PADA KELAS X TKJ DI
SMK NEGERI 1 MARGA SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR
Rahayu, S.Pd., M.Pd
SMKN 1 Marga Sekampung Lampung Timur Provinsi Lampung

ABSTRACT
This Classroom Action Research is motivated by the low ability to read English in learning English. Besides
that, the results of learning English are also not satisfactory because when every daily test is held there are still
many students who have to follow the remedial program. The research subjects were students of SMKN 1
Marga Sekampung, East Lampung. The PQ4R method can improve learning outcomes of English, especially the
ability to read English (Reading). by improving English reading skills through the PQ4R method, teachers can
carry out learning in an active, creative, innovative, effective and fun way. The recommendations from this
study are: Improving students' English reading skills through the PQ4R method. In learning English, the PQ4R
method is designed to help students learn the content and meaning of the text. Summarize and organize the
content of the text. The PQ4R method model requires students to be active in reading. In the learning process
activities using the PQ4R method, there was an increase in students' ability to read English reading texts and
English learning outcomes. This can be seen in the implementation of the actions of the English learning cycles
in this study.
Key Word: Reading English and PQ4R Method

ABSTRAK
Penelitian Tindakan Kelas ini di latar belakangi oleh rendahnya kemampuan membaca Bahasa Inggris dalam
pembelajaran Bahasa Inggris. selain itu hasil belajar Bahasa Inggris juga belum memuaskan karena ketika setiap
diadakan ulangan harian masih banyak siswa yang harus mengikuti program remidial. Subyek penelitian adalah
siswa SMKN 1 Marga Sekampung Lampung Timur Diadakan metode PQ4R dapat memperbaiki hasil
pembelajaran bahasa Inggris kususnya kemampuan membaca bahasa Inggris (Reading). dengan meningkatkan
kemampuan membaca bahasa Inggris melalui metode PQ4R, guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan
aktif, kreatif, enovatif, efektif dan menyenangkan. adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah :
Meningkatkan kemampuan membaca bahasa Inggris siswa melalui metode PQ4R. Dalam pembelajaran bahasa
Inggris melalui metode PQ4R di rancang untuk membantu siswa mempelajari isi dan makna teks.
Menyimpulkan dan mengorganisasikan tentang isi teks. Model metode PQ4R ini menuntut siswa aktif
membaca. Pada kegiatan proses pembelajaran menggunakan metode PQ4R ada peningkatan terhadap
kemampuan membaca teks bacaan bahasa Inggris siswa dan hasil pembelajaran bahasa Inggris. ini tampak pada
pelaksanaan tindakan dari siklus-siklus pembelajaran bahasa inggris pada penelitian ini.
Kata Kunci: Membaca bahasa Inggris dan Metode PQ4R

Latar Belakang Masalah
Guru merupakan bagian terpenting dalam system 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. Betapa penting nya
peranan guru dalam memotivasi pemelajar dalam pembelajaran, pakar pendidikan menyatakan bahwa
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disekolah tidak akan ada perubahan atau peningkatan menuju kualitas pembelajaran tanpa kinerja dan
kompetensi guru yang profesional. Membimbing kegiatan siswa belajar, mengajar adalah mengatur
dan mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar siswa sehingga dapat mendorong dan
menumbuhkankan siswa melakukan kegiatan belajar (Nana Sujana,1988;19). Istilah profesional pada
umumnya adalah orang yang mendapat upah atau gaji dari apa yang dia kerjakan, baik dikerjakan
secara sempurna maupun tidak. (Martinis Yamin, 2007). Dalam kontek ini bahwa yang dimaksud
dengan profesional adalah guru. Pekerjaan profesional ditunjang oleh ilmu tertentu secara mendalam
yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai sehingga kinerjanya
didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah
(Wina Sanjaya,2008). Dalam bidang pendidikan langkah dan upaya menuju terwujudnya kemampuan
melaksanakan tugas secara profesional bagi setiap pendidik menjadi faktor yang sangat menentukan
untuk tercapainya kualitas pendidikan yang dilaksanakan. Terlebih lagi jika dicermati dari berbagai
penelitian yang menentukan bahwa performen dan karakeristik guru. dimulai dari sebuah proyek
penelitian untuk mengembangkan siswa sebagai praktisi reflektif melalui tertulis dan lisan refleksi
kritis bahwa diimplementasikan pada tahun 2006 siswa sebagai prinsipmutama dari konsep EP adalah
cara yang profesional tidak dapat diasumsikan sebagai produk dari pendididkan tinggi tetapi harus
secara eksplisit dikembangkan dan di praktekan (Jayne et al., 2005;&2007;205).
Bahasa Inggris dan Teknologi telah banyak membawa perubahan terhadap berbagai sektor kehidupan
manusia . Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan harus didukung oleh iklim pembelajaran
yang kondusif. Iklim yang dikembangkan oleh guru mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap
keberhasilan dan gairah belajar siswa ( Azis Wahab, 1986 ) Keberhasilan Pembelajaran Bahasa
Inggris dipengaruhi oleh kualitas kompetensi guru Bahasa Inggris dalam memilih dan menggunakan
metode pembelajaran. Bahasa Inggris sekolah menengah kejuruan merupakan mata pelajaran yang
mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan keterampilan
reading, speaking, listening ,dan writting . Salah satu yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah
masalah proses lemahnya pembelajaran ( Sanjaya, 2007 : 1 ) dalam proses pembelajaran guru yang
kurang kinerja tidak dapat mengembangkan kemampuan berfikir dan memilih metode yang tepat.
Proses pembelajaran didalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi
otak anak dipaksa untuk mengingat tanpa dituntut untuk memahami informasi yang dihubungkan
dengan kehidupan sehari-hari. kenyataan ini terjadi dalam pelajaran Bahasa Inggris, proses
pembelajaran yang berlangsung tidak dapat mengembangkan kemampuan anak untuk berfikir kritis
dan sistimatis, karena strategi pembelajaran tidak dilakukan dengan baik oleh guru rendah
kompetensinya.
Sementara itu berdasarkan pengamatan dari pengalaman mengajar di Sekolah SMKN 1 Marga
Sekampung kondisi pembelajaran pendidikan sosial saat ini lebih diwarnai oleh pendekatan yang
menitik beratkan pada model belajar konvensional seperti ceramah hingga membosankan, kurang
menarik, kurang mampu merangsang siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Indikasi
lain bahwa pola pembelajaran guru sentries, siswa kurang berani bertanya dan mengemukakan
pendapat. Kencenderungan pembelajaran demikian, mengakibatkan lemahnya pengembangan potensi
diri siswa dalam pembelajaran hingga hasil belajar yang dicapai masih rendah bila dibandingkan
dengan pelajaran yang lain. Rendahnya hasil belajar siswa tersebut diduga karena motivasi siswa
dalam pembelajaran Bahasa Inggris masih rendah.
Sehubungan dengan diperlukan adanya suatu model yang mampu menempatkan siswa pada posisi
yang lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan mendorong pengembangan potensi dan
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kemampuan yang dimiliki serta menemukan makna yang dipelajarinya. Pendekatan pembelajaran
yang sesuai dengan tuntutan tersebut adalah metode PQ4R.
Dalam proses pembelajaran, membaca menjadi kegiatan yang paling mendasar yang dilakukan oleh
siswa untuk mengetahui informasi yang belum mereka ketahui sebelumnya, dengan membaca siswa
akan mampu mendapatkan wawasan yang sangat luas. “Membaca dan menulis adalah aktivitas yang
paling banyak dilakukan selama belajar di sekolah”. Dengan membaca siswa akan mampu
berkomunikasi dengan orang lain melalui tulisan. Dengan menulis siswa akan dapat menampung
sejumlah informasi, yang tidak hanya bersifat fakta-fakta, melainkan juga hasil analisis dan bahan
bacaan.Perlu diketahui tidak semua mencatat adalah belajar. Mencatat termasuk aktivitas
belajarapabila dalam mencatat itu orang menyadari kebutuhan dan tujuannya. “Salah satu strategi
yang paling banyak dikenal untuk membantu siswa memahami dan mengingatkan materi yang mereka
baca adalah dengan strategi PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) yang
dipelopori oleh Thomas dan Robinson pada tahun 1972. PQ4R ini meliputi Preview yaitu membaca
(judul, sub judul topik, kalimat pertama) selintas dengan cepat sebelum memulai membaca. Question
yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri mengenai bahan bacaan yang akan
dibaca. yaitu mulai untuk membaca sambil mengingat pertanyaan yang sudah dibuat. Reflect yaitu
selama membaca siswa mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah dibuat dan memahami informasi
yang ada pada bacaan tersebut.Recite yaitu merenungkan informasi yang telah dipelajari dari hasil
bacaan dengan cara membuat intisari dari bacaan dengan cara mencatat informasi-informasi penting.
Review yaitu membaca catatan singkat (intisari) yang telah dibuat”. Metode PQ4R digunakan untuk
membantu siswa mengingat apa yang mereka baca dan membantu proses belajar mengajar dikelas
dengan kegiatan membaca buku. Metode PQ4R merupakan bagian dari strategi elaborasi. Strategi
elaborasi adalah proses penambahan perincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna,
oleh karena itu membuat pengkodean lebih mudah dan lebih memberikan kepastian. Strategi PQ4R
merupakan strategi yang paling banyak dikenal untuk membantu siswa memahami materi yang
mereka baca.
Seperti yang dikemukakan oleh Fros Rowland dalam bukunya “ The Elementary School Principal and
Problem “ yaitu : Guru itu pelaku yang menjalankan semua pembelajaran diarahkan pada harapanharapan tertentu ( Fros Rowland, 1969 ; 11 ).Berdasarkan pendapat tetrsebut berarti guru dalam
proses pembelajaran menentukah hasil pembelajaran. Berdasarkan latar belakang di atas, maka
kiranya guru memotvasi siswa dalam pembelajaran melalui Penelitian ini dengan upaya meningkatan
motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa melalui metode PQ4R dalam pembelajaran Bahasa
Inggris kelas I di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Marga Sekampung Lampung Timur.
Profesionalisme guru menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan
manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisme guru bukan sekadar pengetahuan
teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari
seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku
yang dipersyaratkan.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakan tersebut diatas dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana
upaya meningkatkan motinvasi siswa dan hasil belajar melalui metode PQ4R di Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri 1 Marga Sekampung Lam,pung Timur? Pokok permasalahan tersebut penulis
merinci kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mata Pelajaran Bahasa Inggris di anggap
salah satu pembelajaran yang sulit. Siswa kesulitan memahami isi materi Bahasa Inggris karena
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kurang menikmati kegiatan yang dilakukan. Rendah minat belajar Bahasa Inggris siswa.Rendahnya
kemampuan membaca Bahasa Inggris siswa. Penggunaan sumber belajar dan media yang kurang
menarik.
Pembatasan Masalah
Pembatasan Masalah dalam perumusan penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok berikut: Melalui
metode PQ4R untuk meningkatkan kemampuan membaca Bahasa Inggris siswa. Interaksi belajar
siswa secara interaktif melalui metode PQ4R
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan
dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah kemampuan membaca Bahasa Inggris siswa. meningkat
melalui metode PQ4R? Bagaimanakah ketertarikan , kemudahan, dalam nteraksi belajar siswa secara
interaktif melalui metode PQ4R.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan diatas tujuan penelitian ini adalah:
Meningkatkan kemampuan siswa dalam pelajaran Bahasa Inggris. Meningkatkan motivasi siswa
dalam pelajaran Bahasa Inggris. Meningkatkan profesionalisme guru.
Tinjauan Pustaka
Prawiradilaga (2007:4-5) menyebutkan pembelajaran mengembangkan pengertian bahwa dalam
kegiatan belajar, peserta didik yang menjadi fokus perhatian (learner-centered), pengajar hanyalah
salah satu faktor eksternal pembelajaran. Pembelajaran menganalisis keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan belajar. Pengembangan proses belajar lebih dinamis, menerapkan interaksi antara
peserta didik, penggunaan media dan penilaian.
Pembelajaran membutuhkan proses perencanaan oleh guru agar pembelajaran lebih mendominasi
kreatifitas, ide/gagasan siswa akibat rangsangan dan motivasi yang tinggi di kelas. Pembelajaran
dirasakan menyenangkan siswa dengan melibatkan pengalaman kehidupan keseharian mereka.
Pengorganisasian bahan pelajaran (yang menjadi tujuan utama pertemuan ini) meliputi antara lain
bagaimana merancang bahan untuk keperluan belajar mandiri. Strategi penyampaian meliputi
pertimbangan penggunaan media apa/bagaimana cara penyampaiannya, siapa dan atau apa yang akan
menyajikan dan sebagainya. Sedangkan pengelolaan kegiatan meliputi keputusan untuk
mengembangkan dan mengelola serta kapan dan bagaimana digunakan bahan pelajaran dan strategi
penyampaiannya.
Bahasa Inggris adalah bahasa asing di Indonesia. Pemerintah mengintruksikan pembelajaran Bahasa
Inggris dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. Pembelajaran Bahasa Inggris
di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu pembelajaran utama yang diujikan dalam
Ujian Nasioanal. Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) salah satu tujuan
pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah mengembangkan
kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kemampuan
komunikasi meliputi menyimak (listening), berbicara (speaking), membaca (reading), dan menulis
(writing). Pembelajaran Bahasa Inggris menggunakan beberapa jenis teks (genre) seperti
transaksional, interpersonal, narrative, descriptive, recount, report, exposition, disccusion,
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explanation dan lain lain. Pembelajaran bahasa Kejuruan (SMK) diharapkan dapat mencapai tingkat
informational karena disiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Depdiknas, 2006).
Menurut Slameto (2003: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi belajar dengan pembelajaran
Bahasa Inggris diharapkan ada perubahan tingkah laku untuk dapat berinteraksi dalam lingkungan
yang memerlukan komunikasi dalam Bahasa Inggris yang mana komunikasi dapat dilakukan secara
tertulis. Belajar Bahasa Inggris bertujuan agar pelajar dapat menguasai Bahasa Inggris sebagai alat
komunikasi dunia dan sebagai kunci pembuka ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana ilmu
pengetahuan dan teknologi didominasi dengan Bahasa Inggris.
Penelitian ini difokuskan pada pretasi belajar Bahasa Inggris atas demontrasi pengetahuan kusus yang
ditetapkan dengan penilaian belajar Bahasa Inggris kususnya menulis dengan kreteria ketuntasan
minimum (KKM) yang ditentukan oleh guru pengampu Bahasa Inggris. Pembelajaran Bahasa Inggris
merujuk pada empat skill; listening (mendengarkan), speaking (berbicara), reading (membaca), dan
wrting (menulis) empat skill tersebut sangat di pengaruhi oleh penguasaan pronounciation
(penguapan), grammar (tata bahasa), vocabulary (kosakata), dan spelling (ejaan).
Prestasi belajar adalah kemampuan yang dimiliki pembelajar setelah ia menerima pengalaman belajar
dalam segala hal yang dipelajari ditempat pendidikan yang dapat menyangkut pengetahuan atau
kecakapan atau ketrampilan yang dinyatakan sesudah penilaian. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Sudjana (2001:22) bahwa prestasi belajar adalah yang diperoleh oleh sesorang, kelompok dalam suatu
kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir program pembelajaran atau
pokok bahasan tertentu dalam mengikuti suatu kegiatan pembelajaran.
Menurut Hamalik (2004:43), prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan pada
murid setelah dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Penulis menyimpulkan bahwa prestasi belajar
adalah hasil yang diperoleh oleh sesorang, sekelompok dalam suatu kegiatan pembelajaran yang
dilakukan pada awal, pertengahan, akhir program pembelajaran atau pokok bahasan tertentu dalam
mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, yang dimaksud dengan prestasi belajar
Bahasa Inggris dalam penelitian ini adalah kemampuan memperoleh hasil dari pengalaman dan
interaksi dengan lingkungan. Kemampuan ini mencakup kompetensi mendengarkan, berbicara,
membaca, dan menulis, unjuk kerja ( performa) yang melibatkan aspek-aspek sosial kebahasaan
dalam interaksi dengan orang lain. Prestasi belajar Bahasa Inggris ini merujuk pada kawasan kognisi.
Mengingat pentingnya membaca Bahasa Inggris bagi siswa , baik pada saat sekolah maupun setelah
menyelesaikan pendidikan, maka guru tidak bisa menghindar dari mengajarkan membaca Bahasa
Inggris bagi para siswanya. Di dalam pembelajaran membaca guru bisa melatih, mendorong
siswa menggunakan secara penuh apa yang mereka miliki, seperti materi pesandan
pemahaman penuh apa yang mereka miliki. Banyak difinisi mengenai membaca (reading) Bloom
dan green Dalam Klein (1991;5) mendifinikan membaca sebagai kegiatan kognitif yang tersimpan
dalam konteks linguistik dan sosial. Pengertian membaca disini meliputi membaca sebagai proses,
membaca sebagai strategi, membaca sebagai interaktif dan membaca membutuhkan okestra.
Selanjutnya Bloom dan Green membedakan membaca sebagai berikut: Membaca adalah sebagai
proses, yakni informasi yang berasal dari teks dan pengetahuan yang dimiliki pembaca bekerja sama
untuk menghasilkan makna. Hubungan antara teks dan pemgetahuan pembaca dan menentukan sukses
tidaknya kegiatan membaca, dengan demikian membaca bukanlah kegiatan yang pasif. Ketika
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pembaca harus menggunakan pengetahuannya tentang struktur dan kosa kata yang ada pada teks,
maka pembaca harus bekerja untuk mengadakan percobaan dan pengetahuan yang berhubungan
dengan isi serta makna ke dalam teks. Membaca adalah strategi, yakni pembaca-pembaca yang efektif
memainkan strategi-strategi membaca yang sesuai dengan teks dan konteks untuk membentuk makna
ketika sedang membaca.
Metode PQ4R digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca dan membantu
proses belajar mengajar dikelas dengan kegiatan membaca buku. Metode ini dicetuskan oleh Thomas
dan Robinson pada tahun 1972. Metode PQ4R merupakan bagian dari strategi elaborasi. Strategi
elaborasi adalah proses penambahan perincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna,
oleh karena itu membuat pengkodean lebih mudah dan lebih memberikan kepastian. Strategi PQ4R
merupakan strategi yang paling banyak dikenal untuk membantu siswa memahami materi yang
mereka baca. Dalam proses pembelajaran membaca diperlukan adanya sebuah metode untuk
memudahkan siswa dalam memahami suatu bacaan. Pada penelitian ini digunakan sebuah metode
yaitu PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review).
Metode Penelitian
Penelitian menggunakan metode penelitian tindakan yang difokuskan pada situasi di SMK Negeri 1
Marga Sekampung Lampung Timur. Metode ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa menuntut
kajian dan tindakan Secara reflektif, kolaboratif, dan partisipatif berdasarkan situasi alamiah yang
terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. ( Hopkin, 1993 ) penelitian ini dilaksanakan tahun pelajaran
2017-2018 semester genap. Subjek penelitian berfokus pada kelas X TKJ , di SMK Negeri 1 Marga
Sekampung Lampung Timur. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Marga Sekampung Lampung
Timur. Waktu pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran tanggal 2 sampai 23 Februari 2018
Penelitian tindakan kelas merupakan panduan antara prosedur penelitian dengan tindakan substantive.
Sebagai prosedur penelitian model penelitian tindakan dikaji secara reflektif diri, partisipasi diri, dan
kolaboratif terhadap suatu tindakan, sedangkan sebagai tindakan substantive, penelitian tindakan
dikaji secara adanya interfensi sekala kecil dengan mefungsikan sekolah sebagai upaya diri
melakukan reformasi dan meningkatkan motivasi belajar Bahasa Inggris dan hasil pembelajaran
Bahasa Inggris.
Waktu penelitian direncanakan akan di lakukan pada semester genap tp 2017-2018. Lama penelitian
tindakan kelas tidak dapat diprediksi karena beberapa siklus dilakukan tergantung dari pencapaian
indikator yang di targetkan atau jenuh. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah
meningkatnya motivasi dan hasil belajar Bahasa Inggris
Tahapan penelitian kelas ini terdiri atas dua tahapan yaitu Perencanaan Tindakan dan pelaksanaan
tindakan. Pada tahap pelaksanaan tindakan terdapat serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara
daur ulang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan revisi.
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan secara kolaboratif partisipatif antara guru-guru
Bahasa Inggris di SMKN 1 Marga Sekampung Lampung Timur. Subjek pada penelitian tindakan
sekolah ini adalah Siswa-siswi SMKN 1 Marga Sekampung Lampung Timur Kelas X TKJ.
Tehnik pengumpulan data, pada tahap ini peneliti pengumpulkan seluruh data yang diperoleh
berdasarkan instrument penelitian, kemudian data tersebut diberi kode-kode tertentu berdasarkan jenis
dan sumbernya. Selanjutnya peneliti melakukan interprestasi tehadap keseluruhan data sesuai dengan
tujuan penelitian.

│

Vol. 5 │ No. 2 │ Februari 2022 │ ISSN : 2620-9748

94

ISSN : 2620-9748
Dalam penelitian akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif digunakan untuk
menganalisis data yang menunjukan dinamika proses dengan memberikan pemaknaan secara
kontektual dan mendalam sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu data tentang kemampuan
membaca Bahasa Inggris
Pada siklus I (Satu) pelaksanaan tindakan pembelajaran yang dilakukan pada akhir siklus dilakukan
refleksi oleh guru untuk mengkaji proses pembelajaran yang dilakukan guru sebagai kinerja guru
Bahasa Inggris dalam membuat rencana tindakan pembelajaran baru pada siklus-siklus berikutnya.
Pada siklus II ( dua ) pelaksanaan tindakan pembelajaran yang dilakukan sama seperti pada siklus 1
(satu ) pada akhir siklus dilakukan refleksi oleh guru untuk mengkaji proses pembelajaran yang
dilakukan guru sebagai kinerja guru Bahasa Inggris dalam membuat rencana tindakan pembelajaran
baru pada siklus-siklus berikutnya.
Pada siklus III ( tiga ) pelaksanaan tindakan pembelajaran yang dilakukan sama seperti pada siklus II (
dua ) pada akhir siklus dilakukan refleksi oleh kepala sekolah dan guru untuk mengkaji proses
pembelajaran yang dilakukan guru sebagai kemampuaan guru melalui kompetensi guru dalam
membuat rencana tindakan pembelajaran baru pada siklus-siklus berikutnya.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Siklus tindakan 1 dilaksanakan pada hari jumat 9 Februari 2018 pukul 07.15 sampai 08.45 atau 2 x
45 menit ( 1 kali pertemuan ) . Pada siklus pertama materi pembelajaran narrative text. Kegiatan
selanjutnya adalah peneliti menjelesakan bahwa siswa akan mempelajari materi teks narrative dan
akan dimulai dengan menemukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu dari teks.
Peneliti juga menjelaskan bahwa selama pembelajaran berlangsung, siswa akan di kelompokan pada
kelompok-kelompok kecil. Peniliti memulai dengan pertanyaan untuk merangsang siswa berpikir
lebih lanjut. Setelah siswa membaca teks dalam kelompok masing-masing lalu mendiskusikan isi teks
tersebut lalu diminta untuk memprestasikan setiap hasil kerja kelompok masing-masing.
Diskusi dilakukan oleh 36 siswa-siswi kelas X Tkj dari hasil observasi interaksi pembelajaran melalui
metode PQ4R yang dilakukan. Diketahui bahwa ada 14 siswa(40%) yang sudah mencapai indikator
yang ditetapkan sementara 21 siswa (60%) siswa belum mencapai indikator dan perlu tindakan lanjut.
Untuk variabel kedua, yaitu menafsirkan hasil interaksi pembelajaran melalui metode PQ4R, yang
mencakup menjelaskan hasil pengamatan dengan baik dan benar, memberikan makna yang sesuai
hasil dari teks bacaan, menyimpulkan hasil bacaan dari teks, dan mengindentifikasi makna tiap
paragraf diperoleh data bahwa hanya 10 siswa (26%) yang dapat mepreview, artinya sudah dapat
menjelaskan hasil bcaan dengan baik dan benar dalam Preview. Sementara sisanya 26 siswa (74%)
masih perlu bimbingan lebih lanjut. Sebagian besar mereka terkendala pada menjelaskan hasil
pengamatan, dimana penjelasannya kurang terperinci.
Dari hasil pengamatan ditemukan Read and Reflect, ada 14 siswa (38%) yang sudah dapat Read and
Reflect apa yang terjadi sehubungan dengan fakta yang ditemukan dengan baik dan benar. Sedangkan
sisanya 13 siswa (38%) yang sudah dapat Read and Reflect kurang sesuai dengan materi kemudian 9
siswa (24%) tidak dapat menafsirkan apa akan terjadi sehubungan dengan isi yang di temukan dalam
teks bacaan. Untuk Ricite, yang mencakup mengemukakan pendapat dan menghargai hasil temuan
teman lainnya diketahui ada 8 siswa (17%) mereka sudah menemukan makna dari teks yang dibaca
serta memperhatikan dan menyimak ketika ada siswa yang sedang mengajukan makna dari isi teks
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yang mereka baca. Sementara sisanya 27 siswa (83%) tidak mengemukakan makna dari teks,
kalaupun mengemukakan makna isi teks mereka tidak terperinci.
Interaksi pembelajaran melalui metode PQ4R yang di amati , yaitu mengajukan pertanyaan, di peroleh
data bahwa tidak ada siswa yang berani mengajukan pertanyaan (question) kepada kelompok lain.
Dari hasil pengamatan ditemukan siswa kurang dapat merespon mengenai membaca teks Bahasa
Inggris dan belum menunjukan aktivitas yang tinggi dalam membaca. Refleksi pada siklus 1 guru
mendiskusikan dengan siswa untuk memperoleh kesepakatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan
pada tindakan selanjutnya.
Siklus tindakan 2 dilaksanakan pada hari jumat 16 Februari 2018 pukul 07.15 sampai 08.45 atau 2 x
45 menit ( 1 kali pertemuan ) . Pada siklus pertama materi pembelajaran narrative text. Kegiatan
selanjutnya adalah peneliti menjelesakan bahwa siswa akan mempelajari materi teks narrative dan
akan dimulai dengan menemukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu dari teks.
Peneliti juga menjelaskan bahwa selama pembelajaran berlangsung, siswa akan di kelompokan pada
kelompok-kelompok kecil. Peniliti memulai dengan pertanyaan untuk merangsang siswa berpikir
lebih lanjut. Setelah siswa membaca teks dalam kelompok masing-masing lalu mendiskusikan isi teks
tersebut lalu diminta untuk memprestasikan setiap hasil kerja kelompok masing-masing.
Diskusi dilakukan oleh 36 siswa-siswi kelas X Tkj dari hasil observasi interaksi pembelajaran melalui
metode PQ4R yang dilakukan. Diketahui bahwa ada 34 siswa(93%) yang sudah mencapai indikator
yang ditetapkan sementara 3 siswa (7%) siswa belum mencapai indikator dan perlu tindakan lanjut.
Untuk variabel kedua, yaitu menafsirkan hasil interaksipada variabel keterampilan menafsirkan hasil
membacadengan pembelajaran melalui metode PQ4R, yang mencakup menjelaskan hasil pengamatan
dengan baik dan benar, memberikan makna yang sesuai hasil dari teks bacaan, menyimpulkan hasil
bacaan dari teks, dan mengindentifikasi makna tiap paragraf diperoleh data bahwa hanya 25 siswa
(69%) yang dapat mepreview, artinya sudah dapat menjelaskan hasil bacaan dengan baik dan benar
dalam Preview. Sementara sisanya 5 siswa (14%) masih perlu bimbingan lebih lanjut. Sebagian besar
mereka terkendala pada menjelaskan hasil pengamatan, dimana penjelasannya kurang terperinci yaitu
4 siswa (12%) hanya dapat menyimpulkan sebuah makna dari teks dan 2 siswa (5%) tidak dapat
memberikan kesimpulan.
Dari hasil pada siklus ke 2 ini ditemukan Read and Reflect, ada 20 siswa (53%) yang sudah dapat
Read and Reflect apa yang terjadi sehubungan dengan fakta yang ditemukan dengan baik dan benar.
Sedangkan sisanya 16 siswa (47%) yang sudah dapat Read and Reflect kurang sesuai dengan materi.
Untuk Ricite, yang mencakup mengemukakan pendapa tdan menghargai hasil temuan teman lainnya
diketahui ada 29 siswa (83%) mereka sudah menemukan makna dari teks yang dibaca serta
memperhatikan dan menyimak ketika ada siswa yang sedang mengajukan makna dari isi teks yang
mereka baca. Sementara sisanya 7 siswa (817%) tidak mengemukakan makna dari teks, kalaupun
mengemukakan makna isi teks mereka tidak terperinci.
Interaksi pembelajaran melalui metode PQ4R yang di amati , yaitu mengajukan pertanyaan, di peroleh
data bahwa semua siswa sudah berani mengajukan pertanyaan (question) kepada kelompok lain.
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Dari hasil pengamatan ditemukan sudah ada peningkatan mencakup mengemukan pendapat dan
mernghargai pendapat orang lain. Interaksi pembelajaran melalui metode PQ4R ada peningkatan di
bandingkan siklus 1, yaitu mengajukan pertanyaan. Di peroleh data sudah ada siswa yang berani
mengajukan pertanyaan. Refleksi pada siklus 2, guru mendiskusikan dengan siswa untuk memperoleh
kesepakatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan selanjutnya. Guru mengalalisis
pembelajaran serta program perbaikan dan pengayaan
Siklus tindakan 3 dilaksanakan pada hari Jumat 23 Februari 2018 pukul 07.15 sampai 08.45 atau 2 x
45 menit ( 1 kali pertemuan ) . Pada siklus ketiga materi desribtive text.Kegiatan selanjutnya adalah
guru menjelaskan bahwa siswaakan mempelajari materi mengungkapkan makna dalam teks
describtive, guru mulai memapakan materi pembelajaran dimulai dengan mengajukan pertanyaan
kecil untuk merangsang siswa berpikir lebih lanjut. Kegiatan berikutnya, siswa menyiapkan kelompok
dan tugas kelompok, kemudian guru menjelaskan apa yang harus di lakukan oleh siswa.
Hasil pengamatan ditemukakan siswa sudah mendapat kejelasan mengenai tujuan pembelajaran
membaca Bahasa Inggris. Diskusi dilakukan oleh 36 siswa-siswi kelas X Tkj dari hasil observasi
interaksi pembelajaran melalui metode PQ4R yang dilakukan. Diketahui bahwa ada 36 siswa(100%)
yang sudah mencapai indikator mengumpulkan lebih dari 3 makna dari isi teks yang ditetapkan..
Untuk variabel kedua, yaitu menafsirkan hasil interaksi pembelajaran melalui metode PQ4R, yang
mencakup menjelaskan hasil pengamatan dengan baik dan benar, memberikan makna yang sesuai
hasil dari teks bacaan, menyimpulkan hasil bacaan dari teks, dan mengindentifikasi makna tiap
paragraf diperoleh data bahwa sudah 28 siswa (83%) yang dapat mepreview, artinya sudah dapat
menjelaskan hasil bacaan dengan baik dan benar dalam Preview. Sementara sisanya 8 siswa (17%)
dapat menafsirkan apa yang terjadi dari isi teks namun kurang rinci. Pada keterampilan proses semua
siswa sudah dapat memprediksi apa yang terjadi sehubungan dengan isi yang di temukan dalam teks
yang mereka baca. Untuk review ada peningkatan pada siklus 3 yang mencakup mengambil
kesimpulan isi teks di ketahui 14 siswa (38%) yang sudah mengemukakan pendapat dengan baik dan
benar serta memperhatikan dan menyimak ketika siswa ketika ada siswa yang sedang mengajukan
pendapat. Sementara 22 siswa (62%) mengemukakan pendapat tidak terperinci. Interaksi
pembelajaran melalui metode PQ4R yang di amati , yaitu mengajukan pertanyaan, di peroleh data
bahwa tidak ada siswa yang berani mengajukan pertanyaan (question) kepada kelompok lain.
Dari hasil pengamatan ditemukan siswa sudah dapat kejelasan mengenai tujuan pembelajaran dan
sudah termotivasi untuk membaca dan memahami dan merespon mengenai membaca teks Bahasa
Inggris. Sudah menunjukan minat aktivitas yang tinggi dalam membaca dengan metode PQ4R.
Refleksi pada siklus 3 guru mendiskusikan dengan siswa untuk memperoleh kesepakatan untuk
melakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan selanjutnya. Guru mengalalisis pembelajaran serta
program perbaikan dan pengayaan
Pembahasan
Dalam pembelajaran Bahasa Inggris melalui metode PQ4R di rancang untuk membantu siswa
mempelajari nila- nilai social dan mencerminkan dirinya. Menyimpulkan dan mengorganisasikan
tentang isi teks model ini menuntut siswa aktif memahami isi bacaan. Siswa termotivasi untuk belajar
memahami isi bacaan yang menari dari narrative text.
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Pada kegiatan proses pembelajaran menggunakan model PQ4R ada peningkatan terhadap motivasi
belajar siswa dan hasil pembelajaran Bahasa Inggris. Ini tampak pada pelaksanaan tindakan dari
siklus-siklus.
Kesimpulan
Dari hasil pelaksanaan tindakan, analisi dan refleksi atas motivasi belajar dan hasil belajar melalui
metode PQ4R, beberapa t.muan sebagai berikut: Meningkatkan aktifitas siswa dalam proses
pembelajaran dan antusias siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Meningkatkan hasil belajar
siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris Dengan kolaborasi guru Bahasa Inggris dan juga
siswa dalam peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar melalui metode PQ4R. siswa lebih
meningkat kemampuan membacanya dalam melaksanakan tugas pembelajaran.
Saran
Dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar Bahasa Inggris melalui metode PQ4R , maka dalam
tulisan ini mengajukan beberapa saran : guru harus meningkatkan kinerja nya dalam melaksanakan
pembelajaran . dan, guru harus terbiasa menyiapkan pembelajaran dengan maksimal . dengan
maksimalnya kinerja guru akan meningkatkan hasil pembaelajaran efektif,efesien dan maksimal,
sehingga siswa pun akan termotivasi dan aktif dalam pembelajaran.
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IMPROVING THE ABILITY OF SD NEGERI 1 TEACHERS
RAMA NIRWANA IN DEVELOPING COGNITIVE TEST
INSTRUMENTS MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS THROUGH THE
WORKSHOP IN 2020
MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU SD NEGERI 1
RAMA NIRWANA DALAM MENYUSUN INSTRUMEN TES KOGNITIF
SOAL PILIHAN GANDA MELALUI WORKSHOP TAHUN 2020
Siti Lestari, S.Pd.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah
SD Negeri Rama Nirwana

ABSTRACT
The objectives of this school action research are: To improve the ability of teachers in the preparation of
cognitive assessment instruments through a Workshop at SD Negeri 1 Rama Nirwana. Teachers, can perfect the
cognitive domain assessment instruments that are applied in schools so that they can increase creativity,
motivation and student learning outcomes. Based on the results of the research and discussion, it can be
concluded that the implementation of workshop activities can improve the ability of teachers to develop
cognitive assessment instruments through workshops at SD Negeri 1 Rama Nirwana. This is known from the
data in Cycle I which shows that the percentage of teachers with good categories in compiling cognitive
assessment instruments only reached 30.00%, increased to 60.00% in Cycle II and again increased to 90.00%
in Cycle III. or has exceeded the set indicator for the success of the action, which is above 80.00%.
Key Word: Teacher ability, Developing Cognitive Test Instruments, Multiple Choice, Workshop

ABSTRAK
Tujuan dari dilaksanakan penelitian tindakan sekolah ini adalah: Meningkatkan kemampuan guru dalam
penyusunan instrumen penilaian ranah kognitif melalui Workshop di SD Negeri 1 Rama Nirwana. Guru, dapat
menyempurnakan instrumen penilaian ranah kognitif yang diterapkan di sekolah sehingga dapat meningkatkan
kreativitas, motivasi dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat
disimpulkan bahwa pelaksaaan kegiatan workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun
instrumen penilaian ranah kognitif melalui workshop di SD Negeri 1 Rama Nirwana. Hal ini diketahui dari data
pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase guru dengan kategori baik dalam menyusun instrumen
penilaian ranah kognitif hanya mencapai 30,00%, naik menjadi 60,00% pada Siklus II dan kembali mengalami
kenaikan menjadi 90,00% pada Siklus III atau telah melampaui batas indikator keberhasilan tindakan yang
ditetapkan yaitu di atas 80,00%.
Kata Kunci: Kemampuan guru, Menyusun Instrumen Tes Kognitif, Pilihan Ganda, Workshop

Latar Belakang Masalah
Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa. Oleh sebab itu
dalam penilaian hendaknya diperiksa sejauh mana perubahan tingkah laku siswa telah terjadi melalui
proses belajarnya. Dengan mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, dapat diambil tindakan
perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan siswa yang bersangkutan. Misalnya dengan melakukan
perubahan dalam strategi mengajar, memberikan bimbingan dan bantuan belajar kepada siswa.
Dengan perkataan lain, hasil penilaian tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui tercapai tidaknya
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perubahan tingkah laku siswa, tetapi juga sebagai umpan balik bagi upaya memperbaiki proses
pembelajaran.
Dalam penilaian dilihat sejauh mana keefektifan proses pebelajaran dalam mengupayakan perubahan
tingkah laku siswa. Oleh sebab itu, penilaian hasil dan proses belajar saling berkaitan satu sama lain
sebab hasil belajar yang dicapai siswa merupakan akibat dari proses pembelajaran yang ditempuhnya
(pengalaman belajarnya).
Guru merupakan bagian integral dari organisasi pendidikan di sekolah. Sebuah organisasi, termasuk
organisasi pendidikan di sekolah, perlu dikembangkan sebagai organisasi pembelajar, agar mampu
menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang merupakan ciri kehidupan modern. Salah satu
karakter utama organisasi pembelajar adalah senantiasa mencermati perubahan internal dan eksternal
yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya. Syarat
mutlak terciptanya organisasi pembelajar adalah terwujudnya masyarakat pembelajar di tubuh
organisasi tersebut.
Salah satu bentuk aktualisasi tugas guru sebagai tenaga profesional adalah diterbitkannya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
Penilaian hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Semua
proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang
diwujudkan secara kuantitatif berupa nilai. Hasil belajar siswa tidak selalu mudah untuk dinilai.
Sebagaimana dike-tahui, tujuan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah
pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif) relatif sulit untuk diamati, meski pun dapat diukur. Oleh
karena itu, dalam proses penilaian hasil belajar langkah yang pertama harus dimulai dari perumusan
tujuan pembelajaran yang memungkinkan untuk diamati dan diukur (observable and measurable).
Berangkat dari tujuan pembelajaran yang dirumuskan, maka disusunlah instrumen untuk mengamati
dan mengukur hasil pembelajaran.
Dengan menggunakan instrumen, diperoleh data yang mencerminkan ketercapaian tujuan
pembelajaran pada seorang peserta didik. Data ini selan-jutnya harus diolah dan dimaknai sehingga
menjadi informasi yang bermakna. Selain itu berdasarkan data tersebut penilai dapat membuat
keputusan mengenai posisi atau status seorang peserta didik, misalnya naik atau tidak naik kelas,
lulus atau tidak dan sebagainya.
Seluruh proses penilaian hasil belajar tentu harus dilakukan dengan cermat, mulai dari penyusunan
instrumen, pelaksanaan tes, pengolahan, sampai pada penetapan hasil akhir. Pada setiap tahapan
diperlukan keterampilan khusus yang perlu dipelajari. Penilaian hasil belajar hendaknya dirancang
dengan jelas kemampuan apa yang harus dinilai, materi atau isi bahan ajar yang diujikan, alat
penilaian yang akan digunakan, dan interpretasi hasil penilaian. Sebagai patokan atau rambu-rambu
dalam merancang penilaian hasil belajar adalah kuri-kulum yang berlaku terutama tujuan dan
kompetensi mata pelajaran, ruang lingkup isi atau bahan ajar serta pedoman pelaksanaannya.
Penilaian harus dilaksanakan secara komprehensif, artinya kemampuan yang diukurnya meliputi
aspek kognitif, afektif dan psikomotiris. Dalam aspek kognitif mencakup: pengetahuan, pemahaman,
aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi secara proporsional. Alat penilaian harus valid dan reliabel.
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Valid artinya mengukur apa yang seharusnya diukur (ketepatan). Reliabel artinya hasil yang diperoleh
dari penilaian adaalah konsisten atau ajeg (ketetapan
Konsekuensi tuntutan di atas adalah proses penilaian harus dikuasai guru. Guru dituntut supaya
secara kreatif mengembangkan sendiri insttrumen penilaian yang akan dipakai untuk menilai hasil
belajar, memilih dan mengembangkan model pembelajaran serta mengkreasi model penilaian yang
cocok dengan kebutuhan pembelajaran itu sendiri. Sementara peningkatan mutu pendidikan dasar dan
menengah yang tercermin dari nilai ujian akhir sekolah maupun nasional, diharapkan akan
meningkatkan pula mutu anak didik Indonesia. Rendahnya rata-rata mutu pendidikan yang
dicerminkan dari nilai ujian akhir sekolah maupun nasional, kemungkinan disebabkan oleh berbagai
faktor langsung yang tidak mendukung proses pembelajaran yang mungkin salah satunya adalah
kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian yang kurang
Sekarang ini terdapat tuntutan aktivitas yang pada kurikulum berbasis kompetensi lebih banyak dalam
menguasai kompetensi tertentu untuk setiap pokok bahasannya (Depdiknas, 2002:12). Telah banyak
upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru, baik melalui pembinaan di
workshop, mengikuti pendidikan dan latihan serta kegiatan seminar lainnya yang bertujuan
meningkatkan kreativitas guru. Sarana prasarana pun terus dipenuhi bagi kebutuhan pembelajaran,
misalnya pemberian buku paket, pengadaan laboratorium bahasa, perubahan kurikulum dan lainnya,
namun demikian upaya tersebut belum mencapai hasil yang diinginkan, untuk itu diperlukan
pembinaan secara terus menerus dari pihak kepala sekolah, kepala sekolah atau lembaga terkait
lainnya dalam membina kemampuan guru di sekolah.
Rendahnya hasil belajar siswa dimungkinkan karena rendahnya kemampuan serta pengetahuan guru
dalam mengembangkan penilaian dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila
banyak tuntutan yang dialamatkan kepada sistem pendidikan. Selain kemampuan mengajar, masih
banyak persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dapat mengajar dengan baik, mulai
dari penguasan materi pelajaran, kemampuan mengelola kelas, sampai kemampuan membangkitkan
suasana belajar yang dinamis di dalam kelas yang akan berujung pada penilaian hasil belajar siswa.
Salah satu setrategi penyusunan instrumen penilaian yang memungkinkan guru dapat
mengembangkan kreativitas, motivasi dan partisipasi dalam memproduksi instrumen penilaian adalah
dengan workshop. Dari hasil pantauan penulis selaku kepala sekolah sekolah, selama ini para guru
masih sangat jarang mengikuti kegiatan workshop sebagai tempat untuk meningkatkan kemampuan
guru dalam pengemabangan alat penilaian baik itu ranah kognitif, afektif dan psikomotor..
Seperti observasi awal yang dilakukan pada guru SD Negeri 1 Rama Nirwana, guru – guru di sekolah
tersebut jarang mengikuti kegiatan workshop yang ada di sekolah sebagai tempat meningkatkan
kemampuan guru dalam memproduksi instrumen penilaian ranah kognitif terutama mendiskusikan
penyusunan instrumen penilaian ranah kognitif. Hal ini penting karena penilaian kognitif banyak
digunakan untuk menilai hasil belajar siswa, hal ini tergantung pada kemampuan guru dalam
menyusun instrumen penilaian ranah kognitif.
Identifikasi Masalah.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, serta hasil pengamatan peneliti melalui supervise ke
sekolah, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut : Perangkat pembelajaran yang di buat
oleh guru belum mencantumkan instrument penilaian. Masih terdapat guru yang menyusun RPP
belum mencantumkan jenis penilaian yang akan diukur Dalam kegiatan penyusunan instrumen
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penilaian guru belum mampu membedakan instrumen penilaian apakah itu ranah kognitif, apakah
ranah afektif atau psikomotor.Dalam menyusun soal pilihan ganda guru terkesan asal jadi tidak
berdasarkan acuan.
Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian tindakan sekolah ini difokuskan pada
penelitian masalah penyusunan instrumen penilaian tes kognitif dan teknik penskorannya, sehingga
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah workshop dapat meningkatkan kemampuan
guru SD Negeri 1 Rama Nirwana dalam menyusun instrumen penilaian ranah kognitif soal pilihan
ganda pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020 ?
Pemecahan Masalah
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, dapat ditentukan hipotesis tindakan dalam penelitian
sekolah ini adalah : Workshop, dapat meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan instrumen
penilaian ranah kognitif di SD Negeri 1 Rama Nirwana.
Tujuan Penelitian
Tujuan dari dilaksanakan penelitian tindakan sekolah ini adalah: Meningkatkan kemampuan guru
dalam penyusunan instrumen penilaian ranah kognitif melalui Workshop di SD Negeri 1 Rama
Nirwana. Guru, dapat menyempurnakan instrumen penilaian ranah kognitif yang diterapkan di
sekolah sehingga dapat meningkatkan kreativitas, motivasi dan hasil belajar siswa.
Kajian Pustaka
Instrumen penilaian ranah kognitif (bahan Ajar) merupakan salah satu komponen system
pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi
dan kompetensi dasar. Instrumen penilaian ranah kognitif perlu dipilih dengan tepat agar seoptimal
mungkin membantu siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pemilihan instrumen penilaian ranah kognitif
menyangkut jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan terhadap instrumen penilaian ranah kognitif
tersebut. Jenis instrumen penilaian ranah kognitif perlu diidentifikasi dengan tepat karena setiap jenis
instrumen penilaian ranah kognitif memerlukan strategi, media, dan cara mengevaluasi yang berbedabeda. Cakupan atau ruang lingkup serta kedalaman instrumen penilaian ranah kognitif perlu
diperhatikan agar tidak kurang dan tidak lebih, urutan perlu diperhatikan agar pembelajaran menjadi
runtut. Perlakuan perlu dipilih setepat-tepatnya agar tidak salah mengajarkan. Instrumen penilaian
ranah kognitif secara garis besar adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang harus diajarkan
oleh guru dan dipelajari oleh siswa, secara khusus jenis-jenis materi pelajaran terdiri dari fakta,
konsep, prinsip, prosedur, dan sikap atau nilai. (Abdul Gafur ; 2004). Dari pengertian tersebut jelaslah
bahwa penyusunan instrumen penilaian ranah kognitif bukan hal mudah memerlukan kemampuan
guru dalam membedakan jenis instrumen penilaian ranah kognitif yang harus diajarkan dan dipelajari
siswa sebagai sarana pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dinilai dengan
menggunakan instrument penilaian yang disusun berdasarkan indicator pencapaian hasil belajar.
Menurut Ebel (1979) Dalam penyusunan dan pembuatan butir soal bentuk pilihan ganda harus
berpedoman kepada : pokok Soal harus jelas, Pilihan jawaban homogen, tidak ada petunjuk jawaban
benar, semua pilihan jawaban logis, letak pilihan jawaban benar ditenkan secara acak
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Pengetahuan, keterampilan dan kecakapan manusia dikembangkan melalui belajar. Banyak cara yang
dapat dilakukan untuk memperoleh ketiga aspek tersebut seperti belajar di dalam sekolah, luar
sekolah, tempat bekerja, sewaktu bekerja, melalui pengalaman, dan melalui workshop.
Workshop adalah suatu pertemuan ilmiah dalam bidang sejenis ( pendidikan ) untuk menghasilkan
karya nyata ( Badudu, 1988 : 403 ). Lebih lanjut, Harbinson ( 1973 : 52 ) mengemukakan bahwa
pendidikan dan pelatihan secara umum diartikan sebagai proses pemerolehan keterampilan dan
pengetahuan yang terjadi di luar sistem persekolahan, yang sifatnya lebih heterogen dan kurang
terbakukan dan tidak berkaitan dengan lainnya, karena memiliki tujuan yang berbeda.
Pada bidang pelatihan (Workshop), hal tersebut memang sangat sulit untuk tidak mengatakannya
mustahil (dilakukan validasi dan evaluasi). Bidang yang dimaksud misalnya manajemen atau
pelatihan hubungan manusia sifatnya. Dalam hal ini, semua bentuk pelatihan (Workshop) tidak dapat
memperlihatkan hasil yang objektif. Pelatihan umumnya mempunyai masalah mengenai prestasi
penatar dalam mengajar, yaitu masalah evaluasi dan validasi kelangsungannya. Jika pelajaran telah
diajarkan dengan baik dan penatar belajar pelajaran tersebut sesuai dengan ukuran penatarnya maka
efektifitas pelatihan sudah dianggap valid. Penilaiannya juga dilakukan langsung, karena jika si
penatar selalu menjawab enam untuk soal tiga kali maka ia selalu benar.
Pelatihan merupakan proses perbantuan ( facilitating ) guru untuk mendapatkan keefektifan dalam
tugas-tugas mereka sekarang dan masa yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan berpikir,
bertindak, keterampilan, pengetahuan dan sikap yang sesuai ( Dahana and Bhatnagar, 1980 : 672 ).
Pelatihan pada dasarnya berkenaan dengan persiapan pesertanya menuju arah tindakan tertentu yang
dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat ia bekerja serta sekaligus memperbaiki unjuk kerja,
sedang pendidikan berkenaan dengan membukakan dunia bagi peserta didik untuk memilih minat,
gaya hidup kariernya.
Secara umum, tujuan workshop yaitu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang
didayagunakan instansi terkait, sehingga pada akhirnya dapat lebih mendukung dalam upaya
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut di atas, sasaran pelatihan internal
ini antara lain: menciptakan interaksi antara peserta dilingkungan instansi yang terkait serta
mempererat rasa kekeluargaan/kebersamaan, meningkatkan motivasi baik bagi peserta maupun
bagi narasumber untuk membiasakan ˜budaya pengembangan sekolah yang berkesinambungan,
untuk mengeksplorasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan yang berkaitan
dengan peningkatan efektifitas kerja, sehingga dapat diformulasikan solusi pemecahannya secara
bersama-sama.
Merujuk pada pendapat tersebut, pada dasarnya Workshop adalah Program pelatihan yang
diselenggarakan di tempat peserta pelatihan. Menggunakan peralatan kerja peserta pelatihan dengan
materi yang relevan dan merupakan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan program ini
peserta akan lebih mudah menyerap dan mengaplikasikan materi pelatihan untuk menyelesaikan
dan mengatasi permasahan kerja yang sering dialami dan mampu secara langsung
meningkatkan kualitas dan kinerja dari sumber daya manusia dilingkungan instansi peserta
pelatihan.
Workshop mengandung dua pengertian, yang pertama adalah tempat mengerjakan pekerjaanpekerjaan manual seperti manufacturing dan reparasi. Sedangkan pengertian kedua menunjuk pada
sekelompok orang yang bekerja
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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. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam
penelitian tindakan sekolah ini adalah adanya kerjasama secara kolaboratif dalam beberapa langkah
penelitian antara lain yaitu: 1) Merumuskan masalah dan merencanakan tindakan (planning) 2)
Melaksanakan tindakan (acting) dan pengamatan (observing). 3) Merefleksikan (reflecting) hasil
pengamatan. 4) Perbaikan atau perubahan perencanaan (replanning) untuk pengembangan tingkat
keberhasilan (Sanafiah Faisal, 2003: 44)
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.
Penelitian ini dilaksanakan pada guru di SD Negeri 1 Rama Nirwana yang berjumlah 10 orang.
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 31 Januari 2010.
Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dalam Penelitian Tindakan ini adalah apabila terjadi kenaikan jumlah dan
persentase guru yang mampu menyusun instrumen soal ranah kognitif pada setiap siklus. Siklus
dihentikan apabila secara keseluruhan persentase kemampuan guru dalam menyusun instrumen soal
ranah kognitif mencapai lebih dari 80%.
Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instrumen Supervisi penyusunan soal pilihan
ganda ranah kognitif yang meliputi : Pokok Soal harus jelas, Pilihan jawaban homogen, Tidak ada
petunjuk jawaban benar, Semua pilihan jawaban logis, Letak pilihan jawaban benar ditentukan secara
acak, yang digunakan baku
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 kegiatan penyusunan RKS yaitu sebagai berikut:

Nilai Akhir 
Ketercapaian:
86 – 100%
70 – 85%
55 – 69%
< 55 %

=
=
=
=

Skor Perolehan
x 100%
Skor Maksimal

A (Sangat Baik )
B (Baik)
C (Cukup)
D (Kurang)

(Arikunto, 2002: 119)
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Hasil Penelitian
Siklus I
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus I, hasil workshop penyusunan instrumen soal pilihan
ganda ranah kognitif pada guru SD Negeri 1 Rama Nirwana masih masuk ke dalam kategori
kurang. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 10 guru, terdapat 4 orang (40,00%) guru
yang
penyusunan instrumen soal pilihan ganda ranah kognitif kurang baik. Sementara itu guru yang
penyusunan instrumen soal pilihan ganda ranah kognitif masuk dalam kategori baik hanya
berjumlah 3 orang (30,00%), sedangkan yang penyusunan instrumen soal pilihan ganda ranah
kognitif cukup baik berjumlah 3 orang (30,00%). Pada umumnya guru belum memahami tentang
pokok Soal, homogenitas pilihan jawaban, tidak menunjukan jawaban benar, pilihan jawaban logis,
meletakan pilihan jawaban benar ditentukan secara acak, penggunaan yang baku.
Selain itu secara keseluruhan persentase kategori baik penyusunan instrumen soal pilihan ganda
ranah kognitif oleh guru melalui workshop guru SD Negeri 1 Rama Nirwana kategori baik baru
mencapai 30,00%. Hal ini masih relatif jauh dibandingkankan dengan indikator keberhasilan yang
ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu 80,00%.
Pada siklus I ditemukan kelemahan guru pada penyusunan pokok Soal, homogenitas pilihan jawaban,
tidak menunjukan jawaban benar, pilihan jawaban logis, meletakan pilihan jawaban benar ditentukan
secara acak, penggunaan yang baku. Hasil refleksi ini dijadikan acuan untuk merencanakan
penyempurnaan dan perbaikan siklus berikutnya. Semua tahap kegiatan tersebut mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan maupun observasi dan evaluasi dilakukan belum mencapai angka katagori
“baik” berarti belum memenuhi target yang ditetapkan, maka perlu bimbingan pada siklus II.
Siklus II
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus II, penyusunan instrumen soal pilihan ganda ranah
kognitif guru melalui workshop bagi guru SD Negeri 1 Rama Nirwana mengalami peningkatan
yang berarti dibandingkan dengan Siklus I atau sudah masuk ke dalam kategori baik. Hal ini
ditunjukkan dari sebanyak 10 peserta workshop, terdapat 5 orang (50,00%) mampu menyusun
instrumen soal pilihan ganda ranah kognitif dengan baik. Sementara itu yang penyusunan instrumen
soal pilihan ganda ranah kognitifnya masuk dalam kategori kurang sudah tidak ada lagi. Data lain
menunjukkan 1 orang (10,0%) guru mampu menyusun instrumen soal pilihan ganda ranah kognitif
dengan amat baik dan 4 orang (40,00%) menyusun instrumen soal pilihan ganda ranah kognitif
dengan cukup baik.
Selain itu secara keseluruhan persentase dengan kategori baik dalam penyusunan instrumen soal
pilihan ganda ranah kognitif guru dalam workshop bagi guru SD Negeri 1 Rama Nirwana telah
mengalami kenaikan menjadi 60,00%, tetapi belum memenuhi indikator keberhasilan yang
ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu 80,00%, guru SD Negeri 1 Rama Nirwana mampu menyusun
instrument soal pilihan ganda ranah kognitif.
Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus II maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan perbaikan
pada pelaksanaan siklus selanjutnya, yaitu sebagai berikut: Penyusunan instrumen soal pilihan ganda
ranah kognitif guru secara keseluruhan telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan Siklus I
Persentase penyusunan instrumen soal pilihan ganda ranah kognitif guru melalui workshop di SD
Negeri 1 Rama Nirwana belum memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu di atas
80,00%.
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Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus II yang menunjukkan bahwa penyusunan instrumen soal
pilihan ganda ranah kognitif guru pada Siklus II belum mencapai indikator keberhasilan yang
ditetapkan maka penelitian dilanjutkan pada Siklus III.
Siklus III
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus III, penyusunan instrumen soal pilihan ganda ranah
kognitif melalui workshop guru SD Negeri 1 Rama Nirwana mengalami peningkatan yang berarti
dibandingkan dengan Siklus II atau sudah masuk ke dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari
sebanyak 10 peserta workshop, terdapat 7 orang (70,00%) mampu penyusunan instrumen soal
pilihan ganda ranah kognitif dengan baik. Sementara itu yang penyusunan instrumen soal pilihan
ganda ranah kognitifnya masuk dalam kategori kurang sudah tidak ada lagi. Data lain menunjukkan
8 orang (27%) guru mampu menyusun instrumen soal pilihan ganda ranah kognitif dengan amat
baik dan 2 orang (20,00%) mampu penyusunan instrumen soal pilihan ganda ranah kognitif dengan
cukup baik.
Selain itu secara keseluruhan persentase dengan kategori baik dalam penyusunan instrumen soal
pilihan ganda ranah kognitif dalam workshop bagi guru SD Negeri 1 Rama Nirwana telah
mengalami kenaikan menjadi 90,00%, hal ini berarti sudah memenuhi indikator keberhasilan yang
ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%, guru mampu menyusun instrumen soal pilihan
ganda ranah kognitif Hasil evaluasi pada Siklus III maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan
perbaikan pada pelaksanaan siklus selanjutnya, yaitu sebagai berikut: Penyusunan instrumen soal
pilihan ganda ranah kognitif guru secara keseluruhan telah mengalami peningkatan dibandingkan
dengan Siklus II. Persentase penyusunan instrumen soal pilihan ganda ranah kognitif guru melalui
workshop di SD Negeri 1 Rama Nirwana mencapai 90,00% sehingga sudah memenuhi indikator
keberhasilan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.
Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus III yang menunjukkan bahwa penyusunan instrumen soal
pilihan ganda ranah kognitif guru pada Siklus III sudah mencapai indikator keberhasilan yang
ditetapkan maka penelitian tidak dilanjutkan pada Siklus berikutnya.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksaaan kegiatan
workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian ranah kognitif
melalui workshop di SD Negeri 1 Rama Nirwana. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I yang
menunjukkan bahwa persentase guru dengan kategori baik dalam menyusun instrumen penilaian
ranah kognitif hanya mencapai 30,00%, naik menjadi 60,00% pada Siklus II dan kembali mengalami
kenaikan menjadi 90,00% pada Siklus III atau telah melampaui batas indikator keberhasilan tindakan
yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.
Saran
Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: kegiatan workshop bagi Guru binaan penulis pada
masa-masa yang akan datang hendaknya semakin ditingkatkan sebab hal ini merupakan upaya yang
positif dan strategis dalam meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian
ranah kognitif dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan. Para guru disarankan untuk mengikuti berbagai kegiatan lain yang
dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru dalam administrasi dan pelaksanaan
pembelajaran, seperti KKG, seminar, simposium atau pendidikan dan pelatihan guru.
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EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF LEARNING THROUGH
ACADEMIC SUPERVISION IN UPTD EDUCATION UNITS
SMP NEGERI 1 KOTAGAJAH FOR THE 2018/2019 ACADEMIC YEAR
UPAYA PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN MELALUI
SUPERVISI AKADEMIK DI UPTD SATUAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 KOTAGAJAH TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Sukirno, S. Pd.M.Pd.I
Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri I Kotagajah Provinsi Lampung

ABSTRACT
How to improve the quality of learning is through an academic supervision program, which is an activity to
supervise teaching and learning activities so as to produce good quality education. Supervision procedures start
from planning, implementation and evaluation as well as follow up on the results of the evaluation. The
implementation of academic supervision at the UPTD Education Unit of SMP Negeri 1 Kotagajah includes (1)
the planning stage with activities to arrange a schedule for supervision, evaluation programs, follow-up
programs on the results of supervision evaluations, preparing administrative supporting documents, (2)
implementation stages, (3) evaluation stages results of supervision, (4) follow-up stage. The purpose of this
activity is to improve and develop the ability of teachers in teaching. The model used is the conventional model
and the artistic model, with class visits, class observations, private conversations, interviews, selecting various
sources of teaching materials and self-assessment, with a directive approach. The implementation of academic
supervision at the UPTD Education Unit of SMP Negeri 1 Kotagajah is not implemented in accordance with all
procedures, administratively it is not well documented, so it needs to be improved to be carried out in
accordance with procedures and follow-up should be carried out in order to improve the quality of the teaching
and learning process.
Key Word: Academic Supervision, Procedure, Quality of Learning

ABSTRAK
Cara meningkatkan mutu pembelajaran adalah melalui program supervisi akademik, yaitu suatu kegiatan
pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar sehingga menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Prosedur
supervisi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut dari hasil evaluasi. Pelaksanaan
supervisi akademik di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah meliputi (1) tahap perencanaan
dengan kegiatan menyusun jadwal pelaksaan supervisi, program evaluasi, program tindak lanjut hasil evaluasi
supervisi, menyiapkan administrasi dokumen pendukung, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap evaluasi hasil
supervisi, (4) tahap tindak lanjut. Tujuan kegiatan ini untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan
guru dalam mengajar. Model yang digunakan model konvensional dan model aristik, dengan teknik kunjungan
kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, menyeleksi berbagai sumber bahan mengajar dan
menilai diri sendiri, dengan pendekatan direktif. Implementasi supervisi akademik di UPTD Satuan Pendidikan
SMP Negeri 1 Kotagajah pelaksanaan dalam, dalam pelaksanaan belum sesuai dengan seluruh prosedur, secara
administrasi belum terdokumen dengan baik, sehingga perlu diperbaiki untuk dilaksanakan sesuai dengan
prosedur serta tindak lanjut seharusnya dilaksanakan supaya dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar.
Kata Kunci : Supervisi Akademik, Prosedur, Mutu Pembelajaran
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Latar Belakang Masalah
Pada hakekatnya pembelajaran dapat terlaksana denga baik apabila terdapat interkasi antar guru
dengan siswa serta sarana pendukung pembelajaran, dan salah satunya penentu keberhasilan pada
kegiatan belajar mengajar adalah guru, jika seorang guru malas mengajar dan enggan membuat
perangkat pembelajaran, maka apa yang terjadi pada hasil pendidikan, tiada lain siswa akan malas
pula belajar. Berdasarkan kenyataan tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan di UPTD Satua
Pendidikan maka dibutuhkan adanya supervisi yang profesional yang mampu membimbing, menjadi
teladan, dan mampu menggerakkan guru dalam peningkatan mutu pendidikan di UPTD Satua
Pendidikan.
Dengan demikian, berarti, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai kinerja guru
dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan
profesionalismenya. Meskipun demikian, supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk
kerja guru dalam mengelola pembelajaran.
Keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh peran kepala UPTD Satua
Pendidikan sebagai peneliti dalam kepemimpinan pembelajaran terhadap para guru. Kepala UPTD
Satua Pendidikan pada satuan pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan
dan kegagalan guru dalam pembelajaran yang di dalamnya ada sistem evaluasi pembelajaran.
Kegagalan pembelajaran pada satuan pendidikan dapat diatasi dengan usaha dan peran kepala UPTD
Satua Pendidikan yang mampu mendeteksi dini kelemahan guru dalam mengevaluasi hasil belajar
siswa dengan peranannya sebagai peneliti. Kegagalan dan keberhasilan guru juga dipengaruhi olah
kemampuan pemahaman guru terhadap proses pembelajaran. Ketidakmampuan guru memahami
maksud dan tujuan pembelajaran dapat mempengaruhi hasil pembelajaran.
Guru dituntut mampu memahami makna dan karakter kurikurikulum sehingga dapat menguasai
materi, metoda, teknik, evaluasi pembelajaran sehingga hasil pembelajaran pada suatu satuan
pendidikan dapat dicapai secara maksimal dan bermutu.
Peraturan pemerintah No 10 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat 6 bahwa standar proses pendidikan adalah
standar nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk
mencapai suatu standar kompetensi lulusan
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Tindakan UPTD Satua
Pendidikan (PTS) yang berjudul “UPAYA PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN MELALUI
SUPERVISI AKADEMIK DI UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 KOTAGAJAH
TAHUN 2018/2019”
Identifikasi Masalah
Penyusunan karya tulis harus sesuai dengan kondisi nyata kegiatan yang dilakukan para guru di
UPTD SATUAN PENDIDIKAN. Masalah yang terkait dengan judul Penelitian Tindakan Sekolah ini
sangat luas dan kompleks. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan penulis terfokus pada kajian
masalah yang dikaitkan dengan kondisi nyata dan paparan proses pembelajaran oleh para guru.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka masalah yang muncul dapat
diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut : Rendahnya minat belajar siswa, dibuktikan dengan hasil
nilai ulangan harian kurang memenuhi KKM. Hanya 20% siswa mempunyai minat belajar tinggi,
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dibuktikan dengan jumlah pengunjung perpustakaan rata-rata 150 s.d. 160 siswa/hari Hanya 30%
siswa mempunyai minat belajar sedang, dibuktikan dengan jumlah siswa yang mengumpulkan tugas
praktek/kokurikuler kurang dari setengah jumlah siswa per kelas, dan 50 % siswa mempunyai minat
belajar rendah
Pembatasan Masalah
Berdasarkan keempat masalah yang teridentifikasi di atas, maka penulis membatasi masalah pada :
Proses pembelajaran guru kurang memberi semangat pada siswa untuk mencintai mata pelajaran.
Kualitas pembelajaran yang dilakukan guru kurang memberi motivasi siswa dalam semangat
belajarnya. Peran supervisi akademik sangat besar dalam menghasilkan proses pembelajaran yang
bermutu.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis rumuskan di atas, penulis menetapkan beberapa
rumusan masalah antara lain: Apakah dengan supervisi akademik bagi guru dapat meningkatkan
kinerjanya? Apakah dengan supervisi akademik dapat merubah minat kemauan melaksanakan
pembelajaran yang baik sesuai dengan aturan dan langkah-langkah proses belajar mengajar? Apakah
dengan supervisi ini dapat merubah budaya belajar di kelas menjadi membaik dengan pola belajar
yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan?
Tujuan Penelitian
Suatu kegiatan dilakukan pasti ada tujuan. Maka penelitian ini, dilakukan dengan tujuan :
Meningkatkan mutu pembelajaran siswa di UPTD Satuan Pendidikan Meningkatkan minat belajar
siswa di UPTD Satuan Pendidikan. Meningkatkan kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran
sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
Kajian Teori
Secara
etimologi,
istilah
”Guru”
berasal
dari
bahasa
India
yang
artinya
”orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara” Shambuan, Republika, (dalam
Suparlan 2005:11). Kemudian Rabindranath Tagore (dalam Suparlan 2005:11) menggunakan istilah
Shanti Niketan atau rumah damai untuk tempat para guru mengamalkan tugas mulianya membangun
spiritualitas anak-anak bangsa di India (spiritual intelligence).
Pengertian guru kemudian menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas dalam kegiatan keilmuan yang
bersifat kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) dan kecerdasan intelektual (intellectual
intelligence), tetapi juga menyangkut kecerdasan kinestetik jasmaniah (bodily kinesthetic), seperti
guru tari, guru olah raga, guru senam dan guru musik. Dengan demikian, guru dapat diartikan sebagai
orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya,
baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. Poerwadarminta (dalam
Suparlan 2005:13) menyatakan, “guru adalah orang yang kerjanya mengajar.” Dengan definisi ini,
guru disamakan dengan pengajar. Pengertian guru ini hanya menyebutkan satu sisi yaitu sebagai
pengajar, tidak termasuk pengertian guru sebagai pendidik dan pelatih. Selanjutnya Zakiyah Daradjat
(dalam Suparlan 2005:13) menyatakan, ”guru adalah pendidik profesional karena guru telah
menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak.”
UU Guru dan Dosen Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 ”Guru adalah pendidik profesional
dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
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mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,
dan pendidikan menengah”.
Selanjutnya UU No.20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan,
”pendidik merupakan 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 pada perguruan tinggi.”
PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan, ”pendidik (guru) harus
memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani,
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Berdasarkan definisi di
atas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah tenaga pendidik yang profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik,
dan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.
Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya
mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran Glickman (1981). Sementara
itu, Daresh (1989) menyebutkan bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru
mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, esensi supervisi
akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran,
melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Meskipun demikian,
supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk kerja guru dalam mengelola pembelajaran.
Apabila di atas dikatakan, bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu
guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran, maka menilai unjuk kerja
guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa
dihindarkan prosesnya (Sergiovanni, 1987). Penilaian unjuk kerja guru dalam mengelola proses
pembelajaran sebagai suatu proses pemberian estimasi kualitas unjuk kerja guru dalam mengelola
proses pembelajaran, merupakan bagian integral dari serangkaian kegiatan supervisi akademik.
Apabila dikatakan bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru
mengembangkan kemampuannya, maka dalam pelaksanaannya terlebih dahulu perlu diadakan
penilaian kemampuan guru, sehingga bisa ditetapkan aspek yang perlu dikembangkan dan cara
mengembangkannya.
Sergiovanni (1987) menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian unjuk kerja guru dalam supervisi
akademik adalah melihat realita kondisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya: Apa yang
sebenarnya terjadi di dalam kelas? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan murid-murid di
dalam kelas? Aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu yang berarti bagi
guru dan murid? Apa yang telah dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan akademik? Apa
kelebihan dan kekurangan guru dan bagaimana cara mengembangkannya?. Berdasarkan jawaban
terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai kemampuan guru dalam
mengelola kegiatan pembelajaran. Namun satu hal yang perlu ditegaskan di sini, bahwa setelah
melakukan penilaian unjuk kerja guru tidak berarti selesailah tugas atau kegiatan supervisi akademik,
melainkan harus dilanjutkan dengan perancangan dan pelaksanaan pengembangan kemampuannya.
Dengan demikian, melalui supervisi akademik guru akan semakin mampu memfasilitasi belajar bagi
murid-muridnya. Alfonso, Firth, dan Neville (1981) menegaskan “Instructional supervision is here in
defined as: behavior officially designed by the organization that directly affects teacher behavior in
such a way to facilitate pupil learning and achieve the goals of organization”.
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Metoda Penelitian
Subjek yang akan di supervisi adalah guru di UPTD Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Kotagajah,
adapun sasaran utama dilakukannya supervisi akademik oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMP
Negeri 1 Kotagajah adalah untuk menguji kemampuan-kemampuan guru dalam merencanakan
kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran, menciptakan lingkungan
belajar yang menyenangkan, memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, dan mengembangkan
interaksi pembelajaran (strategi, metode, teknik) yang tepat. Supervisi edukatif juga harus didukung
oleh instrumen-instrumen yang sesuai. Subyek pada penelitian ini adalah guru UPTD Satuan
Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah, yang terdiri dari 53 orang guru pegawai negeri sipil dan 4 orang
guru tidak tetap. Penelitian ini penulis lakukan di kampus UPTD Satuan Pendidikan SMP NEGERI 1
Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah yang berlokasi di Jl. Mansyur No.2 Kampung Sritejokencono
Kecamatan Kotagajah Kabupaen Lampung Tengah. Dalam penelitian ini penulis melakukan selama 3
bulan yaitu bulan Juli s/d September2018
Prosedur Penelitian
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Sekolah (School Action Research), yaitu sebuah
penelitian
yang
merupakan
kerjasama
antara
peneliti
dan
guru,
dalam
meningkatkan kemampuan guru agar menjadi lebih baik dalam menyusun proses pembelajaran.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan teknik
persentase untuk melihat peningkatan yang terjadi dari siklus ke siklus. Metode deskriptif dapat
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan
keadaan subjek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1985:63). Dengan metode
ini peneliti berupaya menjelaskan data yang dikumpulkan melalui komunikasi langsung atau
wawancara, observasi/pengamatan, dan diskusi yang berupa persentase atau angka-angka.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru dalam
proses pembelajaran. Selanjutnya peneliti memberikan alternatif atau usaha guna meningkatkan
kemampuan guru dalam membuat proses pembelajaran yang bermutu
Teknik Analisis Data
Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif persentase, yakni membandingkan persentase jumlah
guru yang membuat administrasi mengajar dan perencanaan pembelajaran, seperti: Peningkatan
pembuatan administrasi mengajar yang dilakukan oleh guru minimal 75%. Peningkatan perencanaan
pembelajaran melalui supervisi akademik yang dilakukan oleh guru minimal 80%. Pembelajaran yang
bermutu yang ditandai dengan tingkat keaktifan siswa dalam belajar di atas 75%.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil wawancara terhadap sepuluh orang guru, peneliti memperoleh informasi bahwa semua guru
(sepuluh orang) belum tahu kerangka penyusunan administrasi mengajar seperti RPP dengan
menerapkan model-model pembelajaran, hanya tiga orang yang memiliki dokumen standar proses
(satu buah), hanya empat orang guru yang pernah mengikuti pelatihan pengembangan RPP dengan
penerapan model-model pembelajaran, umumnya guru mengadopsi dan mengadaptasi RPP yang
menerapkan model-model pembelajaran didalamnya, kebanyakan guru tidak tahu dan tidak paham
menyusun RPP dengan penerapan model-model pembelajaran secara lengkap, mereka setuju bahwa
guru harus menggunakan RPP dengan menerapkan model-model pembelajaran dalam melaksanakan
proses pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran. Selain itu,
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kebanyakan guru belum tahu dengan komponen-komponen RPP yang menerapkan model-model
pembelajaran secara lengkap.
Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap sepuluh RPP yang dibuat guru (khusus pada siklus 1),
diperoleh data bahwa masih ada guru yang tidak melengkapi RPP-nya dengan komponen dan subsubkomponen RPP penerapan model pembelajaran tertentu, misalnya komponen indikator dan
penilaian hasil belajar (pedoman penskoran dan kunci jawaban). Rumusan kegiatan siswa pada
komponen langkah-langkah kegiatan pembelajaran masih kurang interaktif, inspiratif, dan sistematis.
Penelitian Tindakan Sekolah dilaksanakan di UPTD Satuan Pendidikan SMP NEGERI 1 Kotagajah
terdiri atas Lima puluh tujuh (57 guru, dan dilaksanakan dalam siklus 1 dan siklus 2. Sebelas ( 10 )
guru dianggap mewakili dari tiap mata pelajaran yang diwawancarai. Meskipun begitu semua guru
tetap diwajibkan melengkapi administrasi mengajarnya. Semua guru tersebut menunjukkan sikap
yang baik dan termotivasi dalam menyusun administrasi mengajar dengan lengkap. Hal ini peneliti
ketahui dari hasil pengamatan pada saat melakukan wawancara dan bimbingan penyusunan
administrasi mengajar.
Selanjutnya dilihat dari kompetensi guru dalam menyusun administrasi mengajar, terjadi peningkatan
dari siklus 1 ke siklus 2. Dari ke-57 guru yang telah membuat silabus hasilnya cukup baik, tidak ada
satu pun guru yang tidak membuat silabus. Dengan kata lain 100% . Adanya peningkatan pembuatan
RPP yakni 15 guru yang sebelumnya tidak membuat RPP, pada siklus 2 semuanya membuat RPP
setelah berdialog dengan peneliti, dengan kata lain terjadi peningkatan sebesar 26,31 %
Adanya peningkatan sebesar 5,26 % dalam pembuatan prota terhadap ke-57 guru yang disupervisi.
Jika pada siklus 1 terdapat 3 guru yang tidak membuat prota, maka pada siklus 2 semua guru sudah
membuatnya setelah berdialog dengan peneliti.
Adanya peningkatan sebesar 26,31 % dalam pembuatan prosem terhadap ke-57 guru yang
disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 15 guru yang tidak membuat prosem, maka pada siklus 2
semua guru sudah membuatnya setelah dilakukan wawancara dengan peneliti.
Adanya peningkatan sebesar 17,54 % dalam pembuatan daftar hadir terhadap ke-57, guru yang
disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 10 guru yang tidak membuat daftar hadir, maka pada siklus 2
semua guru sudah membuatnya setelah dilakukan wawancara dengan peneliti.
Adanya peningkatan sebesar 35,08 % dalam pembuatan daftar nilai terhadap ke-57 guru yang
disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 20 guru yang tidak membuat daftar nilai , maka pada siklus 2
semua guru sudah membuatnya setelah dilakukan wawancara dengan peneliti. Sedangkan hasil dari
instrumen supervisi akademik pada semua guru adalah sebagai berikut :15 guru (26,32 %) belum
melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin I.e. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 20
guru (35,09 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin I.g. Buku nilai yang
memuat semua tagihan yang telah dilaksanakan. 19 guru (33,33%) belum melaksanakan persiapan
mengajar berkaitan dengan poin II.A.a. Apersepsi. 20 guru (35,09 %) belum melaksanakan persiapan
mengajar berkaitan dengan poin II.A.d. Kejelasan kompetensi dasar / indikator. 7 guru (12,28 %)
belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin III.c Kesiapan bahan ajar. .20 guru
(35,09 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin V.B.d Siswa membuat
rangkuman/kesimpulan yang dibimbing guru 7 guru (12,28%) belum melaksanakan persiapan
mengajar berkaitan dengan poin II.B.a. Mengatur pebagian kelompok 7 guru (12,28 %) belum
melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin V.B.c. Mengambil keputusan/menarik
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kesimpulan. 5 guru (8,77 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin III.a
Menyiapkan sumber/bahan yang sesuai dengan sk/kd dan Indikator. 8 guru (14,06 %) belum
melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin V.B.e Tugas untuk pertemuan berikutnya
Setelah dilakukan dialog kolaboratif dengan para guru agar melengkapi semua administrasi
mengajarnya, maka dihasilkan peningkatan sebagai berikut: 4 guru (7,08 %) belum melaksanakan
persiapan mengajar berkaitan dengan poin I.e. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sehingga terjadi
peningkatan sebesar 17,54%. 6 guru (10,53 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan
dengan poin I.g. Buku nilai yang memuat semua tagihan yang telah dilaksanakan, sehingga terjadi
peningkatan sebesar 24,56 %. 5 guru (8,77 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan
dengan poin II.A.a. Apersepsi, sehingga terjadi peningkatan sebesar 24,56 %. 4 guru (7,08 %) belum
melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.A.d. Kejelasan kompetensi dasar /
indikator, sehingga terjadi peningkatan sebesar 28,07 %. 2 guru (3,51 %) belum melaksanakan
persiapan mengajar berkaitan dengan poin III.c. Kesiapan bahan ajar, sehingga terjadi peningkatan
sebesar 8,77 %. 4 guru (7,08 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin
VI.B.d. Siswa membuat rangkuman/kesimpulan yang dibimbing guru, sehingga terjadi peningkatan
sebesar 28,07 %. Semua guru sudah melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.B.a
mengatur pembagian kelompok, sehingga terjadi peningkatan sebesar 12,28 %. Semua guru sudah
melaksanakan poin V.B.c Mengambil keputusan/menarik kesimpulan, sehingga terjadi peningkatan
sebesar 12,28 %. Semua guru sudah melaksanakan poin III.a. Menyampaikan sumber/ bahan yng
sesuai dengan SK/KD dan indikator. sehingga terjadi peningkatan sebesar 8,77 % 1 guru, 1,75 %,
belum melaksanakan poin V.B.e. Tugas untuk pertemuan berikutnya, sehingga terjadi peningkatan
sebesar 12,28 %.
Adanya keseriusan para guru yang disupervisi akademik menghasilkan tidak hanya peningkatan
kemampuan mengajar mereka, melainkan juga administrasi mengajar mereka lengkap sehingga dapat
meningkatkan mutu pembelajaran.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dapat disimpulkan sebagai berikut. Bimbingan
berkelanjutan dapat meningkatkan motivasi guru dalam menyusun administrasi mengajar dengan
lengkap dan perencanaan mengajar melalui supervisi akademik sehingga menghasilkan pembelajaran
yang lebih bermutu. Guru menunjukkan keseriusan dalam memahami dan menyusun administrasi
mengajar apalagi setelah mendapatkan bimbingan pengembangan administrasi mengajar/ RPP dari
peneliti sehingga terjadinya peningkatan rata-rata dalam penyusunan administrasi mengajar sebesar
15,79%. Kegiatan supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyiapkan
perencanaan pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan mutu pembelajaran. Hal itu dapat
dibuktikan
dari hasil observasi /pengamatan yang memperlihatkan bahwa terjadi
peningkatan kompetensi guru dalam mengajar dari siklus ke siklus sehingga terjadinya peningkatan
rata-rata dalam perencanaan pembelajaran sebesar 17,91%.
Saran
Telah terbukti bahwa dengan bimbingan berkelanjutan meningkatkan motivasi dan kompetensi
guru dalam menyusun administrasi mengajar dan perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti
menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Motivasi yang sudah tertanam khususnya dalam
penyusunan administrasi mengajar dan perencanaan pembelajaran hendaknya terus dipertahankan dan
ditingkatkan. Dokumen perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat minimal 2 rangkap, satu untuk
arsip sekolah dan satunya lagi untuk pegangan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.
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atau

reviu

substansi

teori/

konsep/

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

(download).
12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis.
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